
 

1 
 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

Γαστρεντερολογική Κλινική 

Διευθυντής: Καθηγητής Κος Ηλίας Κουρούμαλης 

 

 

ΔΡΟΣΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

Παθολόγος – Ογκολόγος 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

 

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΙΩΝ 

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Ηράκλειο, Φεβρουάριος 2015 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  

      UNIVERSITY OF CRETE 

 

Τ.Θ. 2208, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη 

 

 

 

              ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

FACULTY OF MEDICINE 

 

P.O Box 2208, Heraklion, Crete, Greece 



 

2 
 

 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 

 

1. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:          Κος Kουρούμαλης Hλίας. Kαθηγητής 

2. ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:   Κος Mουζάς Iωάννης. Αναπλ. Καθηγητής  

3. ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κος Λιονής Xρήστος. Καθηγητής  

 

 

Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή 

1. Κος Kουρούμαλης Hλίας. Kαθηγητής 

2. Κος Λιονής Xρήστος. Καθηγητής  

3. Κος Mουζάς Iωάννης. Αναπλ. Καθηγητής 

4. Κος Γκίκας Aχιλλέας. Kαθηγητής 

5. Κος Κουτρουμπάκης Ιωάννης. Αναπλ. Καθηγητής 

6. Κα Τζαρδή Μαρία. Αναπλ. Καθηγήτρια 

7. Κος Κοφτερίδης Διαμαντής. Επίκ. Καθηγητής 

 

 

 

 

 
Η γνώση είναι η πιο δημοκρατική πηγή δύναμης 

 

Alvin Toffler 

 

 

 

Αφιερώνεται στους δασκάλους μου και σε όλους όσους βοήθησαν στην 

εκπόνηση αυτής της μελέτης. Ακόμα στην οικογένειά μου και ιδιαίτερα 

στους αφανείς αρωγούς μου, όπως στην σύζυγό μου και στα παιδιά 

μου, που σε δρόμους δύσβατους.. πάντα με γαληνεύουν, με εμπνέουν 

και μου δίνουν δύναμη να συνεχίζω την προσπάθεια.. 

http://www.cognosco.gr/Gnwmika/artists.jsp?key=393


 

3 
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ       Σελ: 7 

 

Πρόλογος        Σελ: 8 

Εισαγωγή        Σελ: 9 

 

1. ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ     Σελ: 10 

1.1. ΟΞΕΙΑ ΙΟΓΕΝΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ    Σελ: 11 

1.1.1. Χαρακτηρισμός 

1.1.2. Επιδημιολογία 

1.1.3. Παθοβιολογία 

1.1.4. Κλινικές Εκδηλώσεις 

1.1.5. Διάγνωση 

1.1.6. Διαφορική διάγνωση οξείας ηπατίτιδας 

1.2. ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ μη-A…E 

1.2.1. Επιδημιολογία και Παθοβιολογία 

1.2.2. Κλινικές Εκδηλώσεις 

1.2.3. Πρόγνωση 

1.3. ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ     Σελ: 19 

1.3.1. Χαρακτηρισμός 

1.3.2. Επιδημιολογία 

1.3.3. Κλινικές Εκδηλώσεις 

2. ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α 

2.1. Επιδημιολογία Ηπατίτιδας Α 

2.1.1. Τρόποι μετάδοσης 

2.1.2. Ποιοι πρέπει να εμβολιάζονται κατά της ηπατίτιδας Α 

2.1.3. Σχόλια 

2.1.4. Ιολογία-Παθοβιολογία του HAV 

2.1.5. Τα ιστολογικά χαρακτηριστικά της οξείας ηπατίτιδας Α 

2.1.6. Κλινικές Εκδηλώσεις 

2.1.7. Πρόληψη 

2.1.8. Πρόγνωση 

2.1.9. Μοριακή επιδημιολογία Ηπατίτιδας A 



 

4 
 

3. ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β 

3.1. Επιδημιολογία του ιού της Ηπατίτιδας Β 

3.1.1. Παράγοντες που επηρεάζουν την φυσική ιστορία της νόσου 

3.1.2. Το φάσμα των κλινικών εκδηλώσεων 

3.1.3. Κυριότεροι τρόποι μετάδοσης 

3.1.4. Ομάδες υψηλού κινδύνου 

3.1.5. Κατανομή κατά ηλικία στον Ελλαδικό χώρο 

3.1.6. Κατανομή κατά παράγοντες κινδύνου 

3.1.7. Εξέλιξη 

3.1.8. Χαρακτηριστικά του ιού της Ηπατίτιδας Β 

3.1.9. Παθοβιολογία 

3.1.10. Κλινικές Εκδηλώσεις 

3.1.11. Πρόληψη 

3.1.12. Πρόγνωση 

3.1.13. Μοριακή επιδημιολογία Ηπατίτιδας Β 

3.2.  ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β 

3.2.1. Παθοβιολογία 

3.2.2. Κλινικές Εκδηλώσεις 

4. ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C 

4.1.  Επιδημιολογία Ηπατίτιδας C 

4.1.1. Τρόποι μετάδοσης 

4.1.2. Ομάδες υψηλού κινδύνου για HCV  

4.1.3. Εξέλιξη 

4.1.4. Παθοβιολογία 

4.1.5. Κλινικές Εκδηλώσεις 

4.1.6. Πρόληψη 

4.1.7. Πρόγνωση 

4.1.8. Μοριακή επιδημιολογία Ηπατίτιδας C 

4.2. ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C 

4.2.1. Παθοβιολογία 

4.2.2. Κλινικές εκδηλώσεις 

4.2.3. Φυσική Ιστορία 

5. ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ D 

5.1.  Επιδημιολογία του ιού της Ηπατίτιδας D 

5.1.1. Παθοβιολογία 

5.1.2. Κλινικές Εκδηλώσεις 

5.1.3. Πρόληψη 

5.1.4. Πρόγνωση 



 

5 
 

5.2.  ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ D 

5.2.1. Επιδημιολογία και Παθοβιολογία 

6. ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Ε 

6.1. Επιδημιολογία του ιού της Ηπατίτιδας Ε 

6.1.1. Παθοβιολογία 

6.1.2. Κλινικές Εκδηλώσεις 

6.1.3. Πρόληψη και Θεραπεία 

 

7. Ερευνητικά ερωτήματα     Σελ: 66 

7.1. Υπόθεση εργασίας     Σελ: 67 

7.2. Σκοπός και αντικειμενικοί στόχοι της μελέτης  Σελ: 68 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ      Σελ: 69 

 

1. ΗΘΙΚA ZHTHMATA     Σελ: 70 

2. ΜΕΘΟΔΟΙ 

2.1.Τοποθεσία 

2.2.Συμμετέχοντες 

2.3.Διαδικασία 

2.3.1. Συλλογή δεδομένων και αναλύσεις 

2.4. Εργαστηριακή ανάλυση 

2.5. Στατιστική ανάλυση 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ      Σελ: 75 

3.1. Βασικά κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 

3.1.1. Γενικά κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων 

3.2. Επιπολασμός ορολογικών δεικτών ηπατίτιδας 

3.2.1. Επιπολασμός αντισωμάτων κατά του ιού της Ηπατίτιδας Α 

3.2.2. Δείκτες Ηπατίτιδας B 

3.2.3. Δείκτες Ηπατίτιδας C 

3.3. Συσχέτιση πιθανοτήτων επίπτωσης δεικτών Ηπατίτιδας, ανάλογα με την  

ηλικία και την περιοχή κατοικίας 

3.4. Κατανομή των γονότυπων της ηπατίτιδας 

A) Κατανομή των γονότυπων HBV 

B) Κατανομή των γονότυπων HCV 

3.5. Ανάλυση πιθανών αιτίων μετάδοσης των ιογενών ηπατιτίδων, στην 

παρούσα μελέτη 

3.5.1. Ανάλυση των πιθανών προδιαθεσικών παραγόντων για ηπατίτιδα, 

σε σχέση με τα HBcAb θετικά & αρνητικά άτομα της μελέτης 

3.5.2. Ανάλυση των πιθανών προδιαθεσικών παραγόντων για ηπατίτιδα, 

σε σχέση με τα Anti-HCV θετικά & αρνητικά άτομα της μελέτης 



 

6 
 

 

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ       Σελ: 94 

4.1.Βασικά ευρήματα 

4.2.Σχόλια για τα ευρήματα της μελέτης σχετικά με τον επιπολασμό των 

ηπατιτίδων 

4.3.Σχόλια για τα ευρήματα της μελέτης σχετικά με τους ανευρεθέντες 

γονότυπους των ηπατιτίδων B και C 

4.3.1. Ηπατίτιδα B 

4.3.2. Ηπατίτιδα C 

4.4. Σκεπτικό και Σχόλια για τα ευρήματα της μελέτης σχετικά με τους 

πιθανούς τρόπους μετάδοσης των ηπατιτίδων B και C 

4.4.1. Σκεπτικό και Διαδικασία της Μελέτης 

4.4.2. Σχόλια 

 

5. Επιπτώσεις της μελέτης     Σελ: 104 

5.1. Περιορισμοί της μελέτης     Σελ: 105 

6. Κύρια σημεία       Σελ: 106 

7. Συμπεράσματα      Σελ: 107 

 

8. ΠΕΡΙΛΗΨΗ       Σελ: 108 

9. ABSTRACT       Σελ: 110 

Ευχαριστήρια       

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ      Σελ: 114 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ      Σελ: 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

 

Πρόλογος 

 

Κατά καιρούς αναδεικνύονται σοβαρές λοιμώξεις, τελευταία ιογενείς λοιμώξεις, η 

διασπορά των οποίων αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για την ανθρωπότητα (π.χ. ιοί 

H1N1, Ebola κ.λ.π) και για τις οποίες ανησυχεί έντονα και βρίσκεται σε εγρήγορση η 

παγκόσμια κοινότητα. Οι ιογενείς ηπατίτιδες υπάρχουν και εξελίσσονται στην υφήλιο 

από αρκετές χιλιετίες, αποτελώντας διαχρονικά έναν ύπουλο κίνδυνο, που δημιουργεί 

υφέσεις και εξάρσεις ανά περιοχές, αλλά που ποτέ δεν ξεχνάει και δεν εκλείπει 

ολοσχερώς, προδιαθέτοντας σε σοβαρές επιπλοκές. 

Υπολογίζεται ότι πάνω από δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν δείκτες 

παρελθούσας ή παρούσας λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV) και από 

αυτούς 350 έως 400 εκατομμύρια πάσχουν από χρόνια λοίμωξη. 
[4-9,11, 

www.who.int/topics/hepatitis/en,2014]
 Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι μολύνονται στην 

Ευρώπη και 200 έως 300 χιλιάδες λοιμώξεις συμβαίνουν στις ΗΠΑ ετησίως.
[2,3,4,6,9]

 

Αντίστοιχα επιδημιολογικά στοιχεία δεν υπάρχουν διαθέσιμα για όλες τις ενδημικές 

περιοχές της Ασιατικής και της Αφρικανικής ηπείρου και έτσι η υψηλότερη 

επικράτηση της HBV που εικάζεται σε αυτές οι περιοχές, οδηγεί τελικά σε 

υψηλότερα επίπεδα τα παγκόσμια ποσοστά μόλυνσης. Η ανοσοποίηση από την 

πρώτη παιδική ηλικία είναι σημαντική, καθώς περιορίζουμε την πιθανότητα 

μόλυνσης και μετάπτωσης σε χρόνια λοίμωξη, η οποία συμβαίνει συνήθως, όταν 

μολύνονται παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε χρόνων.
[100,102, 

www.uptodate.com/contents/search?search=hepatitis+b &sp]
 

Παρόμοια ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV) αναγνωρίζεται σαν μια ασθένεια που 

αποτελεί παγκόσμια απειλή. Περισσότερο από 180 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν  

χρόνια λοίμωξη, με συνεχώς αυξανόμενη τάση, ενώ προκύπτουν 3 - 4 εκατομμύρια 

νέες περιπτώσεις ανά έτος σε όλον τον κόσμο. Οι περισσότεροι δε από αυτούς 

αγνοούν την μόλυνση τους.
[2,3,5,31,33] 

Στις ΗΠΑ, ο επιπολασμός της HCV λοίμωξης 

εκτιμάται ότι είναι υψηλότερος από εκείνον της λοίμωξης από τον ιό της  ανθρώπινης 

ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV). Παρά το γεγονός ότι η συχνότητα εμφάνισης της 

HCV λοίμωξης είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτήν της HBV, το ποσοστό των 

χρονίως HCV μολυσμένων ατόμων είναι πολύ υψηλότερο. Περίπου το 70% αυτών 

http://www.who.int/topics/hepatitis/en
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που έχουν μολυνθεί γίνονται χρόνιοι φορείς (~10% των παιδιών και 85% των 

ενηλίκων).
[37,57,58,102, www.uptodate.com/contents/search?search=hepatitis+ C &sp]

 

Η ιογενής ηπατίτιδα μπορεί να οδηγήσει σε κίρρωση του ήπατος και στη συνέχεια σε 

ηπατική ανεπάρκεια και ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. 
[15-18,54,58,101,183,197]                            

Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα με την σειρά του προκαλεί 250.000 έως ένα 

εκατομμύριο θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο και μία από τις κύριες αιτίες που το 

προκαλούν είναι η χρόνια ιογενής ηπατίτιδα 
[195-198]

 

Διεθνείς μελέτες, συνδέουν τις λοιμώξεις από Ηπατίτιδα Β και κύρια από C, με την 

αυξημένη εμφάνιση και την χειρότερη πρόγνωση Λεμφωμάτων, εστιάζοντας στα 

Non-Hodgkin Λεμφώματα, από Β κύτταρα.
[60-67,101] 

Ιδιαίτερα μελέτες από την Ιταλία 

δείχνουν να υπάρχει ένας τριπλάσιος κίνδυνος εμφάνισης B-NHL σε ασθενείς με 

HCV λοίμωξη. Η νεοπλασματική μετατροπή, εικάζεται εδώ, από τον χρόνιο 

αντιγονικό ερεθισμό των Β κυττάρων, από τον HCV.
[66,67,101]

 

Τέτοιες επιπλοκές μπορούν να προληφθούν σε περιπτώσεις έγκαιρης διάγνωσης και 

κατάλληλης θεραπείας. Ως εκ τούτου μέτρα δημόσιας υγείας που αποσκοπούν στην 

πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία θεωρούνται απαραίτητα. 

 

 

 

Εισαγωγή 

 

Η Ελλάδα σε γενικές γραμμές θεωρείται ως μια χώρα ενδιάμεσης ενδημικότητας για 

τις ιογενείς ηπατίτιδες. Η Κρήτη είναι μια περιοχή της Ελλάδας όπου είχε αναφερθεί 

ένας σχετικά χαμηλότερος επιπολασμός των χρόνιων φορέων Ηπατίτιδας Β και ένας 

υψηλός επιπολασμός των αντισωμάτων κατά της ηπατίτιδας C, κυρίως σε 

απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές.
[2]

 Ακόμη καταγράφηκε στα πρακτικά των 

νοσοκομείων της Κρήτης, σημαντική αύξηση των εξιτηρίων ασθενών που πάσχουν 

από νοσήματα του ήπατος, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών,
[15,16]

  όπως και 

από Β Μη-Hodgkin Λεμφώματα. Επίσης παρατηρήσεις από τα πρακτικά των 

υπηρεσιών υγείας του νησιού αποκάλυψαν μια συνεχώς αυξανόμενη συχνότητα 

εμφάνισης περιστατικών με λοίμωξη ηπατίτιδας Β. Τα παραπάνω δημιούργησαν 
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εύλογα ερωτηματικά για τον βαθμό αλλαγής της οροεπιδημιολογίας της ιογενούς 

ηπατίτιδας στον πληθυσμό του νησιού. 

Η υπόθεση της εργασίας μας στηρίχθηκε σε αυτήν την παρατήρηση της σταθερής 

αύξησης των φορέων Ηπατίτιδας Β και μίας παράλληλης μείωσης των φορέων 

Ηπατίτιδας C. Η τάση αύξησης της πρώτης ήταν πιο εμφανής στον απομακρυσμένο 

και στον αγροτικό πληθυσμό. Για αυτό το λόγο έλαβε χώρα οροεπιδημιολογική 

μελέτη σε μία γεωγραφικά καθορισμένη αγροτική και μία ημιαστική περιοχή της 

Κρήτης, όπου εικαζόταν αυξημένος επιπολασμός της νόσου και ηπατοπαθειών. Αυτό 

προκειμένου να μελετηθεί η συχνότητα συγκεκριμένων δεικτών των ιών ηπατίτιδας 

στον πληθυσμό της, οι πιθανοί τρόποι μετάδοσής τους και να προσδιοριστεί η 

γονιδιακή σύσταση των ιών, θέματα τα οποία παρέμεναν σε γενικές γραμμές 

αδιευκρίνιστα στο νησί. Ακόμα η μελέτη οργανώθηκε με προοπτική να συγκρίνει τον 

επιπολασμό των δεικτών ηπατίτιδας μεταξύ των δύο περιοχών (αγροτικής και 

ημιαστικής), αλλά και μεταξύ αυτών και άλλων περιοχών της Κρήτης και της 

υπόλοιπης Ελλάδας, που εκτιμήθηκαν σε παλαιότερες μελέτες. 

 

 

1. ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ 

 

Σαν ιογενής ηπατίτιδα ορίζεται η διάχυτη φλεγμονή του ηπατικού 

παρεγχύματος,
[4,5,21,100,102,103] 

η οποία προκαλείται συνήθως από τους ηπατοτρόπους 

ιούς A, B, C, D και E. 

Οι ιογενείς ηπατίτιδες χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με την 

διαδρομή τους. Σε οξεία και χρόνια ιογενή ηπατίτιδα.
[100,103,199, 

www.uptodate.com/contents/search?search=viral+hepatitis&sp]
 Α) Η οξεία, μπορεί να εμφανιστεί αιφνίδια 

λίγες εβδομάδες μετά τη μετάδοση του ιού και να αυτοϊαθεί σε διάστημα λίγων 

μηνών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής αποτελεί η ηπατίτιδα Α, που δεν πίπτει 

ποτέ σε χρόνια. Β) Χρόνια, η οποία μπορεί να προκληθεί από τους ιούς της 

ηπατίτιδας Β, D και κυρίως της ηπατίτιδας C.
 [9,11-13,26,34,100] 

Σε πρόσφατες μελέτες 

χρόνια ηπατίτιδα μπορεί να προκύψει και από τον ιό της ηπατίτιδας Ε, κυρίως σε 
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ανοσοκατασταλμένους, μεταμοσχευθέντες και HIV ασθενείς.
 [207-210]

 Συνήθως, η 

οξεία ηπατίτιδα είναι αυτοπεριοριζόμενη και αποδράμει χωρίς υπολειπόμενη ηπατική 

βλάβη ή παραμονή του ιού στον οργανισμό. Ωστόσο, ένα ποσοστό ορισμένων 

μορφών ηπατίτιδας οδηγεί σε εμμένουσα λοίμωξη με χρόνια ηπατική βλάβη. Η 

χρόνια ηπατίτιδα περιλαμβάνει παθήσεις  που χαρακτηρίζονται από χρόνια νεκρωτική 

και φλεγμονώδη βλάβη του ήπατος. Η νόσος χαρακτηρίζεται χρόνια εάν υπάρχουν 

στοιχεία προϊούσας  βλάβης για  ≥6 μήνες.
 [100,103,104,199]

 

 

 

 

 

1.1. ΟΞΕΙΑ ΙΟΓΕΝΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ 

 

1.1.1. Χαρακτηρισμός 

Η οξεία ιογενής ηπατίτιδα είναι ένα διακριτό κλινικό σύνδρομο που μπορεί να 

προκληθεί από πέντε διαφορετικούς μεταξύ τους ιούς, τους ιούς της ηπατίτιδας A, B, 

C, D, E (Πίνακας 1). Συνήθως αποδράμει εντός έξι μηνών, χωρίς να αφήνει 

υπολειπόμενες βλάβες. Τα κλινικά συμπτώματα της οξείας ιογενούς ηπατίτιδας 

περιλαμβάνουν καταβολή, ναυτία, ανορεξία, ακαθόριστο κοιλιακό άλγος και ίκτερο. 

Στα βιοχημικά ευρήματα περιλαμβάνονται η αύξηση της χολερυθρίνης και των 

αμινοτρανσφερασών του ορού. Ορολογικά, παρατηρείται εμφάνιση του γονιδιώματος 

του ιού στο ήπαρ και στον ορό και έπειτα εμφάνιση των αντισωμάτων έναντι των 

αντιγόνων του ιού στον ορό. Ιστολογικά, παρατηρείται ποικίλου βαθμού 

ηπατοκυτταρική νέκρωση και φλεγμονή. Οι κλινικές εκδηλώσεις των πέντε μορφών 

ηπατίτιδας είναι αρκετά όμοιες και η μεταξύ τους διάκριση μπορεί να γίνει μόνο με 

ορολογικές μεθόδους.
 [100-105,199]

 

Περιπτώσεις συνδρόμων που μοιάζουν με οξεία ιογενή ηπατίτιδα αλλά δεν μπορούν 

να αποδοθούν σε κάποιον από τους ήδη γνωστούς ιούς ονομάζονται non-Α, non-Β, 

non-C, non-D, non-Ε (non-Α-Ε) ηπατίτιδα ή οξεία ηπατίτιδα άγνωστης αιτιολογίας. 

Παρά τις προσπάθειες, η ιογενής αιτιολογία της non-Α-Ε ηπατίτιδας παραμένει 

ανεξιχνίαστη. 
[108,110,199] 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΕΝΤΕ ΑΙΤΙΕΣ ΟΞΕΙΑΣ ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ 

Ιός 

ηπατίτιδας 

Μέγεθος 

(nm) 

Γονιδίωμα Μετάδοση Χρόνος 

επώασης 

(ημέρες) 

Ποσοστό 

θνησιμότητας 

Ποσοστά 

Χρονιότητας 

Αντίσωμα 

Α 27 RNA Κοπρανοστοματική 15-45, κατά 

μέσο όρο 

25 

1% καθόλου αντι-HAV 

B 45 DNA παρεντερική, 

σεξουαλική 

30-180, 

κατά μέσο 

όρο 75 

1% 2-7% αντι-HBs, 

αντι-HBc, 

αντι-HBe 

C 60 RNA Παρεντερική 15-150, 

κατά μέσο 

όρο 50 

<0,1% 50-85%    αντι-HCV 

D 40 RNA Παρεντερική, 

σεξουαλική 

30-150 2-10% 2-7%, 50% αντι-HDV 

E 32 RNA Κοπρανοστοματική 30-60 1% Μηδαμινά αντι-HEV 

 

 

 

1.1.2. Επιδημιολογία 

 

Η οξεία ιογενής ηπατίτιδα είναι μια συχνή πάθηση που προσβάλλει 0,5 με 2,5% του 

πληθυσμού του δυτικού κόσμου κάθε χρόνο, με εξάρσεις και επιδημίες ανά περιοχές. 

[www.who.int/topics/hepatitis/en/] 
Η ετήσια επίπτωση της νόσου μειώνεται σταθερά από το 

1990, εξαιτίας του εφαρμοζόμενου εμβολιασμού ενάντια στις ηπατίτιδες Α και Β και 

της μείωσης των συμπεριφορών υψηλού κινδύνου. Σύμφωνα με πρόσφατες 

πληθυσμιακές μελέτες, από το σύνολο των περιπτώσεων ιογενούς ηπατίτιδας, το 37% 

οφειλόταν σε HAV, το 45% σε HBV και το 18% σε HCV. 
[103,199, 

www.who.int/topics/hepatitis/en/] 
Στην κλινική πράξη, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλες 

μορφές οξείας ηπατίτιδας, ειδικά η μονοπυρήνωση, η δευτεροπαθής σύφιλη, η 

φαρμακευτική ηπατίτιδα, η οξεία χολοκυστίτιδα, η νόσος του Wilson, καθώς και 

διάφορες μορφές ισχαιμικής, νεοπλασματικής ή τοξικής ηπατοπάθειας.
 [100,103,199] 

http://www.who.int/topics/hepatitis/en/
http://www.who.int/topics/hepatitis/en/
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1.1.3. Παθοβιολογία 

 

Η παθογένεση της ηπατικής βλάβης στην οξεία ιογενή ηπατίτιδα δεν είναι πλήρως 

αναγνωρισμένη. Κανένας από τους πέντε ιούς δεν φαίνεται να είναι άμεσα 

κυτταροπαθογόνος, τουλάχιστον στα επίπεδα πολλαπλασιασμού που παρατηρούνται 

συνήθως σε περιπτώσεις οξείας και χρόνιας ηπατίτιδας. Ο χρόνος εμφάνισης και η 

ιστολογική εικόνα της ηπατοκυτταρικής βλάβης στην ιογενή ηπατίτιδα δείχνουν ότι 

οι κύριοι παράγοντες πρόκλησης της βλάβης είναι ανοσολογικής φύσης, με κυριότερο 

μηχανισμό την κινητοποίηση των κυτταροτοξικών Τ κυττάρων ως απάντηση στην 

έκφραση των αντιγόνων του ιού στην επιφάνεια των ηπατοκυττάρων. Επίσης η 

δράση των κυττάρων-φυσικών-φονέων (natural killer cells), και η 

αντισωματοεξαρτώμενη κυτταροτοξικότητα έχουν ρυθμιστικό ρόλο στην εξέλιξη της 

κυτταρικής βλάβης και της φλεγμονής κατά την πορεία της οξείας ηπατίτιδας. Η 

ανάνηψη από την οξεία ηπατίτιδα συνήθως συνοδεύεται από την εμφάνιση 

αυξημένων τίτλων αντισωμάτων ενάντια σε αντιγόνα της επιφάνειας, όπως τα αντι-

HAV, αντι-HBs, αντι-HCV-E1 και αντι-HCV-E2, και αντι-HEV. Αυτά τα 

αντισώματα παρέχουν μερική, τουλάχιστον, προστασία απέναντι σε πιθανή 

επαναλοίμωξη.
 [100-105,199] 

Τα αντισώματα κατά του ιού HCV δεν παρέχουν ανοσία, 

δεδομένου ότι δεν είναι προστατευτικά. 

 

 

1.1.4. Κλινικές Εκδηλώσεις 

 

Η κλινική πορεία της οξείας ηπατίτιδας παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία και η 

σοβαρότητα της πάθησης κυμαίνεται από παροδική, ασυμπτωματική λοίμωξη μέχρι 

σοβαρή ή κεραυνοβόλο ηπατίτιδα. Η προσβολή μπορεί να είναι αυτοπεριοριζόμενη 

και να υφεθεί πλήρως, να υποτροπιάσει ή να οδηγήσει σε χρόνια ηπατίτιδα. Στην 

τυπική, κλινικά εμφανή πορεία της οξείας ιογενούς ηπατίτιδας (Εικόνα 3. 

Παράρτημα), η περίοδος επώασης κυμαίνεται από 2 έως 20 εβδομάδες, ανάλογα με 

το είδος του ιού και την δόση έκθεσης. Σε αυτή τη φάση, ο ιός είναι ανιχνεύσιμος στο 

http://demo.e-alexandria.eu/univadis/book/9780702045851/14.003.00.00?term=%CE%B7%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1&hash=HAjPzNEErlDrLwtv#ΕΙΚΟΝΑ_151-1
http://demo.e-alexandria.eu/univadis/book/9780702045851/14.003.00.00?term=%CE%B7%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1&hash=HAjPzNEErlDrLwtv#ΕΙΚΟΝΑ_151-1
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αίμα, αλλά οι αμινοτρανσφεράσες και η χολερυθρίνη είναι φυσιολογικές και δεν 

ανιχνεύονται αντισώματα στον ορό. 
[www.uptodate.com/contents/search?search=viral+hepatitis&sp]

 

Η προϊκτερική φάση της πάθησης χαρακτηρίζεται από μη ειδικά συμπτώματα, όπως 

καταβολή, ναυτία, ανορεξία και άτυπο άλγος στο άνω δεξιό τεταρτημόριο της 

κοιλίας. Τα ειδικά αντισώματα έναντι του ιού εμφανίζονται σε αυτήν τη φάση. Η 

προϊκτερική φάση διαρκεί τυπικά από 3 έως 10 ημέρες, αλλά μπορεί να διαρκεί και 

περισσότερο ή ακόμη να αποτελεί την μοναδική κλινική έκφραση της πάθησης σε 

ασθενείς με υποκλινική ή ανικτερική μορφή ηπατίτιδας. Οι τίτλοι του ιού φτάνουν 

στο υψηλότερο σημείο κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, ενώ τότε αρχίζουν να 

αυξάνονται και οι αμινοτρανσφεράσες στον ορό.  

Η έναρξη της ικτερικής φάσης της νόσου χαρακτηρίζεται από την παραγωγή 

σκουρόχροων ούρων, την εμφάνιση ίκτερου, ενώ συμπτώματα όπως η ναυτία και η 

καταβολή επιδεινώνονται. Συνήθως, σπάνια τίθεται η διάγνωση της ηπατίτιδας πριν 

την εμφάνιση του ικτέρου. Αν ο ίκτερος είναι σοβαρός παρατηρείται 

αποχρωματισμός κοπράνων και μπορεί να εμφανιστεί και κνησμός. Επίσης, μπορεί 

να παρατηρηθούν ανορεξία, δυσγευσία και απώλεια βάρους. Η φυσική εξέταση 

συνήθως αποκαλύπτει ίκτερο και ηπατική ευαισθησία. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, 

μπορεί να παρατηρηθεί ηπατοσπληνομεγαλία. Η χολερυθρίνη του ορού (άμεση και 

ολική) αυξάνεται και τα επίπεδα των αμινοτρανσφερασών είναι συνήθως μεγαλύτερα 

ή ίσα με το δεκαπλάσιο των ανώτερων φυσιολογικών τιμών, τουλάχιστον στην αρχή. 

Κατά τη διάρκεια της ικτερικής, συμπτωματικής φάσης, τα επίπεδα του ιού 

της ηπατίτιδας αρχίζουν να μειώνονται και στον ορό και στο ήπαρ.
 [100,102,103]

 

Η διάρκεια των κλινικών συμπτωμάτων ποικίλλει. Τυπικά διαρκούν από 1 έως 3 

εβδομάδες. Τα πρώτα σημεία ανάνηψης από τη νόσο είναι η επιστροφή της όρεξης, η 

οποία συνοδεύεται από επιστροφή της χολερυθρίνης και των αμινοτρανσφερασών σε 

φυσιολογικά επίπεδα και από την κάθαρση του ιού από τον οργανισμό. Παρόλα αυτά, 

η ανάρρωση μπορεί να παραταθεί πριν να επανέλθουν πλήρως η αντοχή και η 

ενεργητικότητα του οργανισμού. Τα αντισώματα έναντι του ιού συνήθως 

εμφανίζονται κατά την ικτερική φάση και αυξάνονται σε υψηλά επίπεδα κατά την 

περίοδο της ανάρρωσης.
 [103,104,199]

 

Στις επιπλοκές της οξείας ιογενούς ηπατίτιδας περιλαμβάνονται  η χρόνια ηπατική 

λοίμωξη, η κεραυνοβόλος ηπατική ανεπάρκεια, η υποτροπιάζουσα ή 
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χολοστατική ηπατίτιδα και διάφορα εξωηπατικά σύνδρομα. Η χρόνια ηπατίτιδα, που 

συνήθως ορίζεται ως διάρκεια της λοίμωξης πέραν των 6 μηνών, παρατηρείται στο 2 

με 7% των ενηλίκων με ηπατίτιδα Β και στο 50 με 85% των ενηλίκων με ηπατίτιδα 

C. Οι ηπατίτιδες Β, C, D θεωρείται ότι καθίστανται χρόνιες όταν η ιαιμία επιμένει για 

περισσότερο από 6 μήνες, αν και η υποψία χρονιότητας θα πρέπει ήδη να τίθεται όταν 

η ιαιμία ξεπερνά τους 3 μήνες από την έναρξη της πάθησης.
 [100,199, 

www.uptodate.com/contents/search?search=viral+hepatitis&sp]
 

Η οξεία ηπατική ανεπάρκεια και η κεραυνοβόλος ηπατίτιδα συμβαίνουν στο 1 με 2% 

των ασθενών με συμπτωματική οξεία ηπατίτιδα, ίσως πιο συχνά στους ασθενείς με 

ηπατίτιδες Β και D, και λιγότερο συχνά σε αυτούς με ηπατίτιδα C. Η πάθηση 

καλείται κεραυνοβόλος αν εμφανιστεί ηπατική εγκεφαλοπάθεια, αν και τα αρχικά 

συμπτώματα (αλλαγές στην προσωπικότητα, επιθετική συμπεριφορά, ή διαταραχές 

του ύπνου) μπορεί να είναι υποξέα ή παραπλανητικά. Ο πιο αξιόπιστος προγνωστικός 

παράγοντας στην οξεία ηπατική ανεπάρκεια είναι ο βαθμός παράτασης του χρόνου 

προθρομβίνης. Άλλα σημεία κακής πρόγνωσης είναι ο επίμονα επιδεινούμενος 

ίκτερος, ο ασκίτης και η μείωση του μεγέθους του ήπατος. Τα επίπεδα των 

αμινοτρανσφερασών και οι τίτλοι του ιού δεν έχουν ιδιαίτερη προγνωστική αξία και 

συχνά μειώνονται με την επιδείνωση της ηπατικής ανεπάρκειας.
 [100,103,199]

 

Σε ένα ποσοστό ασθενών με οξεία ηπατίτιδα αναπτύσσεται χολοστατική ηπατίτιδα, η 

οποία χαρακτηρίζεται από παρατεταμένο και κυμαινόμενο ίκτερο και κνησμό. Οι 

ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν μία ή περισσότερες υποτροπές και να αισθάνονται 

σχετικά καλά παρά τον έντονο ίκτερο. 

Σε ποσοστό 10 με 20% των ασθενών με οξεία ηπατίτιδα, κατά την προϊκτερική φάση 

αναπτύσσεται ένα σύνδρομο παρόμοιο με την ορονοσία, που χαρακτηρίζεται από 

εξανθήματα, κνίδωση, αρθραλγίες και πυρετό. Αυτό το σύνδρομο μοιάζει να είναι 

αυτοάνοσης αιτιολογίας και συχνά αποδίδεται λανθασμένα σε άλλες παθήσεις μέχρι 

την εμφάνιση του ικτέρου, οπότε και εξαφανίζονται ο πυρετός, η κνίδωση και οι 

αρθραλγίες. Άλλες εξωηπατικές εκδηλώσεις της οξείας ηπατίτιδας είναι σπάνιες και 

συνήθως περιλαμβάνουν σοβαρή κεφαλαλγία, εγκεφαλίτιδα, άσηπτη μηνιγγίτιδα, 

επιληπτικές κρίσεις, οξεία ανιούσα χαλαρή παράλυση, νεφρωσικό σύνδρομο και 

οροαρνητική αρθρίτιδα.
 [www.uptodate.com/contents/search?search=viral+hepatitis&sp]
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1.1.5. Διάγνωση 

 

Ο ορολογικός έλεγχος συνήθως επαρκεί για την διάγνωση της οξείας 

ιογενούς ηπατίτιδας, οπότε δεν απαιτείται ηπατική βιοψία εκτός εάν η διάγνωση είναι 

ασαφής και απαιτείται κάποια θεραπευτική απόφαση. Αν η βιοψία κρίνεται αναγκαία, 

η ηπατική ιστολογία στην οξεία ηπατίτιδα χαρακτηρίζεται από διάχυτη φλεγμονή του 

παρεγχύματος και σημειακή νέκρωση. Τα φλεγμονώδη κύτταρα είναι συνήθως 

λεμφοκύτταρα, μακροφάγα και ιστιοκύτταρα. Ίνωση δεν παρατηρείται. Οι 

ανοσοϊστοχημικοί δείκτες για ηπατικά αντιγόνα είναι συνήθως αρνητικοί κατά την 

οξεία φάση και δεν υπάρχουν κάποια αξιόπιστα χαρακτηριατικά στα οποία να 

βασιστεί η διάκριση μεταξύ των πέντε ιών της οξείας ηπατίτιδας.
 [103-106]

 

 

 

1.1.6. ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ 

 

Η διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς με κλινική εικόνα οξείας ηπατίτιδας 

(Πίνακας 2, ακολουθεί) ξεκινά με την προσεκτική λήψη του ιστορικού σχετικά με 

παράγοντες κινδύνου και πιθανή έκθεση σε κάποιο ιό ηπατίτιδας, με τη λήψη 

φάρμακων, φυτικών και μη συνταγογραφούμενων, και με την κατανάλωση αλκοόλ. 

Ο τρόπος έναρξης και εξέλιξης των συμπτωμάτων ενδεχομένως να υποδηλώνει άλλα 

αίτια ηπατοπάθειας, όπως η αλκοολική ηπατοπάθεια και η χολολιθίαση. Οι 

βιοχημικές εργαστηριακές εξετάσεις, όπως η χολερυθρίνη, η αλανινική και 

ασπαρτική αμινοτρανσφεράση, η αλκαλική φωσφατάση, η γαλακτική δεϋδρογονάση 

και η αλβουμίνη, η γενική αίματος και ο χρόνος προθρομβίνης είναι χρήσιμα για να 

καθοριστεί αν η κλινική εικόνα οφείλεται σε οξεία ηπατίτιδα (αύξηση των 

αμινοτρανσφερασών, μηδενική ή μέτρια αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης και της 

γαλακτικής δεϋδρογονάσης) σε αποφρακτικό ίκτερο ή σε αλκοολική ηπατοπάθεια. Σε 

άτυπες περιπτώσεις, απαιτείται ο έλεγχος για αντιπυρηνικά αντισώματα για να 

αποκλειστεί η αυτοάνοση ηπατίτιδα και ο έλεγχος για σεξουαλικά μεταδιδόμενα 

νοσήματα για τον αποκλεισμό της δευτεροπαθούς σύφιλης. Η παρουσία πυρετού και 

άτυπης λεμφοκυττάρωσης είναι ενδεικτικά μονοπυρήνωσης. Η παρουσία αιμόλυσης 

http://demo.e-alexandria.eu/univadis/book/9780702045851/14.003.00.00?term=%CE%B7%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1&hash=HAjPzNEErlDrLwtv#ΠΙΝΑΚΑΣ_151-3.
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θα πρέπει να κατευθύνει τη διάγνωση προς τη νόσο του Wilson. Ο ορολογικός 

έλεγχος που είναι χρήσιμος σε όλες τις περιπτώσεις οξείας ηπατίτιδας περιλαμβάνει: 

IgM αντι-HAV, HBsAg ή IgM αντι-HBc (ή και τα δύο) και αντι-HCV. Ο έλεγχος στα 

πλαίσια παρακολούθησης για αντι-HDV ή αντι-HCV μπορεί να αποβεί χρήσιμος στη 

διάγνωση της ηπατίτιδας δ (σε ασθενείς με θετικό HBsAg) ή της ηπατίτιδας C (σε 

ασθενή που στον αρχικό έλεγχο ήταν αρνητικός σε όλα τα αντιγόνα). 

[www.uptodate.com/contents/search?search=viral+hepatitis&sp] 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ                          

*EIA: ανοσοενζυμική ανάλυση  

Διάγνωση Αναλύσεις ελέγχου Συμπληρωματικές 

αναλύσεις 

Ηπατίτιδα Α IgM αντι-HAV Δεν απαιτούνται 

Ηπατίτιδα Β HbsAg, IgM αντι-HBc HbeAg, αντι-HBe, HBV 

DNA 

Ηπατίτιδα C αντι-HCV με EIA* HCV RNA με PCR, 

αντιHCV με immunoblot 

Ηπατίτιδα D HbsAg αντι-HDV 

Ηπατίτιδα Ε ιστορικό αντι-HEV 

Μονοπυρήνωση ιστορικό, λευκοκυτταρικός 

τύπος 

ετερόφιλα αντισώματα 

Φαρμακευτική ηπατίτιδα ιστορικό  

 

  

 

 

1.2. ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ μη-A…E 

 

1.2.1. Επιδημιολογία και Παθοβιολογία 

 

Στην κατηγορία «ηπατίτιδα μη-Α…Ε» περιλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις 

οξείας ηπατίτιδας που φαίνεται να είναι ιογενούς αιτιολογίας αλλά δεν μπορούν να 
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αποδοθούν σε κάποιον από τους γνωστούς ιούς. Διάφοροι ιοί έχει αναφερθεί ότι 

σχετίζονται με αυτή τη νόσο, συμπεριλαμβανομένων των παραμυξοϊών, των 

τογκαϊών και των φλαβοϊών (GBV-C, ηπατίτιδα G και ιός TT), αλλά για κανέναν δεν 

έχει αποδειχθεί ξεκάθαρα μια τέτοια συσχέτιση. Με βάση ορολογικές έρευνες 

περιπτώσεων οξείας ηπατίτιδας σε Δυτικές χώρες, 2 με 20% των περιπτώσεων δεν 

μπορεί να αποδοθεί σε οποιονδήποτε από τους πέντε γνωστούς ιούς. Ο 

ενοφθαλμισμός σε πειραματόζωα και σε ιστικές καλλιέργειες δεν έχει δώσει 

αποτελέσματα.
 [103,107,108,110]

 

 

 

1.2.2. Κλινικές Εκδηλώσεις 

 

Η κλινική εικόνα της ηπατίτιδας μη-Α-Ε μοιάζει με αυτήν των περισσότερων 

μορφών ηπατίτιδας. Στις περισσότερες περιπτώσει δεν διαπιστώνεται σαφής πηγή 

μόλυνσης. Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις εμφάνισης μετά από μετάγγιση αίματος και 

δεν είναι πιο συχνές από αυτές που εμφανίζονται σε μη μεταγγιζόμενα άτομα της 

ομάδας ελέγχου. Η απουσία τυπικών παραγόντων κινδύνου για 

ιογενή ηπατίτιδα δείχνει ότι μερικές περιπτώσεις μη-Α…Ε ηπατίτιδας μπορεί να 

οφείλονται σε μη ιογενείς αιτίες, όπως αυτοάνοσες καταστάσεις, περιβαλλοντική 

έκθεση ή φάρμακα.
 [100,103,107,108,199]

 

 

 

1.2.3. Πρόγνωση 

 

Το σύνδρομο της μη-Α…Ε ηπατίτιδας έχει συσχετιστεί ιδιαίτερα με τις επιπλοκές της 

οξείας ηπατικής ανεπάρκειας και της απλαστικής αναιμίας. Η ηπατίτιδα μη-Α…Ε 

είναι συχνότερη αιτία κεραυνοβόλου ηπατικής ανεπάρκειας από ότι οι ηπατίτιδες Α 

και Β μαζί και συχνά ευθύνεται για το 30 με 40% των περιπτώσεων. Περίπου το ένα 

τρίτο των ασθενών με μη-Α…Ε ηπατίτιδα αναπτύσσει χρόνια ηπατίτιδα, και τελικά 

αναπτύσσεται κίρρωση σε ένα μικρό ποσοστό αυτών.
 [100,103,108]
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1.3. ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ 

 

1.3.1. Χαρακτηρισμός 

 

Η χρόνια ηπατίτιδα περιλαμβάνει παθήσεις  που χαρακτηρίζονται από χρόνια 

νεκρωτική και φλεγμονώδη βλάβη του ήπατος (Εικόνα 13 και 14. Παράρτημα).        

Η νόσος χαρακτηρίζεται χρόνια εάν υπάρχουν όπως αναφέρθηκε, στοιχεία 

προϊούσας  βλάβης για ≥6 μήνες. Οι διάφορες μορφές της χρόνιας ηπατίτιδας έχουν 

παρόμοιες κλινικές εκδηλώσεις και έκβαση και η καθεμία από αυτές μπορεί να 

οδηγήσει σε κίρρωση και ηπατική νόσο τελικού σταδίου (Πίνακας 3, ακολουθεί). Οι 

πιο συχνές μορφές είναι οι χρόνιες ηπατίτιδες Β και C και η αυτοάνοση ηπατίτιδα. 

Άλλες παθήσεις που μπορεί επίσης να προκαλέσουν χρόνιες νεκρο-φλεγμονώδεις 

αλλοιώσεις του ήπατος είναι οι φαρμακευτικές ή μεταβολικές ηπατοπάθειες, η 

αλκοολική στεατοηπατίτιδα και η μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα. Παρά τον εκτενή 

έλεγχο, ορισμένες περιπτώσεις χρόνιας ηπατίτιδας δεν μπορούν να αποδοθούν σε 

οποιαδήποτε γνωστή αιτία.
 [100,103,104,199] 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.  ΚΥΡΙΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ 

Χρόνια ηπατίτιδα Β 

Χρόνια ηπατίτιδα C 

Χρόνια ηπατίτιδα D 

Αυτοάνοση ηπατίτιδα 

Φαρμακευτική ηπατίτιδα 

Νόσος του Wilson 

Κρυπτογενής ηπατίτιδα (μη–A…E ηπατίτιδα) 

 

 

 

http://demo.e-alexandria.eu/univadis/book/9780702045851/14.004.00.00?term=%CE%97%CE%A0%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%94%CE%91&hash=ShtnivURgIrJsoKM#ΠΙΝΑΚΑΣ_152-1.
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1.3.2. Επιδημιολογία 

 

Η επίπτωση και ο επιπολασμός της χρόνιας ηπατίτιδας στον παγκόσμιο γενικό 

πληθυσμό, δεν έχει καθοριστεί με ακρίβεια (Παράγραφος 2, Επιδημιολογία). 

Σύμφωνα με πληθυσμιακές μελέτες, το 2,3% των κατοίκων των ΗΠΑ και της δυτικής 

Ευρώπης, εμφανίζει αύξηση των επιπέδων της αλανινικής αμινοτρανφεράσης (ALT) 

στον ορό. Ωστόσο, η αύξηση του ALT δεν οφείλεται πάντα σε χρόνια ηπατίτιδα. 

Επίσης, δεν έχουν απαραίτητα ενεργό ηπατική νόσο όλοι οι HBsAg θετικοί ή  οι αντι-

HCV θετικοί. Σύμφωνα με μετριοπαθείς εκτιμήσεις, η χρόνια ηπατίτιδα προσβάλλει 

το 2% του πληθυσμού τους, αν και συνήθως αφορά κυρίως όσους ανήκουν στις 

ομάδες υψηλού κινδύνου και όχι τον γενικό πληθυσμό. Σχετικά με την ηπατίτιδα Β, 

στις ομάδες υψηλού κινδύνου ανήκουν μετανάστες από περιοχές του κόσμου όπου 

ενδημεί η νόσος (Αφρική, ανατολική Ευρώπη, νοτιοανατολική Ασία), άτομα με 

πολλαπλούς ερωτικούς συντρόφους, ομοφυλόφιλοι άντρες, χρήστες ενδοφλέβιων 

ναρκωτικών, όσοι έλαβαν αίμα ή προϊόντα αίματος πριν το 1987, αιμορροφιλικοί, 

ογκολογικοί ασθενείς, ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια σε  αιμοκάθαρση, 

εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας.
 [www.who.int/topics/hepatitis/en/] 

Για την ηπατίτιδα C, στις 

ομάδες υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται όσοι έλαβαν αίμα ή προϊόντα αίματος πριν 

το 1992, αιμορροφιλικοί που έλαβαν προϊόντα αίματος πριν το 1986, χρήστες 

ενδοφλέβιων ναρκωτικών, νεφροπαθείς υπό αιμοκάθαρση, εργαζόμενοι στο χώρο της 

υγείας και άτομα με πολλαπλούς ερωτικούς συντρόφους. Η χρόνια ηπατίτιδα Β και C 

πιθανόν να  προκαλούν 10.000 με 12.000 θανάτους ετησίως, στις ΗΠΑ και άλλοι 

2000 ασθενείς περίπου ετησίως υπόκεινται σε μεταμόσχευση ήπατος λόγω ηπατικής 

ανεπάρκειας τελικού σταδίου.
 [www.cdc.gov/hepatitis/index.htm]

 

  

 

1.3.3. Κλινικές Εκδηλώσεις 

 

Τα κλινικά συμπτώματα της χρόνιας ηπατίτιδας είναι συνήθως μη ειδικά, διαλείποντα 

και ήπια. Ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών δεν έχει κανένα σύμπτωμα ηπατοπάθειας. Το 

πιο συνηθισμένο σύμπτωμα είναι η κόπωση, η οποία μπορεί να είναι διαλείπουσα. 

http://www.who.int/topics/hepatitis/en/
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Ορισμένοι ασθενείς εμφανίζουν διαταραχές του ύπνου ή δυσκολία στη συγκέντρωση. 

Το άλγος του δεξιού υποχονδρίου, αν υπάρχει, είναι συνήθως ήπιο, διαλείπων. Σε 

πολλές περιπτώσεις, η διάγνωση της χρόνιας ηπατίτιδας τίθεται σε άτομα χωρίς 

κανένα σύμπτωμα, τα οποία εμφανίζουν παθολογικές τιμές στις ηπατικές εξετάσεις, 

ως τυχαίο εύρημα, στα πλαίσια ελέγχου ρουτίνας, κατά τη διάρκεια εξετάσεων για 

άλλο πρόβλημα υγείας ή κατά την εθελοντική αιμοδοσία (Κεφ. 150). Τα συμπτώματα 

της προχωρημένης νόσου ή της οξείας επιδείνωσης περιλαμβάνουν ναυτία, ανορεξία, 

απώλεια βάρους, μυϊκή αδυναμία, κνησμό, υπέρχρωση ούρων και ίκτερο. Όταν 

αναπτύσσεται κίρρωση, μπορεί να εμφανιστούν αδυναμία, απώλεια βάρους, οίδημα, 

εκχυμώσεις, αιμορραγία πεπτικού και ηπατική εγκεφαλοπάθεια. 
[103,104,105,199]

           

Τα κλινικά σημεία της ηπατικής νόσου σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα είναι επίσης 

ελάχιστα. Το συχνότερο εύρημα είναι η ηπατική ευαισθησία κατά την ψηλάφηση. Σε 

ασθενείς με σοβαρή ή προχωρημένη νόσο, άλλα πιθανά ευρήματα είναι το σκληρό 

ήπαρ στην ψηλάφηση, η σπληνομεγαλία, τα αραχνοειδή αγγειώματα και το 

παλαμιαίο ερύθημα. Στην  κίρρωση, επίσης, πιθανά σημεία είναι η απώλεια μυϊκής 

μάζας, ο ασκίτης, το οίδημα, οι δερματικές εκδορές, οι μώλωπες και η ηπατική 

απόπνοια. 
[www.uptodate.com/contents/search?search=viral+hepatitis&sp]

 

 

 

 

2. ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α 

 

 

2.1. Επιδημιολογία Ηπατίτιδας Α 

 

Η ηπατίτιδα Α είναι μια οξεία αυτοπεριοριζόμενη νόσος του ήπατος που προκαλείται 

από τον ιό της ηπατίτιδας Α (Hepatitis A Virus, HAV). Ο ιός της ηπατίτιδας Α 

αποβάλλεται με τα κόπρανα και μεταδίδεται μέσω της κοπρανοστοματικής οδού. Η 

νόσος προκαλεί επιδημίες σε χώρες όπου ενδημεί ο ιός. Όπως αναφέρθηκε συνήθως 

αυτοιάται και ποτέ δεν γίνεται χρόνια. 
[12,13,173-177] 



 

22 
 

Η συχνότητα της ηπατίτιδας Α μειώνεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

στις ΗΠΑ αλλά παραμένει μια σημαντική αιτία οξείας ηπατικής νόσου παγκοσμίως.
 

[1,2,12,13,170-181]
 Η οξεία ηπατίτιδα Α άλλοτε προκαλεί σποραδικά κρούσματα και 

άλλοτε προκαλεί επιδημίες. Περίπου 1,5 εκατ. νέες περιπτώσεις ηπατίτιδας Α 

εμφανίζονται ετησίως σε όλο τον κόσμο. 
[102-104,177, www.who.int/topics/hepatitis/en, 2014]                 

Η νόσος αποκτά ενδημικό χαρακτήρα σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη καθώς η 

μετάδοσή του ιού ευνοείται από κακές συνθήκες διαβίωσης.
[174-180] 

Η βελτίωση του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου του πληθυσμού και των συνθηκών 

ύδρευσης και αποχέτευσης στη χώρα μας, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των 

κρουσμάτων και τα νέα περιστατικά πλέον να αφορούν ταξιδιώτες σε 

αναπτυσσόμενες χώρες ή άτομα που ήρθαν σε επαφή με ασθενείς. 
[2,180,181]                       

Σε παγκόσμια κλίμακα οι περιοχές χαρακτηρίζονται, ανάλογα με τη συχνότητα 

εμφάνισης της ηπατίτιδας Α, ως υψηλής, ενδιάμεσης και χαμηλής ενδημικότητας
 

(Πίνακας 1. Παράρτημα). Η ταξινόμησή τους έχει ως εξής:
 [www.cdc.gov/hepatitis/index.htm] 

 

Υψηλή Επικράτηση: περισσότερο από 8% 

Ενδιάμεση: μεταξύ 2% και 7% 

Χαμηλή: λιγότερο από 2% 

Πολύ Χαμηλή: λιγότερο από 1% 

 

Τα επίπεδα ενδημικότητας αντανακλούν τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με το πόσο 

συχνή είναι η λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Α μέσα σε μία χώρα και δεν 

αποτελούν ακριβείς ποσοτικές μετρήσεις. 
[173-177] 

Σε μια χώρα είναι δυνατόν να 

συνυπάρχουν περισσότερα από ένα είδη ενδημικότητας εξαιτίας των διαφορετικών 

ομάδων πληθυσμού σε αυτήν. 
[100,170-174] 

Στις αναπτυσσόμενες χώρες, που 

χαρακτηρίζονται ως υψηλής ή ενδιάμεσης ενδημικότητας, οι ενήλικες έχουν συνήθως 

αναπτύξει ανοσία και οι επιδημίες ηπατίτιδας Α δεν είναι συχνές. 
[170,174] 

 Αντίθετα, 

στις ανεπτυγμένες χώρες, η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής καθιστά πολλούς 

νεαρούς ενήλικες επίνοσους και η συχνότητα των επιδημιών αυξάνεται. 
[100,171,172,177] 

 

Η αύξηση του αριθμού των επίνοσων ατόμων νεαρής ηλικίας, σε συνδυασμό με την 

αύξηση των επαφών με ανθρώπους που προέρχονται από ενδημικές περιοχές, εισάγει 

νέους τρόπους μετάδοσης της νόσου και νέες ομάδες υψηλού κινδύνου (π.χ. 

μετάδοση της νόσου μεταξύ ομοφυλόφιλων ανδρών). 
[171,177,178] 

Τόσο στις 

http://www.who.int/topics/hepatitis/en
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ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, τα παιδιά συμβάλλουν σημαντικά 

στη μετάδοση του ιού, επειδή οι λοιμώξεις σε αυτήν την ηλικία είναι συνήθως 

ασυμπτωματικές ή εκδηλώνονται με ήπια νόσηση. 
[12,13,171,178] 

Η επίπτωση της 

ηπατίτιδας Α στις χώρες της Ευρώπης έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα 

με τα δημοσιευμένα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Πρόληψη και τον 

Έλεγχο των Νοσημάτων (European Centre for Disease Prevention and Control - 

ECDC), το 2008 η συνολική δηλούμενη επίπτωση ήταν 3,34 κρούσματα ανά 100.000 

πληθυσμού και βαίνει ακόμα μειούμενη. 
[31]

 

Η Ελλάδα είναι μια χώρα ενδιάμεσης ενδημικότητας και για τον HAV. Τα τελευταία 

έτη η επίπτωση του νοσήματος τείνει μειούμενη. 
[www.who.int, 2014,

 
www.keelpno.gr/] 

Στην 

χώρα μας το νόσημα επιτηρείται μέσω του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης 

νοσημάτων του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.). 

Συνολικά, το διάστημα 2004-2011 δηλώθηκαν 921 κρούσματα ηπατίτιδας Α. Η μέση 

ετήσια τιμή του αριθμού των κρουσμάτων ήταν 115 (τυπική απόκλιση: 79). Η μέση 

ετήσια δηλούμενη επίπτωση στην χώρα ήταν 1,03 κρούσματα ανά 100.000 

πληθυσμού. Η διαχρονική εξέλιξη της δηλούμενης επίπτωσης του νοσήματος για το 

διάστημα αυτό παρουσιάζεται στο Γράφημα 1A. (Παράρτημα) Τα τελευταία έτη η 

επίπτωση του νοσήματος τείνει μειούμενη. Ακόμα η Γεωγραφική κατανομή, η 

Κατανομή κατά ηλικία και η Εποχικότητα της Ηπατίτιδας Α, καταγράφονται στην 

Εικόνα 1, Γράφημα 2A, Γράφημα 3A, αντίστοιχα, στο Παράρτημα. (Στοιχεία 

ΚΕΕΛΠΝΟ) Κατά το διάστημα 2004-2011, το νόσημα παρουσίασε υψηλότερη 

συχνότητα εμφάνισης στα παιδιά ηλικίας <14 ετών. Επίσης φάνηκε να έχει εποχική 

διακύμανση με αύξηση κατά τους χειμερινούς μήνες. 
[177,178] 

Ακόμη μελέτες που 

έχουν λάβει χώρα στην Ελλάδα παλαιότερα και ιδιαίτερα στην Κρήτη,
 
δείχνουν ότι 

σε συγκεκριμένες απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές, η πλειονότητα των ενηλίκων 

κατοίκων και πρακτικά σχεδόν όλα τα άτομα ηλικίας > 45 ετών, είχαν θετικούς 

δείκτες παλαιότερης επαφής με τον ιό (Anti-HAV IgG+). 
[2,13,202]

 

 

 

2.1.1. Τρόποι μετάδοσης 

 

Ο ιός της ηπατίτιδας Α (HAV) εισέρχεται από το στόμα, πολλαπλασιάζεται στο 

εντερικό τοίχωμα και μεταφέρεται με την πυλαία κυκλοφορία στο ήπαρ. Εκεί 
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πολλαπλασιάζεται και απεκκρίνεται στο χοληφόρο σύστημα και τελικά στο έντερο. 

Από εκεί ο ιός αποβάλλεται με τα κόπρανα και μεταδίδεται στο περιβάλλον. 
[100-105]  

O HAV έχει απομονωθεί στο αίμα, στο ήπαρ, στη χολή και στα κόπρανα. Η περίοδος 

της HAV-RΝΑ ιαιμίας είναι μικρή. Ο ιός αποβάλλεται στα κόπρανα 2-3 εβδομάδες 

προ της εκδήλωσης του ικτέρου και μέχρι της εμφάνισης της υπέρχρωσης των ούρων, 

λόγω χολερυθρινουρίας, οπότε η μεταδοτικότητα του HAV υποχωρεί. Κατά κύριο 

λόγο ο HAV μεταδίδεται διά της κοπροστοματικής ή εντεροστοματικής οδού. 

Δηλαδή, μεταδίδεται από το ένα άτομο στο άλλο με μολυσμένο κοπρανώδες υλικό 

(άπλυτα χέρια–τροφές–λαχανικά–άπλυτα φρούτα κλπ). Έρευνες σχετικά με την πηγή 

της λοίμωξης δείχνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις ο ιός μεταδίδεται και με την 

πρόσωπο με πρόσωπο επαφή και όχι αποκλειστικά με τη μόλυνση της τροφής ή του 

νερού με κοπρανώδες περιεχόμενο. 
[www.who.int/topics/hepatitis/en/] 

Επιπλέον, η ηπατίτιδα Α 

μπορεί να μεταδοθεί και με σεξουαλική επαφή με πάσχον άτομο. Πιο σπάνια είναι η 

μετάδοση της ηπατίτιδας Α μέσω του αίματος. Τέλος, ως εξαιρετικά σπάνια 

αναφέρεται η μετάδοση της ηπατίτιδας Α στο έμβρυο κατά την κύηση λόγω της 

μικρής περιόδου HAV-RΝΑ ιαιμίας στη μητέρα. Ο HAV αδρανοποιείται αν εκτεθεί 

σε θερμοκρασία 85
ο 

C για ένα λεπτό. Επίσης η κατάλληλη χλωρίωση φαίνεται να 

σκοτώνει τον ιό στα δίκτυα ύδρευσης. 
[102-105, www.who.int/topics/hepatitis/en, 2014,

 

www.cdc.gov/hepatitis/index.htm] 

 

Παράγοντες κινδύνου. Κατά το διάστημα 2004-2011, 250 (27,7%) από τα 

δηλωθέντα κρούσματα ηπατίτιδας Α είχαν επαφή με άλλο κρούσμα με άτομο από το 

περιβάλλον τους. Ταξίδι στο εξωτερικό (εντός του χρόνου επώασης) σε χώρες όπου η 

νόσος ενδημεί ανέφερε το 9,9% από τα δηλωθέντα κρούσματα.
 [www.uptodate.com/hepatitis, 

www.cdc.gov/hepatitis/index.htm, 2014]
 Ακόμη παράγοντες κινδύνου για ηπατίτιδα Α αποτελούν 

(Εικόνα 2. Παράρτημα): 

 Η κοινή χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών 

 Η σεξουαλική επαφή (πρωκτοστοματική), κύρια μεταξύ ομοφυλόφιλων 

ανδρών 

 Παιδιά σε παιδικούς σταθμούς (και δευτερευόντως οι γονείς τους) 

 Άτομα που ζουν σε ιδρύματα 

http://www.who.int/topics/hepatitis/en/
http://www.who.int/topics/hepatitis/en
http://www.uptodate.com/hepatitis
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 Σπανιότερα η μετάγγιση αίματος ή παραγώγων αυτού στη φάση της HAV-

RNΑ ιαιμίας, (πολυμεταγγιζόμενοι, αιμορροφιλικοί ασθενείς) 

 

           Επιδημίες από κοινή πηγή έχουν συσχετιστεί με την κατανάλωση: 

 μολυσμένου νερού, μολυσμένων τροφίμων, ωμών ή ατελώς μαγειρεμένων 

μολυσμένων οστρακοειδών, μαλακίων και τροφίμων που μολύνθηκαν από 

χειριστές τροφίμων 

 

Η ερμηνεία των παραπάνω δεδομένων θα πρέπει να γίνεται με προσοχή, αφού δεν 

είναι γνωστός ο βαθμός υποδήλωσης του νοσήματος. 

 

2.1.2. Ποιοι πρέπει να εμβολιάζονται κατά της ηπατίτιδας Α; 

 

Στα ανεπτυγμένα κράτη και στην Ελλάδα, ο εμβολιασμός κατά της ηπατίτιδας Α 

συστήνεται σε όλα τα υγιή παιδιά άνω του ενός έτους, καθώς και στους:
 [102, 103,189, 

www.keelpno.gr/]
 

- ταξιδιώτες σε περιοχές όπου το νόσημα είναι συχνό 

- επαγγελματίες υγείας 

- επαγγελματίες διακίνησης τροφίμων 

- προσωπικό ιδρυμάτων 

- προσωπικό καθαριότητας δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

- εργαζόμενοι σε παιδικούς σταθμούς 

- άτομα σε συνθήκες ομαδικής διαβίωσης (προσωπικό και εσωτερικοί   σπουδαστές         

γυμνασίων/λυκείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, τρόφιμοι και   

προσωπικό ιδρυμάτων κ.α.) 

- ομοφυλόφιλοι άνδρες 

- τοξικομανείς 

- άτομα με χρόνια λοίμωξη με τον ιό της ηπατίτιδας Β 



 

26 
 

 

2.1.3. Σχόλια 

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές 

στην παγκόσμια επιδημιολογία της ηπατίτιδας Α.
[102-105]

 Κυρίως, λόγω της βελτίωσης 

των συνθηκών υγιεινής, παρατηρείται σημαντικά χαμηλότερος επιπολασμός της 

λοίμωξης κατά την παιδική ηλικία, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 

μέσης ηλικίας της λοίμωξης και συνεπώς και της σχετιζόμενης νοσηρότητας. 

[100,103,189]
 Επιπλέον, δεδομένου ότι τα περισσότερα μεγάλα παιδιά, έφηβοι και 

ενήλικες, παραμένουν επίνοσοι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης επιδημιών. 

Ως παράδειγμα, στην Ευρώπη υπήρξαν εκτεταμένες επιδημικές εξάρσεις πρόσφατα 

(2008-2009) στη Λετονία, την Τσεχία και τη Σλοβακία και μικρότερης έκτασης 

επιδημίες στην Ισπανία, τη Ρωσία και την Ουκρανία. 
[175-177]

 

Επιπλέον, μεγάλη διακύμανση της επίπτωσης της HAV λοίμωξης παρατηρείται 

μεταξύ διαφορετικών χωρών αλλά και περιφερειών, μεταξύ γειτονικών αστικών και 

αγροτικών περιοχών αλλά και μεταξύ πληθυσμών με διαφορετικό κοινωνικο-

οικονομικό επίπεδο στην ίδια πόλη. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι λείπουν 

επικαιροποιημένα επιδημιολογικά δεδομένα όσον αφορά την επίπτωση, τη 

νοσηρότητα αλλά και την οροεπιδημιολογία  στις περισσότερες χώρες. Ακόμα, τα 

περισσότερα δεδομένα συνήθως αφορούν μικρό αριθμό ατόμων και δεν αναφέρονται 

σε εθνικό επίπεδο της χώρας. 
[177,189] 

Η παρούσα ένδεια αξιόπιστων επιδημιολογικών 

δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική σήμερα και δυσκολεύει τη λήψη 

αποφάσεων  όσον αφορά στην πολιτική εμβολιασμού. Τονίζεται η σημασία της 

επιδημιολογικής επιτήρησης της οξείας ηπατίτιδας Α καθώς και της καταγραφής 

οροεπιδημιολογικών δεδομένων κάθε 5 έως 10 έτη. Τα αποτελέσματα που 

συνελέγησαν από 22 ευρωπαϊκές χώρες (1990- 2001), μέσω του ερευνητικού 

προγράμματος EUROHEP.NET (www.eurohep.net), έδειξαν ότι η επίπτωση της 

οξείας ηπατίτιδας Α παρουσιάζει σημαντική διακύμανση στις διάφορες Ευρωπαϊκές 

χώρες και σημειώνεται η απουσία ενιαίου τρόπου συλλογής δεδομένων. 

Ο ΠΟΥ συνιστά μαζικό εμβολιασμό των παιδιών στις χώρες ενδιάμεσης 

ενδημικότητας, όπου ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού των ενηλίκων 

είναι επίνοσο στην HAV, και όπου συνεπώς η νοσηρότητα, ίσως και η θνητότητα, της 

http://www.eurohep.net/
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ηπατίτιδας Α είναι σημαντική. Ωστόσο, σε περιοχές χαμηλής ενδημικότητας, ο 

εμβολιασμός κατά της ηπατίτιδας Α ενδείκνυται μόνο σε άτομα με αυξημένο κίνδυνο, 

όπως είναι οι ταξιδιώτες σε περιοχές μέσης ή υψηλής ενδημικότητας. 

Στην Ελλάδα, το εμβόλιο έναντι της ηπατίτιδας Α έχει εισαχθεί στο ΕΠΕ από το 2008 

και πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι μεταξύ των παιδιών 6 ετών (που γεννήθηκαν το 

2006), 88% και 82% είχε λάβει μία και δύο δόσεις εμβολίου αντίστοιχα. Ωστόσο, τα 

παιδιά μεταναστών έχουν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά κάλυψης (83% και 76% 

αντίστοιχα). 
[178,180]

 Επιπλέον, αναδρομικά στοιχεία από το τμήμα λοιμώξεων 

ΜΑΚΚΑ στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία με τη χρήση ανάλυσης χρονοσειρών 

έδειξαν ότι δεν υπάρχει σημαντική μείωση στην επίπτωση εισαγωγών λόγω οξείας 

ηπατίτιδας Α και συνεπώς ότι μέχρι σήμερα δεν έχει καταδειχθεί σημαντική επίδραση 

του μαζικού εμβολιασμού (p=0,319). Επιπλέον, αν και οι διαφορές δεν βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικές, παρατηρήθηκε μείωση στις εισαγωγές των παιδιών 

Ελληνικής καταγωγής και εκείνων ηλικίας κάτω των 6 ετών. 
[Alexopoulou Z et al. Αναρτημένη 

ανακοίνωση, ESPID 2013]
 Πρόσφατα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι  η επαγγελματική έκθεση 

σε απόβλητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για λοίμωξη από τον ιό της 

ηπατίτιδας Α. Κάπνισμα, λήψη φαγητού αλλά και ποτού κατά τη διάρκεια της 

συλλογής των αποβλήτων συνδέεται με αυξημένη επίπτωση οροθετικότητας στον ιό 

της ηπατίτιδας Α. 
[179] 

 

 

2.1.4. Ιολογία-Παθοβιολογία του HAV 

 

Πρόκειται για μικρό σφαιρικό RNA ιό, με διάμετρο 27-32 nm, χωρίς έλυτρο. Το 

γονιδίωμα του ιού έχει μήκος 7,5 kilobases (kb) και έχει μονό, ευρύ πλαίσιο 

ανάγνωσης που κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη με δομικά και μη δομικά συστατικά. Έχει 

ταξινομηθεί στο γένος των Ηπατοϊών και ανήκει στην οικογένεια Picornaviridae. 

(Εικόνα 4Α και 4Β. Παράρτημα). Ο ιός πολλαπλασιάζεται στο ήπαρ και συντίθεται 

στο κυτταρόπλασμα του ηπατοκυττάρου ως σωματίδιο με μονό RNA γονιδίωμα και 

μια εξωτερική καψική πρωτεΐνη (HAVAg). Ο ιός εκκρίνεται στη χολή και σε 

μικρότερο βαθμό στον ορό. Οι υψηλότεροι τίτλοι του ιού παρουσιάζονται στα 

κόπρανα (106 με 1010 γονίδια ανά γραμμάριο) κατά την περίοδο επώασης και κατά 
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την πρώιμη συμπτωματική φάση της πάθησης. (Εικόνα 5. Παράρτημα) Η οξεία 

ηπατοκυτταρική νέκρωση προκαλείται από την ενεργοποίηση κυτταροτοξικών 

λεμφοκυττάρων που αναγνωρίζουν ιικά αντιγόνα στην κυτταροπλασματική μεμβράνη 

των ηπατοκυττάρων. 
[www.uptodate.com/contents/search? search=hepatitis+a &sp]

 

 

 

2.1.5. Τα ιστολογικά χαρακτηριστικά της οξείας ηπατίτιδας Α είναι: 

 

α) Η διόγκωση και νέκρωση των ηπατοκυττάρων με δημιουργία οξεόφιλων 

σωματιδίων 

β) Η διήθηση των ηπατικών λοβίων από λεμφοκύτταρα και μονοκύτταρα και 

γ) Το οίδημα και η φλεγμονή των πυλαίων διαστημάτων. 

Ο σκελετός των ηπατικών λοβίων δεν καταστρέφεται. Το ηπατικό λόβιο επανέρχεται 

στο φυσιολογικό συνήθως μετά από 8-12 εβδομάδες. 

 

 

2.1.6. Κλινικές Εκδηλώσεις 

 

Η βαρύτητα της νόσου ποικίλει από τις περιπτώσεις ήπιας νόσησης, στις οποίες τα 

συμπτώματα διαρκούν 1-2 εβδομάδες, έως την πιο σοβαρή μορφή, στην οποία τα 

συμπτώματα διαρκούν έως και μήνες.
 [www.uptodate.com/contents/search?search=viral+hepatitis&sp]

 Η 

τυπική κλινική πορεία της οξείας ηπατίτιδας Α (Εικόνα 6. Παράρτημα) ξεκινά με μια 

περίοδο επώασης που διαρκεί συνήθως 15 με 45 ημέρες (κατά μέσο όρο 25). Ίκτερος 

εμφανίζεται στο 70% των ενηλίκων που προσβάλλονται από τον HAV, ενώ  στα 

παιδιά το ποσοστό είναι μικρότερο. Το αντίσωμα έναντι του HAV (αντι-HAV), το 

οποίο εμφανίζεται σε όλους τους ασθενείς που προσβάλλονται από τον ιό, 

εμφανίζεται στον ορό λίγο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων, έπειτα αυξάνεται και 

διατηρείται εφ’ όρου ζωής. Αντίθετα, τα ειδικά αντι-HAV IgM, αυξάνονται στην 

πρώιμη φάση της πάθησης και παραμένουν μόνο για 4 με 12 μήνες. Επίσης, μπορεί 

να παρατηρηθούν σοβαρές και κεραυνοβόλες περιπτώσεις ηπατίτιδας Α, ιδιαίτερα 
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στους ηλικιωμένους και στους ασθενείς με προϋπάρχουσα χρόνια ηπατοπάθεια. 

Η ηπατίτιδα Α είναι η συνηθέστερη αιτία υποτροπιάζουσας χολοστατικής ηπατίτιδας. 

 

 

2.1.7. Πρόληψη 

 

Το διαθέσιμο εμβόλιο έναντι του HAV είναι ασφαλές και αποτελεσματικό και 

συνίσταται σε όλα τα παιδιά ηλικίας άνω του έτους και σε άτομα που εμφανίζουν 

αυξημένο κίνδυνο προσβολής από τον ιό, όπως σε όσους ταξιδεύουν σε περιοχές 

όπου ενδημεί η νόσος, σε ομοφυλόφιλους και στους χρήστες ενδοφλέβιων 

ναρκωτικών ουσιών. Επίσης, ο εμβολιασμός συνίσταται σε όλους τους πάσχοντες 

από χρόνια ηπατοπάθεια και σε αυτούς που λαμβάνουν προϊόντα πλάσματος, όπως οι 

αιμορροφιλικοί. [
www.keelpno.gr/el-gr/νοσήματαθέματαυγείας/κατάλογοςνοσημάτων/h.aspx]

 Τα εμβόλια 

έναντι του HAV παρουσιάζουν εξαιρετική ασφάλεια με ποσοστό επιπλοκών λιγότερο 

από 0,1%. Τα ποσοστά ορομετατροπής είναι μεγαλύτερα από 95% αλλά είναι 

χαμηλότερα σε ασθενείς με χρόνια ηπατοπάθεια, σε προσβεβλημένους από τον ιό της 

ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) και γενικότερα σε ανοσοκατεσταλμένους. 

Παρόλα αυτά, δεν συνιστώνται ούτε έλεγχος των επιπέδων των αντι-HAV 

αντισωμάτων, ούτε αναμνηστικοί εμβολιασμοί. Δεν συνίσταται ορολογικός έλεγχος 

για αντι-HAV αντισώματα προ του εμβολιασμού με εξαίρεση ίσως τους ενήλικες που 

γεννιούνται σε χώρες όπου ενδημεί ο ιός και όσους είναι πάνω από 50 ετών.              

Η προφύλαξη με ανοσοσφαιρίνη μετά την έκθεση στον ιό συνίσταται ακόμη για τα 

άτομα που μένουν μαζί και έρχονται σε επαφή με τους πάσχοντες από ηπατίτιδα Α. 

Επίσης, συνίσταται ο ταυτόχρονος  αντι-HAV εμβολιασμός. 

 

 

2.1.8. Πρόγνωση 

 

Η οξεία ηπατίτιδα Α είναι μια αυτοπεριοριζόμενη λοίμωξη. Ο ιός μπορεί να επιμένει 

για μήνες αλλά δεν οδηγεί σε χρόνια λοίμωξη, χρόνια ηπατίτιδα ή κίρρωση.
 

[www.uptodate.com/contents/search? search=hepatitis+a &sp]  
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2.1.9. Μοριακή επιδημιολογία Ηπατίτιδας A 

 

Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί έξι γονότυποι του ιού της ηπατίτιδας Α, εκ των 

οποίων φαίνεται ότι μόνο οι γονότυποι Ι και III είναι παθογόνοι για τον άνθρωπο. Ο 

γονότυπος IA εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο, ενώ ο IB κυριαρχεί στη Μέση 

Ανατολή και ο γονότυπος IIIA ανευρίσκεται κυρίως στην Ασία. 
[181, 

www.who.int/topics/hepatitis/en,2014,www.cdc.gov/hepatitis/index] 
Οι γονότυποι IV, V και VI μολύνουν 

κυρίως πιθήκους. Στη βιβλιογραφία συζητείται έντονα, ακόμα και σήμερα, ποια 

περιοχή του γονιδιώματος πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μοριακή επιδημιολογική 

επιτήρηση (C-terminal VP1/2A region έναντι της N-terminal VP3-VP1 fragment).
 

[177,181,189] 
Έτσι, στόχο του δικτύου EVENT αποτελεί η συγκριτική μελέτη των 

διαθέσιμων αλληλουχιών από τις δύο αυτές περιοχές του γονιδιώματος. 

Πρόσφατα δεδομένα από την Ελλάδα από κλινικά αλλά και περιβαλλοντικά δείγματα 

που αναλύθηκαν για τον χαρακτηρισμό των γονότυπων του ΗΑV, έδειξαν ότι στην 

χώρα μας το 100% των δειγμάτων αφορούσαν σε γονότυπο Ι του ιού της ηπατίτιδας 

Α, και ειδικότερα υπο-γονότυπο ΙΑ. Μάλιστα αναφέρεται ότι ανευρέθηκε ταύτιση 

αλληλουχιών σε υψηλό ποσοστό (96 – 100%). 
[180,181,189]

 

 

 

 

3. ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β 

 

 

3.1. Επιδημιολογία του ιού της Ηπατίτιδας Β 

 

Η ηπατίτιδα Β προκαλείται από τον ιό της ηπατίτιδας Β. Η χρόνια λοίμωξη από τον 

ιό αυτόν είναι πολύ συχνή, με προσβολή του 5% του πληθυσμού της γης. Σε όλο τον 

κόσμο περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια άτομα έχουν μολυνθεί με τον ιό της 

ηπατίτιδας Β, από τα οποία περίπου 350 εκατομμύρια άτομα είναι χρόνιοι φορείς. 
[100, 

www.who.int/topics/hepatitis/en,2014,www.cdc.gov/hepatitis/index] 
Οι ασθενείς με χρόνια λοίμωξη 

http://www.who.int/topics/hepatitis/en
http://www.cdc.gov/hepatitis/index
http://www.who.int/topics/hepatitis/en
http://www.cdc.gov/hepatitis/index
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διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη κίρρωσης και ηπατοκυτταρικού 

καρκινώματος. Υπολογίζεται ότι το 25-40% των χρονίως πασχόντων από HVB 

ηπατοπάθεια καταλήγουν από επιπλοκές της κιρρώσεως του ήπατος ή από 

ηπατοκυτταρικό καρκίνο, επιπλοκές που είναι υπεύθυνες για ένα εκατομμύριο 

θανάτους ετησίως. 
[15-18,183-186]

 

Ο Επιπολασμός της HBV λοίμωξης σε παγκόσμια κλίμακα %, καθώς και η πιθανή 

ηλικία λοίμωξης, ανά περιοχή, περιγράφεται παρακάτω (Πίνακας 4. και στον Πίνακα 

2. Παράρτημα) 

 

Πίνακας 4. Στοιχεία WHO, 2009. 

 

Χώρα Επιπολασμός 

HBsAg 

Έκθεση στον ιό  Ηλικία λοίμωξης  

Περιοχές υψηλού 

επιπολασμού (45%) 

Νοτιοανατολική Ασία, 

Υποσαχάριος Αφρική,             

Κίνα, Αμαζόνιος 

>8% 70-90%  Περιγεννητική περίοδος, 

παιδική ηλικία 

Περιοχές ενδιάμεσου 

επιπολασμού (43%) 

Νότια και Κεντρική Ευρώπη, 

Κεντρική και Νότια Αμερική 

2-7% 20-60%  Όλες οι ηλικίες 

Περιοχές χαμηλού 

επιπολασμού (12%) 

Βόρεια Ευρώπη, ΗΠΑ, 

Καναδάς 

<2% <20%  Ενήλικος 

 

Ο επιπολασμός στην Ελλάδα εκτιμάται ότι είναι 2-8%, σύμφωνα με τα στοιχεία 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Πιο συγκεκριμένα, η εκτίμηση είναι 2,6% στο 

σύνολο του πληθυσμού, το οποίο φτάνει στο 8% σε ομάδες υψηλού κινδύνου, ενώ σε 

θυλάκους υψηλής ενδημικότητας (κοινότητες με κακές συνθήκες υγιεινής και χαμηλό 

κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο) μπορεί να φτάνει και να ξεπερνά το 25%. 



 

32 
 

Στην Κρήτη υπάρχουν δεδομένα, από μελέτες της δεκαετίας του 1990, κύρια σε 

νοσοκομειακούς ασθενείς υψηλού κινδύνου για λοίμωξη από ηπατίτιδα Β και 

ασθενείς που επισκέπτονταν κέντρα υγείας, σε αιμοδότες και σε ένα μικρό μέρος 

συγκεκριμένου αγροτικού και αστικού πληθυσμού. 
[1,2,7,201,202] 

Στην πρώτη μελέτη 

από αυτές, που έγινε σε ασθενείς συγκεκριμένου Κ.Υ. του Νομού Ρεθύμνου και σε 

κατοίκους της ίδιας επαρχίας βρέθηκε ότι: Στην ομάδα των ασθενών του Κ.Υ. το 

HBsAg ήταν θετικό σε ποσοστό 1,2%, ενώ η έκθεση στον ιό, όπως προκύπτει από 

τον επιπολασμό του HBcAb ήταν 24.5%. Στους κατοίκους της επαρχίας κανένας δεν 

ήταν θετικός στο HBsAg, ενώ το HBcAb ήταν θετικό στο 9,8%. Σε έλεγχο μαθητών 

της ίδιας επαρχίας, βρέθηκε ένας φορέας του ιού (HBsAg = 0,33%), ενώ επτά 

βρέθηκαν θετικοί στο HBcAb (ποσοστό 2,3%).                                                          

Τα αποτελέσματα μελέτης σε κατοίκους του Νομού Ηρακλείου είχαν  ως εξής:  

                                           HBsAg   HBcAb 

Αστικός πληθυσμός         2,4%      29,1% 

Αγροτικός πληθυσμός     1,1%      27,9% 

Σύνολο                             1,7%      28,5% 

 

Ο επιπολασμός του HBsAg στο σύνολο των αιμοδοτών σε πενταετή μελέτη, στους 

νομούς Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, βρέθηκε συνολικά 0,4%, με επικράτηση 

στους άνδρες 0,41% έναντι 0,28% στις γυναίκες (p <0,01). 

Στους νοσοκομειακούς ασθενείς ο επιπολασμός του HBsAg στα αντίστοιχα τρία 

νοσοκομεία τα 5 έτη βρέθηκε να είναι 2,66%. Ο σχετικός κίνδυνος βρέθηκε 

μεγαλύτερος στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες (p <0,001). Συμπερασματικά η 

φορεία του ιού της ηπατίτιδας Β σε όλες τις μελετηθείσες ομάδες, ήταν χαμηλότερη 

από εκείνη της υπόλοιπης Ελλάδας. Προσομοίαζε με εκείνη των χωρών χαμηλού 

επιπολασμού όπως η Σουηδία (0,6%), με τη διαφορά ότι στις χώρες αυτές η έκθεση 

στον ιό ήταν χαμηλή (3,6%), σε αντίθεση με την Κρήτη, όπου η έκθεση βρέθηκε να 

είναι έως και 28,5%.
[7,201-204]

 

Ο επιπολασμός της χρόνιας ηπατίτιδας Β στην Ελλάδα είχε σημειώσει μείωση από τη 

δεκαετία του ‘70 και μετά, γεγονός που αποδίδεται στην εκτεταμένη χρήση βελονών 

και συριγγών μιας χρήσεως, στο πρόγραμμα γενικού εμβολιασμού που εφαρμόσθηκε 

από τα μέσα του ’70, στον έλεγχο των αιμοδοτών, καθώς και στην βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης. 
[1-4,6-9,11,203]
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Όμως, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται νέα αύξηση, κυρίως λόγω της αύξησης των 

χρηστών ΕΦ τοξικών ουσιών, αλλά και την εισροή οικονομικών μεταναστών από 

χώρες με υψηλή και μέση ενδημικότητα της λοίμωξης. 
[33,188,www.keelpno.gr/]

 Επίσης ίσως 

οφείλεται στις ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις λόγω τις περιόδου λιτότητας 

που διανύεται στην Ελλάδα. 

Η μετάδοση του ιού είναι παρεντερική. Οι τρόποι μετάδοσης αναφέρονται παρακάτω. 

Το αίμα περιέχει τους υψηλότερους τίτλους δεικτών HBV από όλα τα βιολογικά υγρά 

(σάλιο, σπέρμα, χολή, ΕΝΥ, μητρικό γάλα, περιττώματα, ιδρώτα, αρθρικό υγρό, 

ρινοφαρυγγικές εκκρίσεις) και είναι ο σημαντικότερος φορέας μετάδοσης, κυρίως 

στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. 

Η μετάδοση του ιού στις χώρες με χαμηλή ενδημικότητα γίνεται κυρίως 

σεξουαλικώς, με χρήση ΕΦ τοξικών ουσιών και επαγγελματική έκθεση και 

περιορίζεται σε ομάδες υψηλού κινδύνου (Γράφημα 3Β Παράρτημα). Στις χώρες με 

μέση ενδημικότητα, όπως και η Ελλάδα, η μετάδοση γίνεται κυρίως οριζόντια, 

ενδοοικογενειακά. Γενικά η κάθετη μετάδοση κατά την περιγεννητική περίοδο και η 

οριζόντια μετάδοση κατά την βρεφική και παιδική ηλικία στις χώρες όπου ενδημεί η 

HBV λοίμωξη, οδηγούν σε υψηλά ποσοστά χρόνιας ηπατίτιδας Β και συντηρούν τις 

δεξαμενές του ιού παγκοσμίως. 
[3,4,9,24,96]

 

Ο κίνδυνος λοίμωξης με τον ιό συσχετίζεται με το βαθμό επαφής με το αίμα, αλλά 

και την κατάσταση του ηπατικού αντιγόνου-e του ατόμου πηγής. Σε κλινικές μελέτες 

βρέθηκε ότι ο κίνδυνος ανάπτυξης ηπατίτιδας από αίμα ασθενή HBeAg (+) ήταν 20-

30%, ενώ αντίστοιχα από HBeAg (-) ήταν 1-6%.
[71-77,79.85] 

 

 

3.1.1. Παράγοντες που επηρεάζουν την φυσική ιστορία της νόσου: 

[8,11,36,38,42,54]
 

 

• Η ηλικία του ασθενούς 

• Το επίπεδο πολλαπλασιασμού που παρουσιάζει ο ιός 

• Η ανάπτυξη μεταλλαγών 
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• Το φύλο 

• Η χρήση αλκοόλ 

• Η γενικότερη κατάσταση της υγείας του ασθενούς 

• Η συλλοίμωξη με άλλους ηπατοτρόπους ιούς. 

 

 

3.1.2. Το φάσμα των κλινικών εκδηλώσεων ποικίλει σε 
[2,6,8,15-18,60]

: 

 

 Οξεία ηπατίτιδα, που χαρακτηρίζεται σαν 

 

- Υποκλινική 

- Οξεία συμπτωματική 

- Ασυμπτωματική 

 

 Σε φορείς HBsAg (χαμηλό επίπεδο πολλαπλασιασμού) 

 

 Και σε χρόνια ηπατίτιδα, η οποία μπορεί να προκαλέσει Κίρρωση και ΗΚΚ 

 

Η συνολική εξέλιξη της λοίμωξης περιγράφεται στο Σχήμα 1 στο Παράρτημα. 

 

 

 

3.1.3. Κυριότεροι τρόποι μετάδοσης 

 

Η ηπατίτιδα Β μεταδίδεται 
[1-4,6-9,11,71-77,79,103,189]

: 

 Αιματογενώς, μέσω μολυσμένου αίματος ή παραγώγων αίματος, παρεντερικά. 

 Κάθετα, όπου η μετάδοση γίνεται από μολυσμένη μητέρα στο νεογνό κατά 

τον τοκετό. 
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 Με οριζόντια μετάδοση κατά την βρεφική και παιδική ηλικία, στις χώρες 

όπου ενδημεί η HBV λοίμωξη. 

 Μέσω ενδοοικογενειακής διασποράς. Μετάδοση από άτομα του 

ενδοοικογενειακού περιβάλλοντος, στα μικρά παιδιά, που αποτελεί σημαντικό 

τρόπο δημιουργίας ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα Β στη χώρα μας. 

 Από επαγγελματική έκθεση. 

 Με σεξουαλική επαφή με μολυσμένο άτομο. 

 Με την ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών ουσιών. 

 Με οδοντιατρικές πράξεις. 

 Με αιμοκάθαρση. 

 Με μετάγγιση ή παράγωγα αίματος που χορηγήθηκαν πριν το 1975 

(εξαιρετικά σπάνια πια, λόγω του συστηματικού ελέγχου στις αιμοδοσίες). 

 Γενικότερα ενδονοσοκομειακά (ιατρογενώς). 

 

Δεν έχει αποδειχθεί ότι μεταδίδεται από νερό, τροφή, μαγειρικά σκεύη, τουαλέτες, ή 

με την κοινωνική επαφή. 

 

 

3.1.4. Ομάδες υψηλού κινδύνου αποτελούν 

 

Άτομα με καταγωγή από περιοχή υψηλής ή ενδιάμεσης ενδημικότητας 

Οικογενειακό περιβάλλον ασθενών με HBV 

IVDU (Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών Ουσιών) 

STD (Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενες Ασθένειες) 

Ομοφυλόφιλοι 

Κρατούμενοι 

Ασθενείς με τρανσαμινασαιμία 
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Ασθενείς με HIV/HCV 

Αιμοκαθαιρόμενοι 

Ανοσοκατεσταλμένοι 

Έγκυες 

Παιδιά HBsAg (+) μητέρων 
[6-9,11,71-77,79,103,189,192]

 

 

 

3.1.5. Κατανομή κατά ηλικία στον Ελλαδικό χώρο 

 

Όσον αφορά την κατανομή κατά ηλικία, παρατηρείται μείωση της επίπτωσης 

διαχρονικά, ιδιαίτερα στην ηλικιακή ομάδα 0-4 με μέση δηλούμενη επίπτωση της 

οξείας ηπατίτιδας Β, 1,76 ανά 100.000 πληθυσμού για το έτος 1998, μειούμενη 

σταδιακά, το έτος 2011 μηδενίζεται. Στην ηλικία 5-14, από 1,23 το 1998, το 2011 

μηδενίζεται και για την ηλικία 15-24, από 2,24 μειώνεται σημαντικά σε 0,06 το έτος 

2011. 
[στοιχεία ΚΕΕΛΠΝΟ, www.keelpno.gr] 

Πιθανώς αυτό να σχετίζεται με την ένταξη του 

εμβολίου έναντι της ηπατίτιδας Β στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού το 1998 

(Γράφημα 2B. Παράρτημα). 

 

 

3.1.6. Κατανομή κατά παράγοντες κινδύνου 

 

Οι μεταβλητές που αφορούν τους παράγοντες κινδύνου στην Ελλάδα προστέθηκαν 

στο δελτίο δήλωσης το 2004 και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί περιορίζονται στα 

έτη 2004-2011. 
[στοιχεία ΚΕΕΛΠΝΟ, www.keelpno.gr] 

Για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η 

μεταβλητή με αυξημένο σημαντικά το μέσο όρο των περιστατικών ανά έτος είναι η 

αλλοδαπή υπηκοότητα τόσο στην οξεία ηπατίτιδα Β (μέσος όρος 18) και C (1,25), 

καθώς και στην πρόσφατα διαγνωσθείσα ασυμπτωματική ηπατίτιδα C (3,38). 

(Γράφημα 3B. Παράρτημα) 
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3.1.7. Εξέλιξη 

 

Ο χρόνος επώασης της οξείας ηπατίτιδας B (δηλαδή ο χρόνος από τη στιγμή της 

μόλυνσης μέχρι τη στιγμή της εκδήλωσης συμπτωμάτων) είναι 30 έως 150 ημέρες. 

Στο 50% των ασθενών και κυρίως στα παιδιά, η οξεία ηπατίτιδα B δεν συνοδεύεται 

από ίκτερο και συχνά δεν έχει κανένα σύμπτωμα. 
[100-105] 

H οξεία ηπατίτιδα B στους 

ενήλικες, πολύ συχνά (>95%) αυτοϊάται πλήρως. Η πιθανότητα ανάπτυξης χρόνιας 

ηπατίτιδας Β εξαρτάται από την ηλικία του ασθενούς (μετάπτωση σε χρόνια 

ηπατίτιδα 95% στα νεογνά, 60% στα παιδιά και μόλις 2-5% στους ενήλικες) και από 

την κλινική εικόνα (οι ασυμπτωματικές μεταπίπτουν πολύ συχνότερα από τις 

συμπτωματικές ικτερικές οξείες ηπατίτιδες B σε χρόνια ηπατίτιδα). Tο γεγονός αυτό 

κάνει απαραίτητο τον εμβολιασμό όλων των νεογνών και παιδιών. Οι ασθενείς που 

δεν θα κατορθώνουν να αποβάλλουν τον ιό της ηπατίτιδας Β κατά τη φάση της οξείας 

ηπατίτιδας συχνά χαρακτηρίζονται ως χρόνιοι ''φορείς'' του ιού της ηπατίτιδας Β 

(όσοι δηλαδή διατηρούν τον ιό στον οργανισμό τους για διάστημα μεγαλύτερο από 6 

μήνες). Ένα ποσοστό (30-40%) των χρόνιων φορέων του ιού της ηπατίτιδας Β έχουν 

υψηλό πολλαπλασιασμό του ιού και αναπτύσσουν ενεργό βλάβη του ήπατος, δηλαδή 

χρόνια ηπατίτιδα Β. Σημαντικό ποσοστό των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα Β 

αναπτύσσουν κίρρωση του ήπατος, αν δεν μεσολαβήσει επιτυχής θεραπεία. 

Υπολογίζεται ότι 25-40% των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα Β καταλήγουν από 

επιπλοκές της κίρρωσης ή από ηπατοκυτταρικό καρκίνο. 
[15-18,183-186] 

Δυστυχώς, τόσο 

οι χρόνιοι φορείς του ιού της ηπατίτιδας Β όσο και οι ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β 

δεν παρουσιάζουν συμπτώματα για δεκαετίες μέχρι να αναπτυχθούν εκδηλώσεις 

προχωρημένης κίρρωσης του ήπατος (ίκτερος, ασκίτης, ηπατική εγκεφαλοπάθεια, 

κιρσοί οισοφάγου). Επίσης, δεν υπάρχει κανένας δείκτης που να μπορεί με ασφάλεια 

να προβλέψει ποιος από τους χρόνιους φορείς του ιού θα αναπτύξει κάποια στιγμή 

χρόνια ηπατίτιδα. Γι' αυτό όλοι οι χρόνιοι φορείς του ιού της ηπατίτιδας Β θα πρέπει 

να παρακολουθούνται με περιοδικές εξετάσεις αίματος (κυρίως με έλεγχο 

τρανσαμινασών). Ο στόχος της παρακολούθησης των χρόνιων φορέων του ιού της 

ηπατίτιδας Β είναι η έγκαιρη αποκάλυψη της πιθανής μετάπτωσής τους σε χρόνια 

ηπατίτιδα, οπότε θα πρέπει να λάβουν ειδική θεραπεία για πρόληψη της ανάπτυξης 

κίρρωσης.
 [103,189]
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3.1.8. Χαρακτηριστικά του ιού της Ηπατίτιδας Β 

 

Ο HBV είναι ένας DNA ιός με διπλό κέλυφος και ανήκει στην οικογένεια των 

Hepadnaviridae και στο γένος Orthohepadnavirus. Το γονιδίωμα του ιού αποτελείται 

από μερικώς διπλή έλικα DNA, έχει μήκος 3,2 kb και περιέχει τέσσερα μερικώς 

επικαλυπτόμενα πλαίσια ανοικτής ανάγνωσης που κωδικοποιούν τα γονίδια για το 

HBsAg (S γονίδιο), το HBcAg (C γονίδιο), την HBV πολυμεράση (P γονίδιο) και μια 

πρωτεΐνη που φαίνεται να έχει ενεργοποιητικές λειτουργίες (Χ γονίδιο, HBxAg). Το 

γονίδιο έχει τρία κωδικόνια έναρξης και έχει την ικανότητα να παράγει τρία 

διαφορετικά μεγέθη του HBsAg (μικρό, μεσαίο και μεγάλο S). Το γονίδιο C έχει δύο 

κωδικόνια έναρξης και μπορεί να παράγει δύο αντιγονικά διακριτά προϊόντα: το 

HBcAg, το οποίο διατηρείται στο εσωτερικό των ηπατοκυττάρων μέχρι να 

συναρμολογηθεί και να ενσωματωθεί στα HBV ιοσωμάτια, και το HBeAg, το οποίο 

εκκρίνεται στον ορό ως μικρή διαλυτή πρωτεΐνη. Ο ιός προσβάλλει μόνο ανθρώπους 

και ανώτερα πιθηκοειδή, και πολλαπλασιάζεται κυρίως στα ηπατοκύτταρα και σε 

μικρότερο βαθμό στα αρχέγονα κύτταρα (stem cells) του παγκρέατος, του μυελού 

των οστών και του σπλήνα. Κατά την οξεία και χρόνια λοίμωξη, οι ασθενείς 

με ηπατίτιδα Β έχουν μεγάλα ποσά HBsAg στον ορό, κυρίως υπό τη μορφή ατελών 

σφαιρικών και σωληνοειδών σωματιδίων του ιού διαμέτρου 20 nm. Το ακέραιο 

ιοσωμάτιο είναι ένα σωμάτιο με διπλό κέλυφος και περίβλημα από HBsAg, ένα 

εσωτερικό νουκλεοκαψίδιο από HBcAg και μία ενεργό πολυμεράση που είναι 

συνδεδεμένη με ένα μόριο δίκλωνου HBV DNA
[www.uptodate.com/contents/search?search=hepatitis+b 

&sp].
 

 

 

3.1.9. Παθοβιολογία 

 

Ο HBV είναι κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, ηπατοτρόπος ιός (υπάρχουν ενδείξεις 

πολλαπλασιασμού σε κύτταρα παγκρέατος, σπληνός, νεφρών και στα 

λεμφοκύτταρα), κυκλικός, 3.200 βάσεων, με περίβλημα και με μοναδικό τρόπο 

πολλαπλασιασμού (μέσω RNA προγονιδιώματος), που μοιάζει με αυτόν των 
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ρετροϊών. 
[www.cdc.gov/hepatitis/index.htm]

 Καλύπτεται από το περίβλημα 14nm της πρωτεΐνης 

επιφανείας (s), με τον αντιγονικό επίτοπο HBsAg και των πρωτεϊνών προ-s1 και προ-

s2. Ο πυρήνας του αποτελείται από το DNA του ιού, την DNA πολυμεράση που δρα 

και ως αντίστροφη μεταγραφάση και την πυρηνική πρωτεΐνη (core-c) με τους 

αντιγονικούς επιτόπους HΒcAg. Κατά τον ιικό πολλαπλασιασμό παράγεται η 

πρωτεΐνη e (από το early), που αποτελείται από τα ίδια αμινοξέα με την πυρηνική 

πρωτεΐνη και έχει επιπλέον 10 αμινοξέα στο αμινικό άκρο της 13. Μετά την είσοδο 

του ιού στο ηπατοκύτταρο απελευθερώνεται από το πυρηνοκαψίδιο το HBV DNA 

και μεταφέρεται στον πυρήνα, όπου μετατρέπεται σε υπερελικωμένο DNA 

(cccDNA), το οποίο αποτελεί τη μήτρα για τη μετάφραση του ιικού γονιδιώματος σε 

4 RNA προϊόντα (αγγελιοφόρα). Μετά τη μεταγραφή, το RNA μεταφέρεται στο 

κυτταρόπλασμα, όπου και εγκαψιδώνεται στα πυρηνοκαψίδια. Μέσα στο καψίδιο 

γίνεται η σύνθεση της αρνητικής αλυσίδας από την ιική πολυμεράση (με ανάστροφη 

μεταγραφή) και ακολουθεί και η σύνθεση της θετικής αλυσίδας με μήτρα την 

αρνητική. Η τελική πρωτεΐνη αποτελεί τον εκκινητή της έναρξης της ανάστροφης 

μεταγραφής του προγονιδιακού RNA (εικόνα 2). Ο πολλαπλασιασμός του ιού είναι 

ιδιαίτερα ταχύς, με χρόνο ημίσειας ζωής στο πλάσμα 24 ώρες-3 ημέρες, ιικό φορτίο 

2Χ1.011 γονιδιώματα και ημερήσια παραγωγή σε άτομα HBeAg(+) τα 6Χ1.011 

γονιδιώματα. Σύμφωνα με τη μοριακή ανάλυση του ιικού γονιδιώματος, διακρίνονται 

8 γονότυποι του HBV (A-H) 
[www.uptodate.com/contents/search?search=hepatitis+b &sp]

. (Πίνακας 6Α 

και 6Β, Εικόνα 7Α και 7Β. Παράρτημα). 

 

 

3.1.10. Κλινικές Εκδηλώσεις 

 

Η τυπική πορεία της οξείας αυτοπεριοριζόμενης ηπατίτιδας Β (Εικόνα 8. 

Παράρτημα) ξεκινά με την περίοδο επώασης 30 - 150 ημερών (κατά μέσο όρο 75). 

Κατά αυτήν την περίοδο, τα HBsAg, HBeAg και το HBV DNA ανιχνεύονται στον 

ορό και σταδιακά οι τίτλοι τους αυξάνονται, με τον ιό να φθάνει τα 108 με 1011 

virions/ml. 
[94,100,103,199]

 Με την έναρξη των συμπτωμάτων, αυξάνονται τα αντι-HBc 

και οι αμινοτρανσφεράσες του ορού. Ίκτερος εμφανίζεται στο ένα τρίτο των 

ενηλίκων με ηπατίτιδα Β και σε μικρότερο ποσοστό στα παιδιά. Γενικά, το HBV 
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DNA και το HBeAg αρχίζουν να μειώνονται με την έναρξη των συμπτωμάτων και 

συνήθως καθίστανται μη ανιχνεύσιμα όταν η νόσος βρίσκεται στο ζενίθ της πορείας 

της. Το HBsAg γίνεται μη ανιχνεύσιμο και τα αντι-HBs αυξάνονται κατά την 

ανάρρωση, μερικές εβδομάδες ή και μήνες μετά την απώλεια του HBsAg. Το 

αντίσωμα αντι-HBs παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα στον οργανισμό και η 

ύπαρξη του σχετίζεται με ανοσία έναντι του ιού. 

Η διάγνωση της οξείας ηπατίτιδας Β μπορεί να βασιστεί στην ανεύρεση του HBsAg 

στον ορό ασθενούς με κλινικά και βιοχημικά ευρήματα συμβατά με οξεία ηπατίτιδα. 

Παρόλα αυτά,  η ανεύρεση του HBsAg μπορεί να οφείλεται σε χρόνια ηπατίτιδα ή 

απλά σε κατάσταση φορείας του ιού, οπότε ένας ασθενής με οξεία ηπατίτιδα και 

HBsAg στον ορό μπορεί να πάσχει από χρόνια ηπατίτιδα στην οποία επικάθεται 

κάποια μορφή οξείας ηπατικής βλάβης, όπως η οξεία ηπατίτιδα Α ή D, ή κάποια 

φαρμακευτικά επαγόμενη πάθηση του ήπατος. Για αυτό το λόγο, προσδιορίζονται και 

τα επίπεδα του IgM αντι-HBc, επειδή αυτό το αντίσωμα αυξάνεται στην πρώιμη 

φάση της νόσου και εξαφανίζεται μέσα σε 6 με 12 μήνες από την έναρξη της νόσου. 

Ο έλεγχος για HBeAg, αντι-HBe, HBV DNA και αντι-HBs δεν είναι γενικά χρήσιμος 

στη διάγνωση της ηπατίτιδας Β αλλά μπορεί να είναι χρήσιμος για την εκτίμηση της 

πρόγνωσης. Ασθενείς που παραμένουν θετικοί στο HBeAg ή στο HBV DNA (ή και 

για τα δύο) 6 εβδομάδες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων είναι πιθανό να 

αναπτύξουν χρόνια ηπατίτιδα Β. Η απώλεια του HBeAg ή του HBV DNA είναι ένα 

ευοίωνο ορολογικό εύρημα. Παρομοίως, η απώλεια του HBsAg σε συνδυασμό με την 

ανάπτυξη αντι-HBs αντισωμάτων σηματοδοτεί την ανάρρωση.         

Επίσης, η ηπατίτιδα Β είναι μια σημαντική αιτία κεραυνοβόλου ηπατίτιδας. Οι 

παράγοντες στους οποίους οφείλεται η δυσμενής εξέλιξη της πάθησης 

περιλαμβάνουν την προχωρημένη ηλικία, το θηλυκό φύλο, και ίσως ορισμένα 

στελέχη του ιού. Ορισμένες ποικιλίες του ιού δεν έχουν την ικανότητα να παράγουν 

HBeAg εξαιτίας μιας μετάλλαξης στην προπυρηνική περιοχή του γονιδιώματος του 

ιού. Αυτοί οι HBeAg-αρνητικοί μεταλλαγμένοι ιοί σχετίζονται με άτυπες μορφές 

οξείας και χρόνιας ηπατίτιδας Β. Ορισμένες περιπτώσεις σοβαρής ή 

κεραυνοβόλου ηπατίτιδας έχουν σχετιστεί με προσβολή από τέτοιες HBeAg-

αρνητικές μορφές του ιού.
 [www.uptodate.com/contents/search?search=hepatitis+b &sp]
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3.1.11. Πρόληψη 

 

Α) Εμβολιασμός έναντι του HBV συνίσταται σε όλα τα νεογέννητα, στα παιδιά και 

στους εφήβους καθώς και στους ενήλικες με αυξημένο κίνδυνο προσβολής από τον 

HBV, όπως π.χ. εργαζόμενοι στους τομείς της δημόσιας υγείας και της δημόσιας 

ασφάλειας που εκτίθενται σε προϊόντα αίματος, χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών, 

ομοφυλόφιλοι άντρες, άτομα με αυξημένο κίνδυνο προσβολής από σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενα νοσήματα, άτομα που πραγματοποιούν ταξίδια σε ενδημικές περιοχές 

και όσοι έρχονται σε στενή επαφή με άτομα που πάσχουν από χρόνια ηπατίτιδα Β. 

[www.keelpno.gr/el-gr/νοσήματαθέματαυγείας/κατάλογοςνοσημάτων/h.aspx]. 
Το ποσοστό ορομετατροπής 

είναι πάνω από 95% σε υγιείς, νεαρούς ενήλικες αλλά μπορεί να είναι χαμηλότερο σε 

καπνιστές, παχύσαρκους, υπερήλικες και σε ανοσοκατεσταλμένους. Σε αυτές τις 

ομάδες ασθενών ίσως απαιτούνται υψηλότερες δόσεις και περισσότεροι εμβολιασμοί. 

Ο έλεγχος προ του εμβολιασμού για αντι-HBs αντισώματα δεν είναι αναγκαίος εκτός 

αν πρόκειται για ενήλικες που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου (π.χ. άτομα που 

γεννιούνται σε περιοχές όπου ενδημεί ο ιός, χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, 

ομοφυλόφιλοι άντρες, και άτομα που πάσχουν από τον HIV). Η μέτρηση των 

επιπέδων του αντι-HBs μετά τον εμβολιασμό για την εξακρίβωση της ορομετατροπής 

δεν συνίσταται ως έλεγχος ρουτίνας, με εξαίρεση άτομα στα οποία απαιτείται η 

γνώση της ανοσολογικής τους κατάστασης για τον καθορισμό της μετέπειτα κλινικής 

τους αντιμετώπισης, ιδιαίτερα σε όσους δουλεύουν σε τομείς περίθαλψης και 

δημόσιας ασφάλειας. Προς το παρόν, δεν συνιστώνται αναμνηστικές δόσεις αν και 

ίσως είναι κατάλληλες για άτομα υψηλού κινδύνου εάν οι τίτλοι του αντι-HBs είναι 

κάτω από τα επίπεδα που θεωρούνται προστατευτικά (10 IU/ml).
 

Β) Παθητική ανοσοποίηση. Η παθητική ανοσοποίηση συνίσταται στη χορήγηση 

υπερανόσου γ-σφαιρίνης (HBIG) σε άτομα που είχαν έκθεση στον ιό, των  οποίων η 

κατάσταση εμβολιασμού και η αντισωματική ανταπόκριση δεν είναι γνωστή. Ακόμη 

χορηγείται όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την έκθεση, και επίσης πρέπει να 

ξεκινήσει άμεσα ο εμβολιασμός έναντι του HBV. Η HBIG δεν παρέχει κάποιο 

όφελος αν έχει μεσολαβήσει χρονικό διάστημα πάνω από 14 ημέρες από την έκθεση 

στον ιό. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχει νόημα μόνο ο εμβολιασμός. Για ασθενείς που 

είχαν σεξουαλική επαφή ή επαφή στα πλαίσια συμβίωσης με άτομα που πάσχουν από 
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χρόνια ηπατίτιδα Β, αρκεί μόνο ο εμβολιασμός. Η HBIG συνίσταται επιπλέον σε 

περίπτωση σεξουαλικής επαφής με άτομο που πάσχει από οξεία ηπατίτιδα Β.
 

[www.cdc.gov/hepatitis/index.htm]
 

 

 

3.1.12. Πρόγνωση 

 

 

Η χρόνια ηπατίτιδα Β αναπτύσσεται στο 2 με 7% των ενηλίκων που προσβλήθηκαν 

από τον HBV, συνήθως στους άρρενες και στους ανοσοκατεσταλμένους. Επίσης, ο 

κίνδυνος χρόνιας λοίμωξης συσχετίζεται με την ηλικία: για τα νεογνά που 

προσβλήθηκαν από τον HBV, κυμαίνεται στο 90%, για τα παιδιά περίπου στο 30% 

και για τους ενήλικες είναι μικρότερος από 10%. Η χρόνια ηπατίτιδα παραμένει η 

τρίτη ή τέταρτη συνηθέστερη αιτία κίρρωσης και είναι μια σημαντική αιτία καρκίνου 

του ήπατος. 
[www.uptodate.com/contents/search?search=hepatitis+b &sp]

 

 

 

3.1.13. Μοριακή επιδημιολογία Ηπατίτιδας Β 

 

Υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ διαφορετικοί γονότυποι του HBV. Αυτοί είναι οι A, B, 

C, D, E, F, G και H. Συνηθέστεροι σε παγκόσμια κατανομή είναι οι πρώτοι τέσσερεις. 

Οι γονότυποι του HBV παρουσιάζουν διακριτή γεωγραφική κατανομή στη συχνότητα 

και ακόμα ο επιπολασμός τους ποικίλλει ανάλογα με την ομάδα κινδύνου.
 [28,40-46, 

www.cdc.gov/hepatitis/index, 2014, www.uptodate.com/hepatitis]
  

Σε γενικές γραμμές η παγκόσμια γεωγραφική κατανομή των γονοτύπων του ιού της 

ηπατίτιδας B έχει ως εξής (Λεπτομέρειες Εικόνες 1, 2. Παράρτημα): 

 

A. Βορειοδυτική και κεντρική Ευρώπη, ΗΠΑ, την Κεντρική Αφρική, Ινδία  

B. Ιαπωνία, Ταϊβάν, Ινδονησία, Κίνα  

C. Ανατολική Ασία, Ταϊβάν, Κορέα, Κίνα, Ιαπωνία, Πολυνησία, Βιετνάμ,  

Αυστραλία, ΗΠΑ  

http://www.cdc.gov/hepatitis/index
http://www.uptodate.com/
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D. Περιοχή της Μεσογείου, Ρωσία, Ινδία, ΗΠΑ  

E. Δυτική Αφρική  

F. Κεντρική και Νότια Αμερική, Πολυνησία  

G. Κεντρική Αμερική, Γαλλία, ΗΠΑ, Γερμανία  

H. Κεντρική και Νότια Αμερική 

 

Ο γονότυπος Α ανευρίσκεται κυρίως στις Δυτικές χώρες και είναι ο πιο συνήθης 

γονότυπος σε ομοφυλόφιλους άντρες. Ο γονότυπος D είναι πιο συχνός στις χώρες της 

Μεσογείου και της Ανατολικής Ευρώπης και στις ΗΠΑ είναι πιο συχνός στους 

χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών. Οι γονότυποι Β και C είναι οι πιο συχνοί στην 

Κίνα και στην Νοτιοανατολική Ασία.
 [35,36,39,40-45] 

Υπάρχουν διαθέσιμες δοκιμασίες 

γονοτυπικού ελέγχου του ιού (line probe hybridization) οι οποίες είναι σχετικά 

ακριβείς. Η φυσική ιστορία της ηπατίτιδας Β μπορεί να εμφανίζει ελάχιστες διαφορές 

ανάλογα με τον γονότυπο του ιού, με τον γονότυπο C, αλλά και τον D, να σχετίζονται 

με μεγαλύτερη πιθανότητα εξέλιξης σε ηπατική νόσο και επιπλοκές. 

Σημαντικό  επίσης είναι το γεγονός, ότι η απάντηση στη θεραπεία με ιντερφερόνη 

μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον γονότυπο του ιού. 
[46-56] 

(Πίνακες 6Α και 6Β. 

Παράρτημα) Αναλυτικότερα Ο γονότυπος D συνδέεται με πιο σοβαρή ιστοπαθολογία 

του ήπατος και ηπατική νόσο.
[26-29] 

Οι μολυσθέντες ασθενείς από Ηπατίτιδα Β, με 

γονότυπο D, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη κίρρωσης και 

ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, όπως και υποτροπή ηπατίτιδας μετά από μεταμόσχευση 

ήπατος.
[15,16,26,35,36,39]

 

Νεότερες μελέτες στις ΗΠΑ ανέφεραν ότι: η εκδήλωση οξείας κεραυνοβόλου 

ηπατίτιδας συνδέθηκε περισσότερο με γονότυπο D.
[38] 

Μια άλλη μελέτη που 

συγκρίνει ομάδα ασθενών με HBV σχετιζόμενη οξεία ηπατική ανεπάρκεια, με ομάδα 

ασθενών με χρόνια HBV λοίμωξη έδειξε μια υψηλότερη επικράτηση του γονότυπου 

D στην ομάδα με οξεία ηπατική ανεπάρκεια.
[54] 

Τα ανωτέρω αποτελέσματα έδειξαν 

ότι οι γονότυποι μπορεί να έχουν ρόλο στην έκβαση της οξείας λοίμωξης. 

Επίσης τα ποσοστά ορομετατροπής του HBeAg ήταν παρόμοια σε ασθενείς με 

γονότυπο Α και D, αλλά η βιοχημική και ιολογική ύφεση ήταν πιο συχνή σε ασθενείς 

με γονότυπο Α, ο οποίος είχε HBeAg ορομετατροπή. 
[39,40] 

Κάθαρση του δείκτη 

HBsAg εμφανίσθηκε πιο συχνά σε ασθενείς με γονότυπο Α συγκριτικά με το 

γονότυπο D. 
[41]
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Ακόμα σε μελέτη, που επικεντρώθηκε σε ασθενείς οι οποίοι είχαν συμμετάσχει σε 

Μελέτες φάσης ΙΙΙ του adefovir dipivoxil διαπιστώθηκε ότι μεταξύ των HBeAg 

θετικών ασθενών, εκείνοι που είχαν μολυνθεί με γονότυπο C είχαν σημαντικά 

χαμηλότερα επίπεδα HBV DNA, ενώ μεταξύ των HBeAg αρνητικών ασθενών, 

εκείνοι που είχαν μολυνθεί με γονότυπο D είχαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα HBV 

DNA. 
[46]

 

Μελέτες από την Ιαπωνία, με περιπτώσεις οξείας ηπατίτιδας υποστηρίζουν την 

υπόθεση ότι ασθενείς με γονότυπο Α, εξελίσσονται πιο συχνά σε χρονιότητα από τον 

γονότυπο C. 
[42,44]

 

Σε πρόσφατη πολυεθνική μελέτη συμμετείχαν HBV ασθενείς με θετικό δείκτη 

HBeAg και τυχαιοποιήθηκαν σε θεραπεία με πεγκιντερφερόνη άλφα-2b μόνη της ή 

σε συνδυασμό με λαμιβουδίνη για 52 εβδομάδες.
[47]

 Η απώλεια του HBeAg ήταν 

σημαντικά υψηλότερη για τον γονότυπο Α έναντι του D, (47 έναντι 25 τοις εκατό) 

και για το γονότυπο Β έναντι C, (44 έναντι 28 τοις εκατό). Το ποσοστό 

ορομετατροπής του δείκτη HBsAg διέφερε επίσης ανάλογα με το γονότυπο και ήταν 

σημαντικά υψηλότερο για τον γονότυπο Α έναντι του D (13 έναντι 2 τοις εκατό).
[48]

 

Όσον αφορά την σημασία των γονοτύπων στην παρατεταμένη ανταπόκριση ασθενών 

με αρνητικό HBeAg, αναδρομική ανάλυση συνέκρινε 48 εβδομάδες θεραπείας με 

πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη άλφα-2α μόνο, λαμιβουδίνη μόνο, ή συνδυασμό 

πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης άλφα-2α και λαμιβουδίνης. Διαπιστώθηκε ότι, σε 

σύγκριση με τον γονότυπο D, οι ασθενείς με γονότυπο B ή C, ήταν πιο πιθανό να 

επιτύχουν  ομαλοποίηση της ALT και HBV DNA <2x10
4
 αντίγραφα /mL, ένα έτος 

μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. 
[51]

 

Σε γερμανική μελέτη διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό ανταπόκρισης σε μονοθεραπεία 

θεραπεία με Ιντερφερόνη (IFN) ήταν υψηλότερο μεταξύ ασθενών με γονότυπο Α από 

εκείνους με γονότυπο D, τόσο σε HBeAg-θετικούς, (46 έναντι 24 τοις εκατό) όσο και 

σε HBeAg-αρνητικούς ασθενείς, (59 έναντι 29 τοις εκατό). 
[55]

 

Σε άλλες μελέτες ασθενείς με HBV γονότυπο C και D, παρουσιάζουν χαμηλότερη 

απάντηση στην Ιντερφερόνη, σε σχέση με τους ασθενείς με γονότυπο A και B. 

Ακόμη η ανάπτυξη αντοχής στο adefovir, σχετίστηκε κυρίως με γονότυπο D. 
[54,56] 
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3.2. ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β 

 

3.2.1. Παθοβιολογία 

 

Η χρόνια ηπατίτιδα Β προκαλείται από λοίμωξη με τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV), 

έναν DNA ιό, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, που ανήκει στην οικογένεια των 

Hepadnaviridae.
 [100,103,104]

 Η  διάγνωση της χρόνιας ηπατίτιδας Β πιθανολογείται με 

την ανεύρεση του HBsAg στον ορό ασθενούς με χρόνια ηπατίτιδα και η επιβεβαίωση 

της διάγνωσης γίνεται με την ανεύρεση του HBV DNA στον ορό ή του αντιγόνου του 

πυρήνα  του HBV (HBcAg) στο ήπαρ. Στον ορό των περισσότερων ασθενών με 

χρόνια ηπατίτιδα Β ανιχνεύεται και το  e  αντιγόνο  του HBV (HBeAg), που είναι 

ένδειξη ενεργού πολλαπλασιασμού του ιού. Ορισμένοι ασθενείς, ενώ έχουν ενεργό 

ηπατική νόσο με θετικό HBsAg και υψηλά επίπεδα HBV DNA, δεν εμφανίζουν 

HBeAg στον ορό. Αυτοί οι ασθενείς συνήθως έχουν προσβληθεί από ένα 

μεταλλαγμένο στέλεχος του HBV, το οποίο πολλαπλασιάζεται επαρκώς και είναι 

παθογόνο χωρίς να παράγει HBeAg.   

Η παθογένεια της χρόνιας ηπατίτιδας Β και η ηπατική βλάβη θεωρείται ότι είναι 

ανοσολογικής φύσης, έτσι ώστε η σοβαρότητα και η εξέλιξη της νόσου δεν 

συσχετίζονται στενά με τα επίπεδα του ιού στον ορό ή με την έκφραση των 

αντιγόνων στο ήπαρ. Η κυτταρική  βλάβη στην ηπατίτιδα Β και η τελική κάθαρση 

του ιού θεωρείται ότι επάγεται από αντιγονο-ειδικά κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα. 

Επίσης, ορισμένες ειδικές κυτοκίνες που παράγονται από κυτταροτοξικά και άλλα Τ 

λεμφοκύτταρα παρουσιάζουν αντιική δράση και συμβάλλουν στην κάθαρση του ιού 

από τα ηπατοκύτταρα, χωρίς να προκαλούν κυτταρικό θάνατο. Η εξέλιξη της 

οξείας ηπατίτιδας Β σε χρόνια αποδίδεται στην έλλειψη ικανοποιητικής απάντησης 

των κυτταροτοξικών Τ λεμφοκυττάρων στα αντιγόνα του HBV. Παρόμοια, η 

αυτόματη ορομετατροπή από HBeAg σε αντι-HBe, στη χρόνια ηπατίτιδα Β, πιθανόν 

επάγεται επίσης από ανοσολογικούς μηχανισμούς, όπως φαίνεται από την παροδική 

έξαρση της νόσου(αύξηση της ALT), που συχνά προηγείται της κάθαρσης του 

HBeAg. Ορισμένα στελέχη του HBV είναι πιο παθογόνα και πιθανόν να οδηγούν σε 

χρόνια λοίμωξη, επειδή είναι λιγότερο ανοσογόνα ή πιο ανθεκτικά στην επίθεση των 

Τ-κυττάρων. Η ορομετατροπή μπορεί να οφείλεται στην αυτόματη μετάλλαξη στα 
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κυρίαρχα στελέχη του HBV και στην παραγωγή του ιού με HBsAg θετικό 

και  HBeAg αρνητικό (e-αρνητική μετάλλαξη) ,τα οποία πολλαπλασιάζονται 

λιγότερο αποτελεσματικά  και είναι λιγότερο παθογόνα.
 [100,102,103,104,199]

           

  

 

3.2.2. Κλινικές Εκδηλώσεις 

 

Στην τυπική  πορεία της ηπατίτιδας Β, τα HBsAg, HBeAg, και HBV DNA, 

ανιχνεύονται στον ορό κατά την περίοδο επώασης και σταδιακά αυξάνεται ο τίτλος 

τους (Εικόνα 10. Παράρτημα). Τα συμπτώματα εμφανίζονται 30 με 152 ημέρες μετά 

την έκθεση (μέση περίοδος επώασης, 75 μέρες), συνήθως όταν τα επίπεδα του ιού 

βρίσκονται στο ανώτατο σημείο. Τα συμπτώματα είναι ήπια και μη ειδικά και ο 

ίκτερος σπάνιος. Η εμφάνιση ικτέρου κατά την πορεία της οξείας λοίμωξης είναι 

ισχυρή προγνωστική ένδειξη για την τελική ανάρρωση. 
[www.uptodate.com/contents/search?search= 

hepatitis+b&sp]
 Στη χρόνια ηπατίτιδα, τα επίπεδα της ALT μειώνονται μετά την οξεία 

φάση της λοίμωξης, αλλά παραμένουν αυξημένα 1 έως 10 φορές πάνω από τα 

ανώτερα φυσιολογικά όρια. Τα HBsAg, HBeAg, και HBV DNA παραμένουν 

συνήθως σε υψηλά επίπεδα. Η ανεύρεση του HBeAg στον ορό ,δύο και πλέον μήνες 

από την έναρξη των συμπτωμάτων, υποδηλώνει  μετάπτωση σε χρονιότητα. Τα 

επίπεδα του HBV DNA κυμαίνονται από 107 έως 1011 αντίγραφα/ mL. 

Η πορεία της χρόνιας ηπατίτιδας Β παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία. Σε 

ορισμένους ασθενείς συνεχίζεται ο ενεργός πολλαπλασιασμός του ιού, τα επίπεδα του 

HBV DNA και του HBeAg στον ορό παραμένουν υψηλά, η ηπατική βλάβη 

εξελίσσεται και σύντομα αναπτύσσεται κίρρωση και ηπατική νόσος τελικού σταδίου. 

Σε άλλους ασθενείς, η νόσος εξελίσσεται με πιο βραδείς ρυθμούς και καταλήγει 

αθόρυβα σε κίρρωση μετά από δεκαετίες. Σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών, ωστόσο, 

η έκβαση της νόσου είναι καλοηθέστερη. Η νόσος υφίεται τελικά αυτόματα, τα 

συμπτώματα (αν υπάρχουν) λύονται, τα επίπεδα των αμινοτρανσφερασών μειώνονται 

σε φυσιολογικά όρια και η ιστολογική εικόνα του ήπατος βελτιώνεται. Η ύφεση της 

νόσου μπορεί να είναι επιταχυνόμενη και συνήθως πριν την ύφεση προηγείται μια 

παροδική έξαρση της νόσου. Η ύφεση συνήθως συμπίπτει με μεγάλη μείωση των 

επιπέδων του HBV DNA και με την ορομετατροπή από HBeAg σε αντι-HBe. Το 

http://demo.e-alexandria.eu/univadis/book/9780702045851/14.004.00.00?term=%CE%97%CE%A0%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%94%CE%91&hash=ShtnivURgIrJsoKM#ΕΙΚΟΝΑ_152-1.
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HBsAg παραμένει στον ορό σε επίπεδα μικρότερα από ότι πριν την ορομετατροπή, 

και,αν χρησιμοποιηθούν ευαίσθητες τεχνικές όπως η αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυμεράσης (PCR), το HBV DNA ανιχνεύεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα (συνήθως 

<105 αντίγραφα/ mL). 

Με τη μείωση των επιπέδων ου ιού και την απώλεια του HBeAg, η νόσος φαίνεται να 

εισέρχεται σε ύφεση, υποδηλώνοντας έτσι τη μετάβαση από τη χρόνια ηπατίτιδα Β 

στην κατάσταση του «ανενεργού» φορέα, χωρίς συμπτώματα, με φυσιολογικά 

επίπεδα αμινοτρανσφερασών και με ιστολογικά ευρήματα ενδεικτικά ανενεργού 

νόσου. Παρόλα αυτά, η απώλεια του HBeAg δεν ακολουθείται πάντα από μόνιμη 

εξάλειψη της νόσου. Σε μερικούς ασθενείς η επανεμφάνιση του HBeAg σηματοδοτεί 

την επανενεργοποίηση της νόσου. Σε άλλους, αναπτύσσεται ένα μεταλλαγμένο 

στέλεχος του HBV, το οποίο πολλαπλασιάζεται χωρίς να παράγει HBeAg. Στους 

ασθενείς με HBeAg-αρνητική χρόνια ηπατίτιδα Β, η νόσος μπορεί να είναι ιδιαίτερα 

σοβαρή  με πολλαπλά επεισόδια κλινικών υποτροπών.
 [100,103,104]

 

Στις εξωηπατικές εκδηλώσεις της χρόνιας ηπατίτιδας Β περιλαμβάνονται η 

βλεννοδερματική αγγειίτιδα, η σπειραματονεφρίτιδα και η οζώδης πολυαρτηρίτιδα. Η 

σπειραματονεφρίτιδα της ηπατίτιδας Β παρατηρείται πιο συχνά σε παιδιά από ότι σε 

ενήλικες και συνήθως χαρακτηρίζεται από νεφρωσικό σύνδρομο με μικρή μείωση της 

νεφρικής λειτουργίας. Η οζώδης πολυαρτηρίτιδα εμφανίζεται κυρίως σε ενήλικες και 

χαρακτηρίζεται από απότομη εμφάνιση σοβαρής αρτηριακής υπέρτασης, νεφρικής 

νόσου και συστηματικής αγγειίτιδας με αρτηρίτιδα στα αγγεία του νεφρού, της 

χοληδόχου κύστης, του εντέρου και του εγκεφάλου.
 [102,103,104,199]

 

  

 

 

4. ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C 

 

4.1. Επιδημιολογία Ηπατίτιδας C 

 

Η Ηπατίτιδα C παρουσιάζει ευρεία γεωγραφική κατανομή και αποτελεί πρόβλημα 

δημόσιας υγείας παγκοσμίως. Από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει 

υπολογιστεί ότι περίπου το 3% του πληθυσμού της γης, δηλαδή περισσότεροι από 
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εκατόν ογδόντα εκατομμύρια άνθρωποι, είναι χρόνιοι φορείς της HCV λοίμωξης. 

Στις βιομηχανοποιημένες χώρες, η λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) 

αποτελεί την αιτία του 20% των περιπτώσεων οξείας ηπατίτιδας, του 70% των 

περιπτώσεων χρόνιας ηπατίτιδας, του 40% των περιπτώσεων κίρρωσης τελικού 

σταδίου, του 60% των περιπτώσεων ηπατοκυτταρικού καρκίνου και του 30% των 

μεταμοσχεύσεων ήπατος. 
[58,101,103, www.uptodate.com/hepatitis] 

Τα ποσοστά λοίμωξης αυξήθηκαν σημαντικά κατά τον 20ό αιώνα, εξαιτίας του 

συνδυασμού χρηστών ενέσιμων ναρκωτικών και των ενδοφλέβιων φαρμάκων ή των 

μη αποστειρωμένων ιατρικών εργαλείων. 
[5,11,23,31,34,74,84]   

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, περίπου 3,9 εκατομμύρια άτομα, 1,5 έως 2% του 

πληθυσμού, έχουν προσβληθεί από τον ιό της ηπατίτιδας C, 
[www.uptodate.com/hepatitis]

  με 

35.000 – 185.000 νέα περιστατικά ετησίως. 
[www.cdc.gov/hepatitis/index.htm]

 Σε πρόσφατες 

μελέτες από 22 Ευρωπαϊκές χώρες, υπολογίσθηκαν συνολικά 7,3-8,8 εκατομμύρια 

άτομα με HCV λοίμωξη. 
[11,31, http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/hepatitis_C,2014]

 

Οι θάνατοι από HCV στις Ηνωμένες Πολιτείες κυμαίνονται από 8.000 έως 13.000 

ετησίως, 
[www.uptodate.com/hepatitis] 

ενώ στην Ευρώπη καταγράφηκαν 86.000 θάνατοι το 

2002. 
[5,11,31, www.who.int/topics/hepatitis/en] 

Τα ποσοστά θνησιμότητας αναμένεται να 

αυξηθούν τα επόμενα χρόνια. Αυτό διότι το 20 έως 30% των χρονίως πασχόντων, οι 

οποίοι μολύνθηκαν πριν την εφαρμογή αυστηρότερων ελέγχων (πχ. μέτρων στις 

μεταγγίσεις αίματος μετά το 1990) και της ελάττωσης που παρατηρήθηκε στην 

επίπτωση νέων περιστατικών Ηπατίτιδας C, 
[www.uptodate.com/hepatitis]

 αναμένεται να 

νοσήσουν και να αναπτύξουν επιπλοκές σε μια περίοδο το πολύ 20 έως 30 χρόνων. 

[15-18,183,184,193-196] 
Σε αυτό συμβάλει αρκετά το ότι ο επιπολασμός της χρόνιας 

ηπατίτιδας C είναι σημαντικός (0.5-4%) σε νέους ανθρώπους στο γενικό πληθυσμό 

ηλικίας 30 έως 45 ετών σε πολλές διαφορετικές χώρες. 
[5,57,58,www.who.int/topics/hepatitis/en] 

(Διάγραμμα 1. Παράρτημα). Σημαντικό ακόμα είναι το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό 

ασθενών παραμένουν αδιάγνωστοι ή αγνοούν την HCV λοίμωξη (~50% του συνόλου 

των μολυσθέντων). Έτσι η νοσηρότητα και η θνησιμότητα από τη λοίμωξη 

αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τις δύο επόμενες δεκαετίες, παρά το γεγονός της 

μείωσης της επίπτωσης νέων περιπτώσεων λοίμωξης. 
[5,18,31,34,183,186,189] 

Παρακάτω 

αναφέρονται ενδεικτικά ποσοστά ασθενών που μένουν αδιάγνωστοι στην Ευρώπη: 

Γαλλία: 44%, Ην. Βασίλειο: 69%, Βόρεια Ισπανία: 84%, Γερμανία: 90%, 

Πολωνία:98% 
[189-191]

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1_C#cite_note-AFP2010-5
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1_C#cite_note-AFP2010-5
http://www.who.int/topics/hepatitis/en
http://www.uptodate.com/hepatitis
http://www.who.int/
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Τα ποσοστά μόλυνσης είναι υψηλότερα σε ορισμένες χώρες της Αφρικής και της 

Ασίας. 
[5,83,170]

 Μερικές από τις χώρες με πολύ υψηλά ποσοστά μόλυνσης είναι η 

Αίγυπτος (22%), το Πακιστάν (4,8%) και η Κίνα (3,2%). 
[84,85,155]

 Το υψηλό ποσοστό 

στην Αίγυπτο σχετίζεται με μια εκστρατεία μαζικής θεραπείας της σχιστοσωμίασης, 

η οποία έχει πλέον διακοπεί, και κατά την οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν ορθά 

αποστειρωμένες γυάλινες σύριγγες.
[84,85] 

 

Σε πρόσφατες εκθέσεις, η Ελλάδα κατατάσσεται σαν κράτος με ενδιάμεσο ποσοστό 

φορέων HCV. Στο γενικό πληθυσμό ο επιπολασμός της HCV λοίμωξης υπολογίζεται 

σε 1,5 - 2,0% (δηλαδή περίπου 200.000 άτομα έχουν μολυνθεί από τον ιό) με 

γεωγραφική διακύμανση από 0.6% έως και 7.5% ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή 

[www.who.int/topics/hepatitis/en, www.keelpno.gr,2014]
 Από τους μολυνθέντες, 75-85% θα 

παραμείνουν χρόνιοι φορείς της νόσου, 10%-20% κάποτε θα αναπτύξουν κίρρωση 

και 1%-5% θα παρουσιάσουν ηπατοκυτταρικό καρκίνο. 
[15-18,184-183,184,194-196]

 

Στην Κρήτη έλαβαν χώρα, κατά την δεκαετία του 1990, παράλληλα με τις 

προαναφερθείσες μελέτες για την ηπατίτιδα Β (παράγραφος επιδημιολογία του ιού 

της ηπατίτιδας Β), αντίστοιχες μελέτες για την επιδημιολογία της ηπατίτιδας C στο 

νησί. Αυτές ανέδειξαν παραδόξως έναν υψηλό επιπολασμό της ηπατίτιδας C στην 

Κρήτη, αρκετά υψηλότερο από εκείνον που αναφερόταν στην υπόλοιπη 

Ελλάδα.
[1,2,7,201,202] 

Συγκεκριμένα σε ασθενείς συγκεκριμένου Κ.Υ. του Νομού 

Ρεθύμνου ο επιπολασμός του anti-HCV βρέθηκε συνολικά να ανέρχεται σε ποσοστό 

10,9%. Στους κατοίκους του Νομού Ηρακλείου το anti-HCV βρέθηκε θετικό σε 

ποσοστό 4,1% στον αστικό πληθυσμό, 1,3% στον αγροτικό πληθυσμό και στο 

σύνολο 2,64%. Στους αιμοδότες (στους τρεις νομούς), ο επιπολασμός του anti-HCV 

ήταν συνολικά 0,38%. Ο επιπολασμός στις γυναίκες βρέθηκε υψηλότερος από ότι 

στους άνδρες (0,49% έναντι 0,37%). Στους νοσοκομειακούς ασθενείς ο συνολικός 

επιπολασμός του anti-HCV βρέθηκε να είναι 4,75% στους τρεις νομούς για τα 5 έτη 

της μελέτης, με το σχετικό κίνδυνο υψηλότερο στους άνδρες από ότι στις γυναίκες (p 

<0,001). Ο επιπολασμός ήταν υψηλότερος στο Ηράκλειο (6,54%) σε σχέση με τα 

Χανιά (2,39%), αλλά όχι ιδιαίτερα σε σχέση με το Ρέθυμνο (5,15%). Ακόμα τα 

ευρήματα  της επικράτησης του ιού C στην Κρήτη επιβεβαίωναν τα ποσοστά της 

ανεύρεσής του σε ασθενείς με ηπάτωμα (54% θετικά anti-HCV στους ασθενείς από 

την Κρήτη, ενώ μόλις 13% στην υπόλοιπη Ελλάδα), 
[205]

 αλλά και με κίρρωση (47,3% 

HCV, 14,7% HBV, 18,3% αλκοολική, 5,5% αλκοολική και ιογενής, 14% άλλες). 
[206]

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1_C#cite_note-46
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1_C#cite_note-WHO2011-44
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1_C#cite_note-World2007-11
http://www.who.int/
http://www.keelpno.gr/
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Το συμπέρασμα ήταν ότι το ποσοστό του επιπολασμού της ηπατίτιδας C στο νησί και 

ιδιαίτερα στο Νομό Ρεθύμνου ήταν αρκετά υψηλό. Το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό των 

ασθενών του συγκεκριμένου Κ.Υ. του Νομού Ρεθύμνου (10,9 %, 14% σε γυναίκες 

άνω των 60 ετών) ήταν αρκετά διαφοροποιημένο από το υπόλοιπο νησί και καθόριζε 

την περιοχή ως θύλακα υψηλού επιπολασμού για την ηπατίτιδα C. Η παντελής 

απουσία του στις νεαρές ηλικίες στην ίδια περιοχή δημιούργησε υπόνοιες για πιθανή 

διασπορά του ιού (ιατρογενή;) σε παλαιότερα έτη.  

 

 

4.1.1. Τρόποι μετάδοσης 

 

Ο ιός της ηπατίτιδας C μεταδίδεται κυρίως παρεντερικά, δηλαδή με επαφή του 

ατόμου με μολυσμένο αίμα ή παράγωγα αίματος. Συνήθεις τρόποι διασποράς του ιού 

της ηπατίτιδας C είναι 
[22,57,59,68-70,78-84]

: 

 Χρήση ενδοφλεβίων ναρκωτικών. Είναι σήμερα η κύρια οδός μετάδοσης του ιού της 

ηπατίτιδας C. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 80% των ενεργών ή πρώην 

χρηστών ενδοφλεβίων ναρκωτικών έχουν ηπατίτιδα C.  

 Μετάγγιση αίματος ή παραγώγων του (πριν από το 1992). Οι μεταγγίσεις αίματος και 

παραγώγων του θεωρούνται σήμερα ασφαλείς, αλλά όλα τα άτομα που είχαν λάβει 

μεταγγίσεις πριν από το 1992 θα πρέπει να ελέγχονται γιατί υπάρχει πιθανότητα να 

έχουν μολυνθεί με τον ιό της ηπατίτιδας C. Αιμοκάθαρση (τεχνητός νεφρός). Η 

πιθανότητα μετάδοσης ηπατίτιδας C στις μονάδες τεχνητού νεφρού έχει ελαττωθεί 

σημαντικά τα τελευταία χρόνια.  

 Τρύπημα με μολυσμένη βελόνα ή μολυσμένο εργαλείο. Η πιθανότητα μετάδοσης 

ηπατίτιδας C μετά από τρύπημα με μολυσμένη βελόνα είναι μικρή, περίπου 2-10%.  

 Μεταμόσχευση μολυσμένου οργάνου στο παρελθόν. Οι μεταμοσχεύσεις οργάνων 

θεωρούνται σήμερα απόλυτα ασφαλείς.  

 Ιατρικές ή παραϊατρικές πράξεις. Η πιθανότητα μετάδοσης ηπατίτιδας C με ιατρικές ή 

παραϊατρικές πράξεις (ενέσεις, τατουάζ, τρύπημα σημείων του σώματος) είναι 

αμελητέα, εάν τηρούνται οι κανόνες αποστείρωσης και ορθής νοσηλείας.  

 Γενετήσια, σεξουαλική μετάδοση (σπανιότερα). Mόλις το 2-4% των σταθερών 

ερωτικών συντρόφων ασθενών με ηπατίτιδα C αποδεικνύεται να έχει ηπατίτιδα C. Η 



 

51 
 

πιθανότητα μετάδοσης ηπατίτιδας C σε σταθερά μονογαμικά ετεροφυλοφιλικά 

ζευγάρια είναι μικρότερη από 1% το χρόνο, αλλά αυξάνει αρκετά σε άτομα με 

πολλαπλούς ερωτικούς συντρόφους ή με ομοφυλοφιλικές επαφές.  

 Κάθετη μετάδοση (από μητέρα σε παιδί). Μετάδοση ηπατίτιδας C από θετική μητέρα 

σε νεογέννητο θεωρείται ότι συμβαίνει σε ποσοστό περίπου 2-7%. Η πιθανότητα 

μετάδοσης στο νεογνό αυξάνει σε 20% όταν πρόκειται για μητέρες που έχουν και 

λοίμωξη με τον ιό του AIDS. 

 

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, το 60% των περιπτώσεων οξείας ηπατίτιδας C 

οφείλεται σε ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών, το 15 με 20% σε έκθεση κατά τη 

σεξουαλική επαφή, (συνήθως εδώ περιλαμβάνονται άτομα με πολλαπλούς ερωτικούς 

συντρόφους) και μόνο ένα μικρό ποσοστό οφείλεται σε μετάδοση από τη μητέρα στο 

νεογνό, σε ατυχήματα με βελόνες και σε ιατρογενείς αιτίες. 
[3,68,69,78-84] 

                      

Το 10  έως και 40% των ασθενών με οξεία ηπατίτιδα C δεν αναφέρει πιθανή έκθεση 

στον ιό, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ανεξήγητη η προσβολή από τον ιό.
 

[www.uptodate.com/contents/search?search =hepatitis+c &sp] 

Δεν υπάρχει εμβόλιο ή άλλο μέσο προφύλαξης. 
[www.who.int/topics/hepatitis/en] 

Η χρήση 

συνδυασμού αντι-ιικών φαρμάκων έχει βελτιώσει σημαντικά τη θεραπεία της 

ηπατίτιδας C. Το ποσοστό ανταπόκρισης κυμαίνεται από 40-80%. Η διάρκεια της 

θεραπείας και η ανταπόκριση, εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό και από τον γονότυπο 

του ιού, δηλαδή από το γενετικό του προφίλ. 
[14,37,58,59,93,97,98]

 

 

 

 

4.1.2. Ομάδες υψηλού κινδύνου για HCV αποτελούν  

 

Χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών ουσιών (IVDU) 

Πληθυσμοί που έχουν αυξημένη επίπτωση HCV 

Φορείς HIV 

Αιμορροφιλικοί 

Αιμοκαθαιρόμενοι 

http://www.who.int/
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Αυξημένες AST,ALT 

Μεταγγισθέντες ή μεταμοσχευθέντες πριν το 1992 

Παιδιά anti-HCV + μητέρων 

Ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό μετά από έκθεση σε μολυσμένο με HCV αίμα 

Σεξουαλικοί σύντροφοι ασθενών με HCV λοίμωξη 

Οικείοι ατόμων με HCV(+) 

Body piercing – tattoo 
[3,5,22,57,59,68-70,189]

 

 

 

4.1.3. Εξέλιξη 

 

Ο χρόνος επώασης της οξείας ηπατίτιδας C (δηλαδή ο χρόνος από τη στιγμή της 

μόλυνσης μέχρι τη στιγμή της εκδήλωσης συμπτωμάτων) είναι 30-90 ημέρες. Η 

πλειοψηφία (75-80%) των ασθενών με οξεία ηπατίτιδα C δεν έχουν κανένα 

σύμπτωμα. Οι περισσότεροι ασθενείς όμως (65-85%) δεν κατορθώνουν να 

αποβάλλουν τον ιό και αναπτύσσουν στη συνέχεια χρόνια ηπατίτιδα C.
 [5,11,34,102,103]

 

Οι ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C, επίσης δεν έχουν συνήθως κανένα σύμπτωμα, 

αλλά 15-20% από αυτούς αναπτύσσουν κίρρωση εντός 20ετίας. Ο κίνδυνος 

ανάπτυξης κίρρωσης είναι πολύ μικρότερος σε παιδιά και νέες γυναίκες και πολύ 

υψηλότερος σε μεσήλικες με μετά μετάγγιση ηπατίτιδα. Το ποσοστό μετάπτωσης σε 

κίρρωση του ήπατος είναι μεγαλύτερο από την ηπατίτιδα Β.
 [100-106]

 

Η ταυτόχρονη παρουσία ηπατίτιδας Β και/ή λοίμωξης με τον ιό του AIDS και η 

κατάχρηση αλκοόλ επιταχύνουν την εξέλιξη της χρόνιας ηπατίτιδας C σε κίρρωση. 

Όλοι οι ασθενείς με κίρρωση έχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο του 

ήπατος. Η κίρρωση και ο καρκίνος του ήπατος αποτελούν τις δύο πιο συχνές αιτίες 

θανάτου των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C.
 [15-18,101,103,106,183-186]
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4.1.4. Παθοβιολογία 

 

Ο HCV είναι ένας RNA ιός που ανήκει στην οικογένεια των Φλαβοϊών (Flaviviridae) 

και στο γένος Hepacivirus. Ο HCV ταυτοποιήθηκε αρχικά με τη χρήση μοριακών 

τεχνικών, και δεν έχει απεικονιστεί πλήρως μέχρι στιγμής. 
[www.cdc.gov/hepatitis/index.htm]

   

Ο HCV πιθανότατα κυκλοφορεί ως ιός με διπλή κάψα, και διάμετρο 50 με 60 nm. Το 

γονιδίωμα του ιού είναι ένα θετικό μονόκλωνο μόριο RNA, έχει μήκος περίπου 9,6 

kb. Περιέχει ένα ευρύ πλαίσιο ανάγνωσης που κωδικοποιεί μια μεγάλη πρωτεΐνη, η 

οποία μετά τη μετάφραση μετασχηματίζεται σε τρία δομικά και διάφορα μη δομικά 

πολυπεπτίδια. Οι δομικές πρωτεΐνες περιλαμβάνουν δύο μεταβλητά αντιγόνα της 

κάψας (Ε1 και Ε2) και μια σχετικά σταθερή νουκλεοκαψική πρωτεΐνη (C). Ο HCV 

πολλαπλασιάζεται κυρίως στο ήπαρ. Στον ορό ανιχνεύεται σε τίτλους 105 με 107 

virions/mL κατά την οξεία και χρόνια λοίμωξη. 
[103,104,199]

 

  

 

4.1.5. Κλινικές Εκδηλώσεις 

 

Η κλινική πορεία της οξείας ηπατίτιδας C (Εικόνα 9. Παράρτημα) ξεκινά με μια 

περίοδο επώασης, που κυμαίνεται από 15 έως 120 ημέρες (κατά μέσο όρο 50). Το 

HCV RNA μπορεί να ανιχνευθεί με τη χρήση ευαίσθητων τεχνικών, όπως η 

αλυσιδωτή αντίδραση ανάστροφης τρανσκριπτάσης της πολυμεράσης (PCR), κατά τη 

διάρκεια της περιόδου επώασης, συχνά εντός 1 με 2 εβδομάδων από την έκθεση. 
[95, 

100,103,199] 
Το HCV RNA παραμένει και κατά την εκδήλωση των κλινικών 

συμπτωμάτων της νόσου. Το αντίσωμα έναντι του HCV (αντι-HCV) αυξάνεται όψιμα 

κατά την πορεία της οξείας ηπατίτιδας C και μπορεί να μην είναι ανιχνεύσιμο κατά 

την έναρξη των συμπτωμάτων και την αύξηση των αμινοτρανσφερασών του ορού. 

Αν η ηπατίτιδα είναι αυτοπεριοριζόμενη, το HCV RNA σύντομα καθίσταται μη 

ανιχνεύσιμο στον ορό. Σε αυτήν την περίπτωση, οι τίτλοι του αντι- HCV κινούνται σε 

μέτρια επίπεδα και τελικά πέφτουν επίσης σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα. 
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4.1.6. Πρόληψη 

 

Προς το παρόν, τα μοναδικά μέσα πρόληψης της ηπατίτιδας C είναι η αποφυγή 

συμπεριφορών υψηλού κινδύνου και η εφαρμογή των καθολικά αποδεκτών 

προφυλάξεων. Η χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών είναι η πιο συχνή αιτία 

νεοεμφανισθέντων περιπτώσεων ηπατίτιδας C. Από αυτήν την άποψη, έχουν μεγάλη 

σημασία προγράμματα εκμάθησης και εκπαίδευσης σχετικά με τους κινδύνους από τη 

χρήση ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της διαρινικής χρήσης κοκαΐνης, με την 

ανταλλαγή βελονών και με τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού μέσω της κοινής χρήσης 

του ενέσιμου εξοπλισμού. 
[www.keelpno.gr/el-gr/νοσήματαθέματαυγείας/κατάλογοςνοσημάτων/h.aspx] 

Η έκθεση στον ιό μέσω ατυχημάτων με βελόνες είναι ίσως το πιο συχνό ζήτημα που 

αφορά την πρόληψη της μετάδοσης του ιού. Προς το παρόν, σε τέτοιες περιπτώσεις 

δεν συνιστάται ούτε η χορήγηση ανοσοσφαιρίνης ούτε η προφυλακτική θεραπεία με 

αντιικούς παράγοντες ή ιντερφερόνη. Η προτεινόμενη μέθοδος είναι η 

παρακολούθηση των επιπέδων των αμινοτρανσφερασών, του HCV RNA και των 

επιπέδων του αντι- HCV. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την πρώιμη παρέμβαση και 

θεραπεία. 
[www.cdc.gov/hepatitis/index.htm]

 

 

 

4.1.7. Πρόγνωση 

 

Η κυριότερη επιπλοκή της οξείας ηπατίτιδας C είναι η ανάπτυξη χρόνιας ηπατίτιδας. 

Η κλινική πορεία όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 9 (Παράρτημα), δεν είναι τυπική 

επειδή στο 50 με 85% των περιπτώσεων δεν παρατηρείται εξάλειψη της 

οξείας ηπατίτιδας C, αλλά μετάπτωση της σε χρόνια λοίμωξη.
 

[www.uptodate.com/contents/search?search=hepatitis+c&sp] 
Σε αυτήν την περίπτωση, το HCV RNA 

παραμένει ανιχνεύσιμο και τα επίπεδα των αμινοτρανσφερασών παραμένουν 

αυξημένα, αν και δεν ακολουθούν ένα σταθερό πρότυπο. Σε μερικές περιπτώσεις, ο 

αμινοτρανσφεράσες γίνονται φυσιολογικές, παρόλο που εξακολουθεί η ιαιμία. Άλλες 

επιπλοκές περιλαμβάνουν την ανάπτυξη αυτοάνοσων φαινομένων και 

κρυοσφαιριναιμίας, αν και αυτές οι επιπλοκές χαρακτηρίζουν κυρίως τη 
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χρόνια ηπατίτιδα. Η εμφάνιση κεραυνοβόλου ηπατίτιδας από HCV είναι σχετικά 

σπάνια. Σύμφωνα με αρκετές μεγάλες έρευνες πάνω στην οξεία ηπατική ανεπάρκεια, 

κανένα περιστατικό δεν φαίνεται να αποδίδεται στον HCV. 

 

 

4.1.8. Μοριακή επιδημιολογία Ηπατίτιδας C 

 

Η φυλογενετική ανάλυση δείχνει ότι υπάρχουν έντεκα γνωστοί διαφορετικοί 

γονότυποι του HCV, από τον 1 έως τον 11 παγκοσμίως, που διαφέρουν από 30 έως 

50% στην αλληλουχία και πάνω από 90 υπότυποι, που διαφέρουν από 15 ως 30% 

στην αλληλουχία. 
[www.who.int/topics/hepatitis/en,2014, www.cdc.gov/hepatitis/index.htm] 

Οι 

σημαντικότεροι και συχνότεροι, είναι οι έξι πρώτοι σε σειρά, από τον 1 έως τον 6. 

Κύριοι υπότυποι είναι οι: 1a,1b,1c - 2a,2b,2c - 3a,3b - 4a,4b,4c,4d,4e - 5a - 6a - 7a,7b 

- 8a,8b - 9a - 10a - 11a. 
[5,59,100, www.uptodate.com/contents/search?search=hcv+genotypes]    

 

Τα διαφορετικά στελέχη που ανήκουν στον ίδιο γονότυπο μπορεί να ποικίλλουν από 

5 έως 15% και συχνά τα ιικά σωμάτια που απομονώνονται από ένα συγκεκριμένο 

άτομο διαφέρουν από 1 έως 5%. Αυτό το φαινόμενο, που ονομάζεται quasispecies 

diversity (διαφοροποίηση όμοιων ειδών), ευθύνεται ενδεχομένως για την τάση του 

ιού να οδηγεί σε χρόνια λοίμωξη. 
[103, www.uptodate.com/hepatitis] 

Οι πιο συχνοί γονότυποι 

στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ΗΠΑ ήταν οι 1α και 1β (περίπου 60%), 

2α και 2β (περίπου 10%) και 3α (περίπου 20%). Ο γονότυπος 4 εμφανίζεται συνήθως 

στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή και σπάνια στις ΗΠΑ. Ο γονότυπος 5 είναι 

σπάνιος πέρα από τη Νότια Αφρική και ο γονότυπος 6 είναι σπάνιος πέρα από τη 

Νοτιοανατολική Ασία.
 [14,33,37,58,59]

  Πιστεύεται ότι ο ιός της ηπατίτιδας C εξελίχθηκε 

σε μία περίοδο αρκετών χιλιάδων ετών. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει την τρέχουσα 

παγκόσμια κατανομή των γονότυπων και υποτύπων που αδρά παρουσιάζεται ως εξής: 

(Πίνακες 7Α και 7Β. Παράρτημα) 

1a: κυρίως στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική. Επίσης συνήθης στην Αυστραλία      

1b: κύρια βρίσκεται στην Ευρώπη και την Ασία.  

2a: είναι ο πιο συνήθης γονότυπος 2 στην Ιαπωνία και Κίνα.  

2b: είναι ο πιο συνήθης γονότυπος 2 στις ΗΠΑ και τη Βόρεια Ευρώπη.  

http://www.who.int/
http://www.uptodate.com/hepatitis
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2c: είναι ο πιο συνήθης γονότυπος 2 στη Δυτική και Νότια Ευρώπη.  

3a: ιδιαίτερα διαδεδομένος στην Αυστραλία (40% των περιπτώσεων) και Νότια Ασία. 

4a: ιδιαίτερα διαδεδομένος στην Αίγυπτο  

4c: ιδιαίτερα διαδεδομένος στην Κεντρική Αφρική  

5a: ιδιαίτερα διαδεδομένος στη Νότια Αφρική  

6a: περιορίζεται στο Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και το Βιετνάμ  

7a και 7b: συνήθη στην Ταϊλάνδη  

8a, 8b και 9a: διαδεδομένα στο Βιετνάμ  

10a και 11a: βρέθηκαν στην Ινδονησία   

Ο υπότυπος 1b, αντιπροσωπεύει ένα πιο επιθετικό στέλεχος και γενικά συνδέεται με 

πιο σοβαρές ηπατοπάθειες και επιπλοκές. 
[15-18,93,95]

 Ο γονότυπος 3 είναι πιο συχνός 

σε νεότερους ασθενείς, στους άνδρες και στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών 

ουσιών. Ακόμη υπάρχει βιολογική σημασία για κάθε γονότυπο, οι οποίοι φαίνεται να 

αποκρίνονται με διαφορετικό τρόπο στη θεραπεία με ιντερφερόνη άλφα. Ιδιαίτερα για 

τους γονότυπους 2 και 3, (κυρίως 3α), που θεραπεύονται αποτελεσματικότερα με 

άλφα-ιντερφερόνη. Αντιθέτως ο γονότυπος 1b ανταποκρίνεται λιγότερο στην 

ιντερφερόνη. 
[14-20,93]

 

Στον ιό της Ηπατίτιδας C μελετήθηκε ο ανασυνδυασμός και η καταγωγή των 

γονότυπων. Συγκεκριμένα βρέθηκε πιο κοντινή σχέση μεταξύ των γονότυπων 1 και 4, 

γεγονός που μπορεί να σχετίζεται με την παρόμοια αντοχή τους στη θεραπευτική 

αγωγή ριμπαβιρίνης ιντερφερόνης. Επιπλέον μελετήθηκε το μοριακό ρολόι του ιού 

και βρέθηκε ότι ο ιός εξελίσσεται ταχύτερα από ότι είχε θεωρηθεί αρχικά και ότι 

ακολουθεί το σταθερό ρολόι στην περιοχή E2-P7-NS2, αλλά όχι στην NS5B. Τέλος, 

μελετήθηκε η επέκταση της επιδημίας στην Ελλάδα για τους υπότυπους 1a, 1b, 3a και 

4a και εκτιμήθηκε ότι οι εισαγωγές τους έγιναν το 1927, το 1950, το 1970 και το 

1940 αντίστοιχα. 
[Μαγιορκίνης, Γκίκας, 2009. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)] 
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4.2. ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C 

 

 

4.2.1. Παθοβιολογία 

 

Η χρόνια ηπατίτιδα C οφείλεται στον HCV, έναν RNA ιό όπως αναφέρθηκε που 

ανήκει στο γένος Hepacivirus, της οικογένειας των Flaviviridae. Ο HCV εμφανίζει 

αξιοσημείωτη γενετική ετερογένεια, με την νουκλεοτιδική ποικιλομορφία ανάμεσα σε 

διαφορετικά στελέχη του ιού να κυμαίνεται από 1 έως 50%. Η παθογένεση της 

χρόνιας παραμονής  του ιού και η αιτία της ηπατικής βλάβης στη χρόνια HCV 

λοίμωξη είναι άγνωστα, αν και πιθανόν είναι σημαντικός ο ρόλος των 

κυτταροτοξικών Τ λεμφοκυττάρων στην επαγωγή της ηπατικής βλάβης. 
[100,103,104,199]

 

Σε γενικές γραμμές, ο βαθμός της ηπατικής βλάβης δεν σχετίζεται άμεσα με τα 

επίπεδα ή με το γονότυπο του ιού αλλά φαίνεται να αυξάνεται με τη διάρκεια της 

λοίμωξης. Αντίθετα η απάντηση στη θεραπεία με ιντερφερόνη εξαρτάται κύρια από 

τον γονότυπο και από τις πιθανές μεταλλαγές που εμφανίζει ο ιός στο γονιδίωμά του. 

[37,58,59,103] 
Ωστόσο, αρκετά άτομα με χρόνια HCV λοίμωξη επί δεκαετίες εμφανίζουν 

ελάχιστες αλλοιώσεις στη βιοψία του ήπατος. Η κατανάλωση αλκοόλ και άλλα αίτια 

ηπατικής βλάβης (π.χ. υπερφόρτωση με σίδηρο, μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα, 

ταυτόχρονη λοίμωξη με άλλο ιό ηπατίτιδας) πιθανόν αυξάνουν την ηπατική βλάβη 

στη χρόνια HCV λοίμωξη. 

 

4.2.2. Κλινικές εκδηλώσεις 

 

Στην τυπική πορεία της χρόνιας ηπατίτιδας C (Εικόνα 11. Παράρτημα), το HCV 

RNA καθίσταται ανιχνεύσιμο σύντομα μετά την έκθεση και παραμένει παρόν σε όλη 

τη διάρκεια της οξείας νόσου και αργότερα. Περίπου ένα τρίτο των ασθενών 

εμφανίζουν συμπτώματα κατά το οξύ επεισόδιο και το ίδιο ποσοστό εμφανίζει 

ίκτερο. Τα επίπεδα των αμινοτρανσφερασών ποικίλλουν αλλά συνήθως μετά την 

οξεία φάση είναι μικρότερα από το 10πλάσιο των ανώτερων φυσιολογικών επιπέδων. 

http://demo.e-alexandria.eu/univadis/book/9780702045851/14.004.00.00?term=%CE%97%CE%A0%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%94%CE%91&hash=ShtnivURgIrJsoKM#ΕΙΚΟΝΑ_152-2.
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Στο ένα τρίτο των προσβεβλημένων ατόμων, τα επίπεδα των αμινοτρανσφερασών 

μειώνονται και παραμένουν σε φυσιολογικά όρια παρά την παραμονή του HCV 

RNA. Ωστόσο, αυτά τα άτομα παρουσίαζουν εικόνα χρόνιας ηπατίτιδας στην 

ηπατική βιοψία. Το αντι-HCV αυξάνεται μετά την άνοδο της ALT και την εμφάνιση 

των συμπτωμάτων και συνήθως παραμένει σε υψηλούς τίτλους. Το αντι-HCV ίσως 

να μην είναι ανιχνεύσιμο σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, με ανοσοκαταστολή 

και σε ασθενείς με υπογαμμασφαιριναιμία ή αγαμμασφαιριναιμία. 
[www.uptodate.com/ 

contents/search?search=hepatitis+c &sp]
 

 

 

4.2.3. Φυσική Ιστορία 

 

Η φυσική ιστορία της ηπατίτιδας C εμφανίζει μεγάλη ποικιλομορφία. Σε ένα μικρό 

ποσοστό ασθενών η πάθηση είναι σοβαρή και εξελισσόμενη, με αποτέλεσμα να 

αναπτύσσεται κίρρωση και ηπατική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε λίγα χρόνια. Σε 

άλλους ασθενείς η εξέλιξη είναι καλοήθης. Σε ασθενείς που παρακολουθούνται από 

τη στιγμή της οξείας λοίμωξης (π.χ. μετά από μετάγγιση αίματος ή λήψη μολυσμένων 

παραγώγων αίματος), η χρόνια λοίμωξη αναπτύσσεται περίπου σε ποσοστό 55 με 

85%, ενώ κίρρωση μόνο στο 5 με 20% μέσα στα πρώτα 20 χρόνια. Σε αυτούς τους 

ασθενείς παρατηρείται μικρή ή μηδενική αύξηση της θνησιμότητας που σχετίζεται με 

την ηπατίτιδα C κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων δεκαετιών της λοίμωξης. Σε 

ασθενείς που η παρακολούθηση αρχίζει μετά την εγκατάσταση της 

χρόνιας ηπατίτιδας C, κίρρωση αναπτύσσεται σε ποσοστό 30 με 50% και τα ποσοστά 

θνησιμότητας και νοσηρότητας είναι σημαντικά με ανάπτυξη ηπατικής ανεπάρκειας 

τελικού σταδίου ή ηπατοκυτταρικού καρκίνου, ιδιαίτερα στους ασθενείς με ενδείξεις 

κίρρωσης ή σοβαρής ίνωσης στην αρχική βιοψία ήπατος. Κατά τη χρονική  στιγμή 

της διάγνωσης υπολογίζεται ότι ο ασθενής πάσχει ήδη 15 με 25 χρόνια από χρόνια 

ηπατίτιδα C.
 [www.uptodate.com/ contents/search?search=hepatitis+c &sp]

 

Οι παράγοντες κινδύνου για  εξέλιξη σε κίρρωση της χρόνιας ηπατίτιδας C είναι η 

ηλικία, το άρρεν φύλο, η κατανάλωση αλκοόλ και η συλλοίμωξη με άλλους 

ιούς ηπατίτιδας ή από τον HIV. Οι παράγοντες που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο 

ανάπτυξης ηπατοκυτταρικού καρκινώματος είναι η κίρρωση ή η προχωρημένη ίνωση 
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στη βιοψία ήπατος, η ηλικία, το άρρεν φύλο και η κατάχρηση αλκοόλ. Σύμφωνα με 

ορισμένες αναδρομικές μελέτες, η θεραπεία με ιντερφερόνη-α, ακόμη κι αν δεν 

συνοδεύεται από διατηρήσιμη ιολογική απάντηση, σχετίζεται με μειωμένα ποσοστά 

ανάπτυξης ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Σε ορισμένες μελέτες, η παχυσαρκία, ο 

διαβήτης και η στεάτωση στην ηπατική βιοψία σχετίζονται με την ύπαρξη πιο 

προχωρημένης νόσου, αλλά δεν είναι σαφές κατά πόσο αυτοί οι παράγοντες είναι το 

αποτέλεσμα και όχι η αιτία της δυσμενούς εξέλιξης της νόσου. Η πιθανότητα 

κίρρωσης ή καρκίνου  του ήπατος δεν φαίνεται να σχετίζεται με τον γονότυπο ή με τα 

υψηλά επίπεδα του ιού. 

Στις εξωηπατικές εκδηλώσεις της χρόνιας ηπατίτιδας C περιλαμβάνονται η 

κρυοσφαιριναιμία, η σπειραματονεφρίτιδα, η αγγειίτιδα βλενογόννων-δέρματος, το 

σύνδρομο Sicca το non-Hodgkin λέμφωμα των Β κυττάρων, 
[60-67,99] 

η δερματική 

πορφυρία, ο ομαλός λειχήνας και ίσως η ινομυαλγία. Η κρυοσφαιριναιμία, που 

αποτελεί την πιο συνηθισμένη και καλύτερα μελετημένη επιπλοκή της ηπατίτιδας C, 

αναπτύσσεται στο 1% των ενηλίκων με ηπατίτιδα C. Οι τυπικές κλινικές εκδηλώσεις 

είναι κόπωση, μυαλγίες, αρθραλγίες, εξανθήματα (πορφύρα, κνίδωση, 

λευκοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα), νευροπάθεια και νεφρική νόσος 

(σπειραματονεφρίτιδα). Οι εργαστηριακές δοκιμασίες δείχνουν υψηλά επίπεδα 

ρευματοειδούς παράγοντα και κρυοσφαιρινών που περιέχουν αντι-HCV και HCV 

RNA, με χαμηλά επίπεδα συμπληρώματος. Η κρυοσφαιριναιμία μπορεί να είναι 

σοβαρή και να οδηγήσει σε νεφρική νόσο τελικού σταδίου ή σε βαριές νευροπάθειες. 

Η κρυοσφαιριναιμία συνδέεται μακροπρόθεσμα με την ανάπτυξη λεμφώματος των Β 

κυττάρων. 
[60-67,99,100]

 

 

 

5. ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ D 

 

 

5.1. Επιδημιολογία του ιού της Ηπατίτιδας D 

 

Η ηπατίτιδα D σχετίζεται με την ηπατίτιδα Β οπότε παρουσιάζει και παρόμοια 

επιδημιολογικά δεδομένα. Ο HDV μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή και μέσω της 
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παρεντερικής οδού. Τα άτομα που παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο προσβολής από 

τον ιό είναι οι χρόνιοι φορείς ηπατίτιδας Β και όσοι υπόκεινται σε 

επαναλαμβανόμενη παρεντερική έκθεση στον ιό. 
[166,153-157]

 Στις ΗΠΑ και στη Δυτική 

Ευρώπη η ηπατίτιδα δ είναι πιο συχνή στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών και, 

πριν την καθιέρωση του ελέγχου ρουτίνας των δωρεών αίματος, στους λήπτες 

προϊόντων αίματος, όπως είναι οι αιμορροφιλικοί και οι πάσχοντες από θαλασσαιμία. 

[142,157-163] 
Η ηπατίτιδα D ενδημεί στην περιοχή του Αμαζονίου και στην κεντρική 

Αφρική 
[156,169,182]

 και επίσης είναι συνηθισμένη σε ορισμένες ευρωπαϊκές και 

μεσογειακές χώρες, όπως  νότια Ιταλία και η Ελλάδα, καθώς και σε χώρες της 

ανατολικής Ευρώπης. 
[162,164]

 (Πίνακας 4. Παράρτημα)  

Η ηπατίτιδα D, ερευνάται όχι γιατί αποτελεί μεγάλο επιδημιολογικό πρόβλημα 

σήμερα, αλλά γιατί προκαλεί ηπατική βλάβη με ταχεία εξέλιξη και πολλές επιπλοκές.
 

[155,165-168]
 Ο ιός της ηπατίτιδας D, ή ιός Δέλτα, ανακαλύφθηκε από Ιταλούς ερευνητές 

το 1976. Είναι μοναδικός στο ζωικό βασίλειο, παρόμοιος με ιούς που απαντώνται 

μόνο στα φυτά. Η νόσος αφορά μόνο το ήπαρ και όχι άλλα όργανα. 
[102-105]

 Ο ιός 

δέλτα δεν μπορεί να επιζήσει μόνος του, αλλά χρησιμοποιεί τον βιολογικό μηχανισμό 

του ιού ηπατίτιδας Β για να διατηρήσει την μολυσματική του ικανότητα. 

Πολλαπλασιάζεται μέσα σε ηπατικά κύτταρα ήδη μολυσμένα με τον ιό ηπατίτιδας Β 

και χρησιμοποιεί το εξωτερικό περίβλημά του ιού Β για να βγει από το κύτταρο και 

να μολύνει άλλα. Για τον λόγο αυτό η λοίμωξη με τον ιό D αφορά μόνο φορείς του 

ιού Β ή άτομα που μολύνονται για πρώτη φορά ταυτόχρονα και με τους δύο ιούς.
 

[100,103,158]
 

Στην Ελλάδα σήμερα, η συχνότητα της νόσου περιορίζεται σε ποσοστό 

μικρότερο του 5% των φορέων ηπατίτιδας Β. 
[150-152]

 Μετά την επιπρόσθετη 

λοίμωξη με τον ιό D η πορεία της ηπατίτιδας Β συνήθως επιταχύνεται. 
[165,167]

 Παρά 

την μικρή συχνότητα της νόσου στην Ελλάδα σήμερα όλοι οι φορείς ηπατίτιδας Β 

πρέπει να ελέγχονται και για ηπατίτιδα δέλτα.
 [149,152]

 

Ειδική θεραπεία δεν υπάρχει. Χορηγείται ιντερφερόνη σε υψηλές δόσεις και για όσο 

χρονικό διάστημα είναι ανεκτό από τον ασθενή. Χορηγούνται επίσης αντιιικά 

φάρμακα ηπατίτιδας Β, τα οποία όμως δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα τον ιό δέλτα.
 

[153,154,161]
  Σε τελικού σταδίου κίρρωση D, γίνεται μεταμόσχευση ήπατος με πολύ 

καλά αποτελέσματα, δεδομένου ότι μετά την πλήρη φαρμακευτική εξαφάνιση του ιού 
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Β από το αίμα του ασθενούς, η δέλτα λοίμωξη, καθώς και η ηπατίτιδα Β, δεν 

μολύνουν το ηπατικό μόσχευμα και ο ασθενής ζει φυσιολογική ζωή.
 [103,157,158]

 

 

 

5.1.1. Παθοβιολογία 

 

Ο ιός της ηπατίτιδας δ είναι ένας μοναδικός RNA ιός που απαιτεί την παρουσία του 

HBV για τον πολλαπλασιασμό  του. Tο γονιδίωμα του ιού είναι ένα βραχύ, 1,7 kb 

κυκλικό, μονόκλωνο μόριο RNA που έχει ένα μόνο πλαίσιο ανοιχτής ανάγνωσης και 

προφυλλασόμενη μη μεταφραζόμενη περιοχή που μοιάζει με τα 

αυτοπολλαπλασιαζόμενα στοιχεία των ιοειδών. Το πλαίσιο ανάγνωσης κωδικοποιεί 

το αντιγόνο δ, και ανάλογα με την σύνταξη του RNA ποικίλλει το μέγεθος του 

αντιγόνου δ από μικρό (195 αμινοξέα) έως μεγάλο (214 αμινοξέα). Το μικρό 

αντιγόνο δ προωθεί τον πολλαπλασιασμό του HDV RNA. Το μεγάλο αντιγόνο δ 

προωθεί τη σύνθεση του ιού και την έκκριση του στον ορό ως ώριμο πια μόριο του 

ιού μεγέθους 36 nm. 
[100,104,163,199]

 

  

 

5.1.2. Κλινικές Εκδηλώσεις 

 

Τα κλινικά πρότυπα εμφάνισης της ηπατίτιδας δ είναι δύο: το πρότυπο της 

συνλοίμωξης και το πρότυπο της επιλοίμωξης. Συνλοίμωξη ονομάζεται η ταυτόχρονη 

οξεία λοίμωξη από τους HBV και HDV. Μοιάζει με την ηπατίτιδα β αλλά εμφανίζει 

και μια δεύτερη άνοδο των επιπέδων των αμινοτρανσφερασών η οποία σχετίζεται με 

τον πολλαπλασιασμό του ιού δ. 
[151]

 Η διάγνωση της οξείας δ συνλοίμωξης τίθεται σε 

έναν ασθενή με κλινικά ευρήματα οξείας ηπατίτιδας ο οποίος εμφανίζει στον ορό 

θετικό HBsAg, αντι-HDV και IgM αντι-HBc. Ήδη κυκλοφορούν στο εμπόριο 

αρκετές αξιόπιστες μέθοδοι ανοσοπροσδιορισμού του αντι-HBc, αν και το αντίσωμα 

εμφανίζεται όψιμα κατά την πορεία της νόσου. Σε ασθενείς με υποψία ηπατίτιδας δ, 

θα πρέπει να επαναλαμβάνεται η μέτρηση των αντι-HDV κατά την περίοδο 

ανάρρωσης.
 [www.uptodate.com/contents/search?search=hepatitis+d&sp]

 

  

http://demo.e-alexandria.eu/univadis/book/9780702045851/14.003.00.00?term=%CE%B7%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1&hash=HAjPzNEErlDrLwtv#1.
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5.1.3. Πρόληψη 

 

Η ηπατίτιδα δ προλαμβάνεται προλαμβάνοντας την ηπατίτιδα β. Η σοβαρότητα 

της ηπατίτιδας δ είναι ένας ακόμη ισχυρός λόγος για την εφαρμογή εμβολιασμού 

έναντι του HBV σε περιοχές όπου ενδημεί η ηπατίτιδα δ. Δεν υπάρχουν τρόποι 

πρόληψης της ηπατίτιδας δ σε άτομα που είναι ήδη φορείς του HBsAg. Σε αυτήν την 

περίπτωση, είναι υψίστης σημαίας η αποφυγή της περαιτέρω έκθεσης.
 [www.keelpno.gr/el-

gr/νοσήματαθέματαυγείας/κατάλογοςνοσημάτων/h.aspx]
 

  

5.1.4. Πρόγνωση 

 

Η ηπατίτιδα δ φαίνεται να είναι πιο σοβαρή από ότι η ηπατίτιδα Β μόνη της και είναι 

πιο πιθανό να οδηγήσει σε κεραυνοβόλο ηπατίτιδα ή να προκαλέσει σοβαρή 

χρόνια ηπατίτιδα και τελικά κίρρωση.
 [www.cdc.gov/hepatitis/index.htm]

 

 

 

 

5.2. ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ D 

 

5.2.1. Επιδημιολογία και Παθοβιολογία 

 

 

Η ηπατίτιδα D προκαλείται από τη συνδυασμένη λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας 

Β και τον ιό της ηπατίτιδας D (HDV), έναν ατελή RNA ιό, ο οποίος 

πολλαπλασιάζεται και μεταδίδεται μόνο παρουσία του HBsAg. Η ηπατίτιδα D είναι η 

λιγότερο συχνή μορφή χρόνιας ηπατίτιδας αλλά και η πιο σοβαρή. Κατά μέσο όρο, η 

κίρρωση αναπτύσσεται στο 70% των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα D και συνήθως σε 

νεώτερη  ηλικία από ότι στους ασθενείς που πάσχουν μόνο από ηπατίτιδα Β. 

[www.uptodate.com/contents/search?search=hepatitis+d &sp] 
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6. ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Ε 

 

 

6.1. Επιδημιολογία του ιού της Ηπατίτιδας Ε 

 

Η Ηπατίτιδα Ε αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητη κλινική οντότητα το 1983, όταν 

κατέστη δυνατή η πρώτη άμεση πειραματική απόδειξη ύπαρξης ενός νέου 

ηπατοτρόπου ιού από τον Balayan.1
[103,148]

 

Η ηπατίτιδα Ε είναι υπεύθυνη για επιδημικές και ενδημικές μορφές μη-Α, μη-

Β ηπατίτιδας που παρατηρούνται σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές του κόσμου. 

[108-111,135-144]
 Μεγάλα ξεσπάσματα της νόσου έχουν περιγραφεί στην Ινδία, το 

Πακιστάν, την Κίνα τη Βόρεια και Κεντρική Αφρική και στην Κεντρική Αμερική. 

[115,166-171]
 Σύμφωνα με μελέτες στην Ινδία και την Αίγυπτο, η ηπατίτιδα Ε ευθύνεται 

για ένα μεγάλο ποσοστό περιπτώσεων σποραδικής οξείας ηπατίτιδας. 
[169,170] 

Στις 

ΗΠΑ και τη Δυτική Ευρώπη η ηπατίτιδα Ε είχε αρχικά υποεκτιμηθεί και αναφερόταν 

ως σπάνια και οι περισσότερες περιπτώσεις θεωρήθηκαν είτε εισαγόμενες είτε ότι 

οφείλονταν σε μετάδοση ζωοανθρωπονόσων από χοίρους ή αρουραίους, στους 

οποίους αναπτύσσεται ένας παρόμοιος ιός.
 [117-120,131,138,148,167]

 Ο HEV μεταδίδεται με 

την κοπρανοστοματική οδό και οι περισσότερες περιπτώσεις οφείλονται στην λήψη 

μολυσμένου ύδατος.
 [107,125-127]

  Η ηπατίτιδα Ε φαίνεται να είναι λιγότερο 

μολυσματική από την ηπατίτιδα Α, την άλλη μορφή λοιμώδους ηπατίτιδας και 

δευτερογενείς περιπτώσεις είναι σπάνιες.     Τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη ένας 

σημαντικός όγκος σταδιακά αυξανόμενων δημοσιεύσεων αφορά λοιμώξεις από τον ιό 

HEV. Όπως φαίνεται υπάρχει μια έξαρση του ιού σε πολλές χώρες την τελευταία 

δεκαετία με ποσοστά επιπολασμού της λοίμωξης που κυμαίνονται από 2,7% έως και 

52,5% σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας. 
[127,148]

 Τα μεγαλύτερα ποσοστά 

καταγράφονται σε Γαλλία, Γερμανία, Δανία και Αυστρία. 
[125-130]

 Οι μελετητές 

απέδωσαν το αυξημένο ποσοστό στην κατανάλωση μολυσμένου ωμού κρέατος υπό 

τη μορφή χοιρινών λουκάνικων, αλλά και στην κατανάλωση κρέατος άγριων ζώων 

δεδομένου ότι σε κυνηγούς το ποσοστό οροθετικότητας ανερχόταν έως και 

80%.
[131,138,147]

  (Πίνακας 5. Παράρτημα) 
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Στην Ελλάδα ο επιπολασμός υπολογίζεται στο 2,2%, αλλά ίσως και να διαλανθάνει. 

Μελέτες τον φέρνουν σε ορισμένες περιοχές να φθάνει το 6,4%.
[134,145-148,152]

 

Υπάρχουν πέντε γνωστοί γονότυποι του ιού με παγκόσμια κατανομή από το G1 έως 

το G5 και 24 τουλάχιστον υπότυποι. Ο G4 γονότυπος είναι συχνότερος στην Ευρώπη, 

ενώ ο G5 στην Βόρεια Αμερική.
 [114,122,124,129,130,142]

 

 

 

6.1.1. Παθοβιολογία 

 

Ο HEV είναι ένας μικρός, χωρίς περίβλημα μονόκλωνος RNA ιός που προς το παρόν 

είναι αταξινόμητος. Το γονιδίωμα του ιού έχει μήκος 7,5 kb και κωδικοποιεί τρία 

πλαίσια ανοιχτής ανάγνωσης. Το πρώτο (ORFI) είναι υπεύθυνο για μη δομικές 

πρωτεΐνες που είναι υπεύθυνες για τον πολλαπλασιασμό του ιού, το δεύτερο (ORF2) 

για την πρωτεΐνη της κάψας (αντιγόνο HEV) και το τρίτο (ORF3) για μια μικρή 

πρωτεΐνη αγνώστου λειτουργίας. Ο ιός και το αντιγόνο HEV ανιχνεύονται στο 

ηπατοκύτταρο ήδη από το στάδιο της οξείας λοίμωξης. Τα υψηλότερα επίπεδα του 

ιού ανιχνεύονται στα κόπρανα κατά την περίοδο επώασης της νόσου. Σε άλλα ζωικά 

είδη εμφανίζονται ιοί παρόμοιοι με τον HEV και γένη του ιού που εμφανίζονται 

στους χοίρους ίσως προσβάλλουν και τον άνθρωπο. 
[117-124,131,138,147,148] 

 

 

6.1.2. Κλινικές Εκδηλώσεις 

 

Η κλινική πορεία της ηπατίτιδας Ε είναι παρόμοια με την κλινική πορεία των 

υπόλοιπων μορφών ηπατίτιδας. Η περίοδος επώασης διαρκεί από 15 έως 60 ημέρες 

(μέσο όρο 35). Η πάθηση συνοδεύεται συχνά από χολόσταση με προεξάρχουσα την 

αύξηση της χολερυθρίνης και της αλκαλικής φωσφατάσης. Επίσης, η ηπατίτιδα Ε 

τείνει να είναι πιο σοβαρή από άλλες μορφές επιδημικού ικτέρου, με ποσοστό 

θνησιμότητας της τάξης του 1 με 2% και ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό οξείας 

ηπατικής ανεπάρκειας στις εγκύους. Κατά την περίοδο επώασης και την πρώιμη 

συμπτωματική φάση ανιχνεύονται σωματίδια του HEV και αντιγόνα στα κόπρανα, 

αλλά αυτού του είδους τα τεστ δεν είναι πρακτικά χρήσιμα στη διάγνωση στης νόσου. 
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Για την ποσοτική μέτρηση των IgM και IgG αντισωμάτων έναντι του HEV 

χρησιμοποιείται η μέθοδος ELISA, και είναι αποτελεσματική τουλάχιστον στο 90% 

των ασθενών κατά την έναρξη της κλινικής φάσης της νόσου. Ωστόσο, αυτά τα τεστ 

δεν είναι ούτε ευρέως διαθέσιμα ούτε τυποποιημένα. Επιπλέον, αντισώματα αντι- 

HEV ανευρίσκονται στο 1 με 2% του φυσιολογικού πληθυσμού και 

αντιπροσωπεύουν θεραπευθείσες υποκλινικές περιπτώσεις ηπατίτιδας Ε που 

οφείλονται συνήθως σε ταξίδι σε ενδημική περιοχή ή σε έκθεση σε μολυσμένα ζώα.
 

[109,115,123,125,148]
 

  

 

6.1.3. Πρόληψη και Θεραπεία 

 

Δεν υπάρχουν γνωστοί τρόποι πρόληψης ή θεραπείας της ηπατίτιδας Ε. Η χορήγηση 

ανοσοσφαιρίνης, ακόμη και όταν προέρχεται από το πλάσμα ατόμων που ανήκουν σε 

πληθυσμούς με υψηλά ποσοστά ηπατίτιδας Ε, δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματική. 

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καθιερωθεί ειδικά μέτρα θεραπείας.
 [www.who.int/topics/hepatitis/en/]

 

Όσοι ταξιδεύουν σε περιοχές του κόσμου (ιδιαίτερα οι έγκυες) όπου ενδημεί η νόσος, 

θα πρέπει να ενημερώνονται και να αποφεύγουν τη λήψη μη εμφιαλωμένου ύδατος ή 

μη μαγειρεμένου φαγητού. Έχουν ήδη αναπτυχθεί ανασυνδυασμένα εμβόλια έναντι 

του HEV, τα οποία είναι αποτελεσματικά σε ζωικά μοντέλα με ηπατίτιδα Ε. Η 

αποτελεσματικότητα αυτών των εμβολίων ήδη μελετάται σε πληθυσμούς περιοχών 

όπου ενδημεί η νόσος. 
[123-127,139,148]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/topics/hepatitis/en/
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7. Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Από όλα τα παραπάνω και από την υπάρχουσα βιβλιογραφία καταλήγουμε στα εξής 

συμπεράσματα, αλλά και νέα ερωτηματικά:  

 

 Στην Ελλάδα αναφέρθηκε πριν από αρκετά χρόνια υψηλός επιπολασμός της 

λοίμωξης από ηπατίτιδα A, B και C. 
[1-4]  

Ο επιπολασμός των χρόνιων HBsAg 

φορέων βρέθηκε να είναι σχετικά υψηλός στην ηπειρωτική Ελλάδα, σε 

σύγκριση με χώρες της Δυτικής Ευρώπης, ενώ οροεπιδημιολογικές μελέτες 

έφεραν την Ελλάδα να έχει την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης ηπατίτιδας 

Α (82%).
 

 Η Κρήτη είναι μια περιοχή της Ελλάδας όπου είχε αναφερθεί ένας σχετικά 

χαμηλότερος επιπολασμός των χρόνιων φορέων Ηπατίτιδας Β (HBsAg) και 

των νοσούντων από οξεία ηπατίτιδα A, τα τελευταία χρόνια, που αποδόθηκε 

στην συνολική βελτίωση των συνθηκών υγιεινής. 
[1-3,12,13]   

 Σε αντίθεση με αυτά τα θετικά ευρήματα, ένας υψηλός επιπολασμός των 

αντισωμάτων κατά της ηπατίτιδας C σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές 

της Κρήτης, είχε αναφερθεί και δημοσιευθεί κατά την δεκαετία του 1990. 
[2]

 

 Ακόμη καταγράφηκε στα πρακτικά των νοσοκομείων της Κρήτης, μία 

σημαντική αύξηση των εξιτηρίων, ασθενών που πάσχουν από νοσήματα του 

ήπατος, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών,
[15,16]

 όπως και από Β Μη-

Hodgkin Λεμφώματα. Μια μελέτη για το ποσοστό θνησιμότητας από 

κακοήθη νεοπλάσματα έφερε τον καρκίνο του ήπατος να είναι ο πέμπτος πιο 

συχνός τύπος καρκίνου στην Κρήτη 
[16]

 και να είναι σημαντικά υψηλότερος 

από το εθνικό ποσοστό. 
[17,18]  

Το εύρημα αυτό εξακολουθεί να αναζητεί μια 

απάντηση. 

 Ο πληθυσμός της Κρήτης γίνεται ολοένα και λιγότερο ομοιογενής κατά τις 

δύο τελευταίες δεκαετίες, κυρίως λόγω της οικονομικής μετανάστευσης. 

Παρατηρήσεις που βασίστηκαν στα αρχεία ιατρικών πρακτικών των 

υπηρεσιών υγείας του νησιού αποκάλυψαν μια συνεχώς αυξανόμενη 

συχνότητα εμφάνισης περιστατικών με λοίμωξη από ηπατίτιδα Β.                  

Η παρατήρηση αυτή δημιούργησε  ορισμένα ερωτήματα για τον βαθμό που η 
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οροεπιδημιολογία της ιογενούς ηπατίτιδας έχει αλλάξει στον πληθυσμό του 

νησιού. 

 Επιπρόσθετα υπήρχε σχετική απουσία επιδημιολογικών ερευνών στο γενικό 

πληθυσμό. Οι προηγούμενες μελέτες στηριζόντουσαν κυρίως σε αιμοδότες, 

στρατιώτες, σε ασθενείς νοσοκομείων, σε άτομα που επισκέπτονταν τα 

Κέντρα Υγείας του νησιού και σε ομάδες ατόμων αγροτικών περιοχών. 

Επομένως δημιουργήθηκε έντονη η ανάγκη για επιδημιολογικές μελέτες στον 

γενικό πληθυσμό.  

 

 

 

 

 

7.1. Υπόθεση εργασίας 

 

Παρά την ευρεία εφαρμογή του εμβολιασμού κατά της ηπατίτιδας Β στην 

Ελλάδα η υπόθεση της εργασίας μας στηρίχθηκε στην παρατήρηση της 

σταθερής αύξησης των φορέων Ηπατίτιδας Β και των πασχόντων από 

ηπατοπάθειες, αλλά και της παράλληλης μείωσης των φορέων Ηπατίτιδας C 

στην Κρήτη. Η τάση αύξησης της πρώτης ήταν πιο εμφανής στον 

απομακρυσμένο και στον αγροτικό πληθυσμό, σε άτομα ελάχιστα 

συνειδητοποιημένα για τον κίνδυνο λοίμωξης από Ηπατίτιδα Β, σε εκείνους 

που ζουν κάτω από κακές συνθήκες υγιεινής και στον μέσο και ηλικιωμένο 

πληθυσμό. Ακριβώς για τον λόγο αυτό η παρούσα μελέτη έλαβε χώρα στον 

γενικό πληθυσμό μιας καλά καθορισμένης αγροτικής και ημιαστικής 

περιοχής, της κεντρικής και νότιας Κρήτης, από την οποία και καταγράφηκε 

στα πρακτικά των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας του νησιού, αυξημένη 

προσέλευση ασθενών φορέων Ηπατιτίδων B και C, όπως και πασχόντων από 

ηπατοπάθειες.  
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7.2. Σκοπός και αντικειμενικοί στόχοι της μελέτης ήταν: 

 

1. Η καταγραφή του επιπολασμού των δεικτών της ηπατίτιδας A, B και C, στον 

γενικό πληθυσμό μιας γεωγραφικά καθορισμένης αγροτικής και ημιαστικής 

περιοχής της Κρήτης και η εκτίμηση των νέων τάσεων στον επιπολασμό τους. 

Αυτά δεδομένων των αλλαγών στον τρόπο ζωής και στις συνήθειες των 

γηγενών κατοίκων, της συνεχώς μεταβαλλόμενης ομοιογένειας του μόνιμου 

πληθυσμού, αλλά και της αρχικής βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης κατά 

τις τελευταίες δεκαετίες, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της οικονομικής 

κρίσης των τελευταίων ετών, στην υγεία και στο βιοτικό επίπεδο. 

2. Ο εντοπισμός των δυνητικών παραγόντων κινδύνου και των πιθανών τρόπων 

μετάδοσης των ιών ηπατίτιδας, προκειμένου να ενημερωθούν τόσο οι 

επαγγελματίες υγείας όσο και οι αρμόδιες αρχές έτσι ώστε να ληφθούν κάποια 

μέτρα από τους φορείς χάραξης πολιτικής υγείας.  

3. Επιπλέον η γονιδιακή σύσταση των ιών δεν είχε ποτέ ουσιαστικά μελετηθεί 

στο νησί. Η συγκεκριμένη μελέτη αν και αφορά σε μια καλά καθορισμένη 

περιοχή, επιχειρεί μια τέτοια γονιδιακή καταγραφή. Ερευνάται επίσης το 

ερώτημα του κατά πόσο συγκεκριμένοι γονότυποι ηπατιτίδων B και C 

προδιαθέτουν, βάσει και προηγούμενων μελετών, είτε στην δημιουργία 

ηπατοπαθειών, ηπατικής κίρρωσης και ηπατοκυτταρικού καρκινώματος, είτε 

σε αντοχή στην θεραπεία.
[15-18,37,39]

 

4. Η σύγκριση του επιδημιολογικού μέρους της μελέτης με αυτά παλαιότερων 

τοπικών, Ελληνικών, Ευρωπαϊκών και Μεσογειακών μελετών, προκειμένου 

να αναδειχθούν αυτές οι εικαζόμενες νέες τάσεις του επιπολασμού των 

Ηπατιτίδων στην Κρήτη. 
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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1. ΗΘΙΚA ZHTHMATA 

 

Όλοι οι κάτοικοι που συναίνεσαν να συμμετάσχουν στη μελέτη υπέγραψαν δήλωση 

γραπτής συναίνεσης. Επιπλέον, γραπτή έγκριση λήφθηκε από την Επιστημονική 

Επιτροπή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Κρήτης πριν από την έναρξη της 

μελέτης, προκειμένου αυτή να διεξαχθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 

δεοντολογίας. 

 

 

 

 

2. ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

 

2.1. Τοποθεσία 

 

Η μελέτη διεξήχθη σε μια γεωγραφικά καθορισμένη περιοχή με πληθυσμό στόχο 

μόνιμους κατοίκους του Δήμου Αρκαλοχωρίου (νυν Δήμος Μινώα), της Επαρχίας 

Μονοφατσίου και εντός της περιοχής ευθύνης του Κέντρου Υγείας Αρκαλοχωρίου 

(Κ.Υ.Α.), στην νοτιοανατολική πλευρά του Νομού Ηρακλείου Κρήτης (Εικόνα 1).   

Η πλειοψηφία των κατοίκων ήταν αγρότες, ενώ ο συνολικός αριθμός των μόνιμων 

κατοίκων της περιοχής, ηλικίας μεγαλύτερης 15 ετών, ήταν 5.705. 

Ο λόγος για τον οποίο επελέγη μια καλά προσδιορισμένη γεωγραφικά αγροτική 

περιοχή είναι ότι μελέτες που διεξάγονται σε σαφώς καθορισμένες περιοχές με 

ομοιογενή πληθυσμό προσφέρουν μια πολύ καλύτερη κατανόηση της τρέχουσας 

επιδημιολογίας των ιών της ηπατίτιδας και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη 

λήψη αποφάσεων πολιτικών πρόληψης και εμβολιασμού. Ακόμη σε μια καλά 

καθορισμένη περιοχή μπορεί να γίνει καλύτερος σχεδιασμός και πληρέστερη λήψη 

του δείγματος προς μελέτη, όπως και σωστότερη διαστρωμάτωση του μελετώμενου 

πληθυσμού, επιτυγχάνοντας ακριβέστερα αποτελέσματα. 
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Εικόνα 1. Η περιοχή ευθύνης του Κ.Υ.Α. παρουσιάζεται με πορφυρό χρώμα στο    

               χάρτη του Νομού Ηρακλείου Κρήτης 

 

 

 

 

2.2. Συμμετέχοντες 

 

Οι πληθυσμοί αναφοράς αποτελούνταν από τους 2.988 κατοίκους της ημιαστικής 

περιοχής του Αρκαλοχωρίου, ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών (ημιαστική ομάδα) και 

τους 2.717 κατοίκους από τις 6 απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές, εντός της ίδιας 

επαρχίας, ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών (απομακρυσμένη αγροτική ομάδα). Η 

απόσταση των απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών από την ημιαστική περιοχή του 

Αρκαλοχωρίου, ήταν τουλάχιστον 15 χιλιόμετρα σε κάθε περίπτωση. Ο λόγος για τον 

οποίο επελέγησαν οι απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές (με την έννοια του “remote 

areas”), ήταν για την ανίχνευση πιθανών περιοχών θυλάκων αυξημένου επιπολασμού 

ιών ηπατίτιδας. Το δείγμα των ατόμων που θα συμμετείχε στην μελέτη προέκυψε από 
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τους εκλογικούς καταλόγους, για άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω και το δημοτολόγιο 

για άτομα ηλικίας μεταξύ 15 και 18 ετών. Η άδεια για την πρόσβαση και στα δύο 

μητρώα χορηγήθηκε κατόπιν αιτήματος στον Δήμο Αρκαλοχωρίου. Στην συνέχεια, το 

δείγμα διαστρωματοποιήθηκε  ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. 

Χρησιμοποιήθηκαν τέσσερεις ηλικιακές ομάδες για τις αναλύσεις της μελέτης (15-24 

ετών, 25-44 ετών, 45-64 ετών και ≥ 65 ετών). Κατά την διαστρωμάτωση, ένα τυχαίο 

δείγμα που αποτελεί το ένα έκτο του πληθυσμού αναφοράς επιλέχθηκε με κλήρωση 

για συμμετοχή στην μελέτη, δηλ. 951 άτομα από τα 5.705 συνολικά. Από αυτά 498 

άτομα ανήκαν στην ημιαστική ομάδα και 453 στην ομάδα των απομακρυσμένων 

αγροτικών περιοχών. Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 90% από την ημιαστική ομάδα 

(448 συμμετέχοντες) και 84% από την απομακρυσμένη αγροτική ομάδα (380 

συμμετέχοντες). Σαράντα οκτώ επιπλέον άτομα συμμετείχαν στη μελέτη (24 από 

ημιαστική ομάδα και 24 από την ομάδα των απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών). 

Όλα τα επιπλέον άτομα κατανεμήθηκαν στο δείγμα ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα 

και το φύλο τους, προκειμένου να αντικαταστήσουν τους μη συμμετέχοντες και να 

αυξηθεί έτσι η δυναμική της μελέτης. Τελικά 876 άτομα συμμετείχαν συνολικά στη 

μελέτη, 437 άνδρες και 439 γυναίκες. 

 

 

 

 

2.3. Διαδικασία 

 

 

 Συνεργασίες:  

 Δήμος Αρκ/χωρίου 

 Τοπικοί φορείς 

 

 Προσέγγιση δείγματος: 

 Τηλεφωνική επικοινωνία  

 Ταχυδρομική επιστολή  

 Προσωπική αναζήτηση   
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2.3.1. Συλλογή δεδομένων και αναλύσεις 

 

Δείγματα αίματος συλλέχθηκαν από όλους τους συμμετέχοντες και καταγράφηκαν 

λεπτομερείς πληροφορίες από όλους τους συμμετέχοντες στη μελέτη σχετικά με: 

 Οικογενειακό ιστορικό,  

 Κοινωνικοδημογραφικά στοιχεία,  

 Τρόπο ζωής (π.χ. κατανάλωση αλκοόλ, κάπνισμα, χρήση ενδογλέβιων 

ναρκωτικών ουσιών, αριθμό σεξουαλικών συντρόφων κλπ), 

 Συνθήκες διαβίωσης.  

 

Ακόμη λήφθηκε λεπτομερές Ιατρικό Ιστορικό σχετικά με: 

 Ιστορικό μετάγγισης 

 Εισαγωγή σε νοσοκομείο ( >7 ημέρες) 

 Χειρουργικές - οδοντιατρικές επεμβάσεις 

 Χρήση ενδοφλεβίων ναρκωτικών ουσιών 

 Ιστορικό αποβολής ή έκτρωσης σε γυναίκες 

 

(Πίνακας 10. Παράρτημα) 

 

Τα δείγματα ορού αποθηκεύτηκαν στους -80 ° C και αναλύθηκαν στο Ιολογικό και 

Ηπατολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. 

 

 

 

2.4. Εργαστηριακή ανάλυση  

 

Ελέγχθηκε η παρουσία των δεικτών ηπατίτιδας Β και C με την ανοσοενζυματική 

μέθοδο ELISA σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χρησιμοποιώντας τον 

Αναλυτή AxSYM της Abbott, για το επιφανειακό αντιγόνο της ηπατίτιδας Β 

(HBsAg), τα ολικά αντισώματα κατά του πυρήνα (HBcAb), το αντίσωμα κατά του 

επιφανειακού αντιγόνου της ηπατίτιδας Β (AntiHBs), και για αντισώματα κατά του 

ιού της ηπατίτιδας C (anti-HCV). Τα άτομα που ήταν θετικά στον HBV ελέγχθηκαν 

περαιτέρω με Real-time PCR για την ταυτοποίηση του γονότυπου. Για τα HCV θετικά 
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άτομα το HCV-RNA αξιολογήθηκε περαιτέρω χρησιμοποιώντας την ποσοτική 

μέθοδο AMPLICOR-ΤΜ. Η ταυτοποίηση του γονότυπου του ιού της ηπατίτιδας C 

έγινε με τη μέθοδο αντιστρόφου υβριδισμού INNO-Lipa. Οροί από τα πρώτα 220 

άτομα (~25% του εξετασθέντος δείγματος) ελέγχθηκαν επίσης για συνολικό 

αντίσωμα κατά του ιού της ηπατίτιδας Α (αντι-HAV), χρησιμοποιώντας μέθοδο 

ELIZA (110 από την ημιαστική ομάδα και 110 από την ομάδα των απομακρυσμένων 

αγροτικών περιοχών, (55 άνδρες και 55 γυναίκες από κάθε ομάδα μελέτης). 

 

 

 

2.5. Στατιστική ανάλυση 

 

Τα δεδομένα της μελέτης καταχωρήθηκαν σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων και 

αναλύθηκαν με τη βοήθεια ενός στατιστικού πακέτου στην Κλινική Κοινωνικής και 

Οικογενειακής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για να εκτιμηθεί ο επιπολασμός 

του HBsAg, HBcAb, anti-HBs και anti-HCV. Συγκρίσεις για τον επιπολασμό των 

δεικτών ηπατίτιδας στον ορό μεταξύ των δύο ομάδων της μελέτης, μεταξύ των δύο 

φύλων και μεταξύ των ηλικιακών ομάδων, πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση χ2 τεστ. 

Σύγκριση της διάμεσης ηλικίας μεταξύ των δύο ομάδων της μελέτης διεξήχθη 

χρησιμοποιώντας την μη παραμετρική στατιστική μέθοδο Mann-Whitney. 

Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης με τρεις 

ανεξάρτητες μεταβλητές. Συγκεκριμένα αυτές της ηλικίας (σε έτη), της κατοικίας 

(απομακρυσμένες αγροτικές, ημιαστικές περιοχές) και του φύλου (άνδρες, γυναίκες), 

προκειμένου να αξιολογηθούν οι πιθανές συσχετίσεις τους με οροθετικότητα HBsAg, 

HBcAb, anti-HBs, συνδυασμού HBcAb & anti-HBs και anti-HCV. Στην συνέχεια και 

κατά τον ίδιο τρόπο μελετήθηκαν οι συσχετίσεις της οροθετικότητας για τους δείκτες 

συνολικού HBcAb και anti-HCV, με μία προς μία τις ερωτήσεις που αφορούν στα 

Κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά, στο Ιατρικό ιστορικό, στις Συνήθειες και 

τον Τρόπο ζωής των συμμετεχόντων. Τα αποτελέσματα της λογιστικής 

παλινδρόμησης διανέμονται στους πίνακες ως αναλογίες πιθανοτήτων και 

διαστήματα εμπιστοσύνης. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ήταν α= 0,05. Το 

στατιστικό πακέτο λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση του μεγέθους 

του δείγματος ήταν CDC EPI Info
TM

 7 και για τις αναλύσεις ήταν IBM SPSS 19. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

 

 

3.1. Ανάλυση βασικών κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών των 

συμμετεχόντων 

 

 

Συνολικά 437 άνδρες (49,9%) και 439 (50,1%) γυναίκες συμμετείχαν στη μελέτη. 

Από το αρχικά επιλεγμένο δείγμα, ποσοστό 2,7% των ατόμων αρνήθηκε τελικά 

συμμετοχή και 10,3% δεν ανευρέθηκε λόγω μετανάστευσης, αλλαγής διεύθυνσης 

κατοικίας ή θανάτου. 

Η ημιαστική ομάδα αποτελούνταν από 472 άτομα, 244 άνδρες (51,7%) και 228 

γυναίκες (48,3%). Η απομακρυσμένη αγροτική ομάδα αποτελούνταν από 404 άτομα, 

193 (47,8%) άνδρες και 211 (52,2%) γυναίκες. Η διάμεση ηλικία ήταν 52 έτη για το 

σύνολο του πληθυσμού και διέφερε σημαντικά μεταξύ των δύο ομάδων της μελέτης 

(διάμεση ηλικία 40 έτη στην ομάδα Α και 64 χρόνια στην ομάδα-B. P-Value 

<0,0001). Στην ημιαστική ομάδα, το 36,4% των συμμετεχόντων ήταν ηλικίας μεταξύ 

25 και 44 χρόνων, ενώ το 32,2% ήταν ηλικίας μεταξύ 45 και 64 ετών. 

Αντίθετα στις απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές, οι περισσότεροι συμμετέχοντες 

(47,3%) ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω, ενώ το 31,9% ήταν ηλικίας μεταξύ 45 και 64 

ετών (Πίνακας 1). 
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Πίνακας 1. Βασικά κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων  

      στη μελέτη, σε απόλυτους αριθμούς και σε ποσοστά επί τοις εκατό 

 Ομάδα 

ημιαστικών 

περιοχών 

Εξετασθέντες 

Αρ.=472 

Ομάδα 

απομακρυσμένων 

αγροτικών περιοχών       
Εξετασθέντες 

Αρ.=404 

Σύνολο 

 

 

Εξετασθέντες 

Αρ.=876 

P-Value 

Φύλο    Μ.Σ. 

Άνδρες (Αριθμός 

Εξετασθέντων, %) 

244 (51.7) 193 (47.8) 437 (49.9)  

Γυναίκες (Αριθμός 

Εξετασθέντων, %) 

228 (48.3) 211 (52.2) 439 (50.1)  

Ηλικία (Μέση σε έτη) 

  (min,max; IQR) 

40 

(14 , 86 ; 28) 

64 

(14 , 88 ; 24) 

52 

(14 , 88 ; 33) 
< 0.0001

* 

Ηλικιακές Ομάδες 

(σε έτη) 

   < 0.0001
** 

15 - 24 (Αρ. 

Εξετασθέντων, %) 

85 (18.0) 22 (5.4) 107 (12.2)  

25 – 44 (Αρ. 

Εξετασθέντων, %) 

172 (36.4) 62 (15.3) 234 (26.7)  

45 - 64 (Αρ. 

Εξετασθέντων %) 

152 (32.2) 129 (31.9) 281 (32.1)  

65+ (Αρ. 

Εξετασθέντων %) 

63 (13.3) 191 (47.3) 254 (29.0)  

 

   Μ.Σ. = Μη Σημαντικό 
*
  Η μέση ηλικία συγκρίθηκε στις δύο ομάδες της μελέτης, χρησιμοποιώντας την μη 

παραμετρική μέθοδο Mann-Whitney (Mann-Whitney U = 48649.500) 
**

 Η σύγκριση του αριθμού των συμμετεχόντων σε κάθε ηλικιακή ομάδα, ανάμεσα στις δύο 

κύριες ομάδες της μελέτης, έγινε χρησιμοποιώντας την μέθοδο Chi-Square (Pearson’s 

Chi-Square = 150.820, in 3 d.f.)     

 

 

 

 

3.1.1. Ανάλυση γενικών κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών των 

συμμετεχόντων (Πίνακας 1Α) 

 

Στον πληθυσμό της μελέτης φαίνεται να υπερτερεί σημαντικά η ομάδα των 

πανδρεμένων, με ποσοστό 78%, έναντι 22% όλων των άλλων (ελεύθερων, 

διαζευγμένων, χήρων). Ακόμα προηγείται η ομάδα αυτών που έχουν 1-2 τέκνα, 

έναντι των άλλων, με ποσοστό 46%. Όσο για το μορφωτικό επίπεδο, εκείνοι με 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση και μόνο, προηγούνταν κατά 54,3%, ενώ οι αναλφάβητοι 

υπήρχαν σε ποσοστό 6,3%. 
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Οι νυν και πρώην καπνιστές είχαν ποσοστό 41,2% επί του συνόλου των 

συμμετεχόντων. Οι νυν και πρώην χρήστες αλκοόλ, είχαν ποσοστό 41,5%. 

Σχετικά με το επάγγελμα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι υπερτερούσαν, 

ακολουθούμενοι από τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους υπαλλήλους κάθε είδους 

και τους εργάτες. Σημαντικό ποσοστό είχαν οι συνταξιούχοι (κύρια αγρότες) και οι 

νοικοκυρές. 

 

Πίνακας 1Α. Γενικά κοινωνικο-δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην            

μελέτη, εκφρασμένα σε απόλυτους αριθμούς και σε 

ποσοστά επί τοις εκατό 

 
Οικογενειακή κατάσταση  

Έγγαμος 684 (78.1%) 

Άγαμος 143 (16.3%) 

Διαζευγμένος 7 (0.8%) 

Χήρος 42 (4.8%) 

Αριθμός Τέκνων  

Κανένα 162 (18.5%) 

1-2 Τέκνα 406 (46.0%) 

>2 Τέκνα 311 (35.5%) 

Μόρφωση  

Καμία 55 (6.3%) 

Α-βάθμια 475 (54.3%) 

Β-βάθμια 274 (31.4%) 

Ανώτερη 71 (8.1%) 

Κάπνισμα  

Ναι 256 (29.2%) 

Διέκοψε 105 (12.0%) 

Όχι 515 (58.8%) 

Χρήση Αλκοόλ  

Ναι 331 (37.8%) 

Διέκοψε 32 (3.7%) 

Όχι 513 (58.6%) 

Επάγγελμα  

Αγρότης 183 (20.9%) 

Δημόσιος Υπάλληλος 51 (5.8%) 

Υπάλληλος 116 (13.2%) 

Εργάτης 20 (2.3%) 

Έμπορος/Ελεύθ.Επαγγελματίας 124 (14.2%) 

Συνταξιούχος 197 (22.5%) 

Οικιακά   150 (17.1%) 

Σπουδαστής 35 (4.0%) 

HBcAb θετικός 287 (32.8%) 

Anti-HCV θετικός 19 (2.2%) 

 



 

78 
 

 

 

 

 

3.2. Επιπολασμός ορολογικών δεικτών ηπατίτιδας  

 

 

3.2.1. Επιπολασμός αντισωμάτων κατά του ιού της Ηπατίτιδας Α, (anti-HAV) 

 

Από τα 220 άτομα που εξετάστηκαν στο σύνολο του πληθυσμού, 191 (86.8%) 

βρέθηκαν να είναι θετικά για ολικά anti-HAV (IgG+IgM). Αντισώματα βρέθηκαν σε 

99 (89.9%) άνδρες και 92 (83,7%) γυναίκες. Στην ημιαστική ομάδα, 89 από τα 110 

εξετασθέντα άτομα (80,9%) βρέθηκαν να είναι θετικά για anti-HAV, [45 άνδρες 

(81,4%) / 44 γυναίκες (80,4%)]. Παράλληλα στην απομακρυσμένη αγροτική ομάδα 

102 από 110 εξετασθέντα άτομα (92,8%) βρέθηκαν επίσης να είναι θετικά για anti-

HAV [54 άνδρες (93,7%) / 48 γυναίκες (91,9%)]. Όσον αφορά τη σχέση με την 

ηλικία, 82 από 102 άτομα (80,3%), μεταξύ 15 και 44 ετών βρέθηκαν να είναι θετικά, 

σε σύγκριση με τα 109 από 118 άτομα (92,4%), ηλικίας 45 ετών και άνω. Δεν υπήρχε 

σημαντική διαφορά στην επίπτωση anti-ΗΑV μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

 

 

 

 

3.2.2. Δείκτες Ηπατίτιδας B 

 

Ο επιπολασμός του δείκτη HBsAg ήταν 3,3% στο σύνολο του εξεταζόμενου 

πληθυσμού, 3,4% στην ημιαστική ομάδα Α και 3,2% στην ομάδα των 

απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών Β. Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στην 

επίπτωση HBsAg μεταξύ ανδρών και γυναικών (Σχήμα 1). 
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Σχήμα 1. Επιπολασμός % σε άνδρες και γυναίκες, του δείκτη HBsAg, στην ημιαστική  

              ομάδα Α και στην ομάδα Β των απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών  

 

 

 

Ο δείκτης HBcAb ανιχνεύθηκε στο 32,8% όλων των ατόμων που εξετάστηκαν και 

απαριθμούσε το 19,1% στην ημιαστική ομάδα και το 48,8% στην ομάδα των 

απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών (p - value < 0,0001). Δεν υπήρχαν επίσης 

σημαντικές διαφορές στην επίπτωση HBcAb μεταξύ ανδρών και γυναικών. 
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Σχήμα 2. Επιπολασμός % σε άνδρες και γυναίκες, του δείκτη HBcAb, στην ημιαστική  

              ομάδα Α και στην ομάδα Β των απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών 
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Δείκτης Anti-HBs αναγνωρίσθηκε στο 23,5% του συνολικού πληθυσμού. Σε ποσοστό 

19,1% αναγνωρίσθηκε στην ημιαστική ομάδα και σε ποσοστό 28,7% στην 

απομακρυσμένη αγροτική (p-value=0,001). Δεν υπήρχε σημαντική διαφορά σε σχέση 

με το φύλο. Ανίχνευση συνδυασμού δεικτών HBcAb και Anti-HBs σε ένα άτομο, που 

σημαίνει παλαιότερη έκθεση στον ιό ή λύση παρελθούσας HBV λοίμωξης, 

διαπιστώθηκε στο 19,2% του εξεταζόμενου πληθυσμού. Ποσοστό 11,9% για την 

ημιαστική ομάδα και 27,7% για εκείνη της απομακρυσμένης αγροτικής (p-value < 

0,0001). Στον Πίνακα 2, παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους 

ορολογικούς δείκτες HBsAg, HBcAb, AntiHBs, συνδυασμού HBcAb & Anti-HBs 

και Anti-HCV. 

 

 

Πίνακας 2. Δείκτες επιπολασμού Ηπατίτιδας ανά ομάδα (περιοχή) 
 

         Ομάδες Δείκτες Ηπατίτιδας 

Ημιαστική Ομάδα 

Εξετασθέντες Αρ=472 
HBsAg HBcAb

* 
AntiHBs

┼ HBcAb & 

Anti-HBs
‡ 

Anti-

HCV 

Άνδρες (Αρ. Θετικών,%) 8  (3.3) 48  (19.7) 51 (20.9) 33 (13.5) 8 (3.3) 

Γυναίκες (Αρ. Θετικών,%) 8  (3.5) 42  (18.4) 39 (17.1) 23 (10.1) 2 (0.9) 

Επιπολασμός(Αρ.Θετικών,%) 16 (3.4) 90 (19.1)
 

90 (19.1)
 

56 (11.9)
 

10 (2.1) 

95% CI 1.9-5.5 15.6-22.9 15.6-22.9 9.1-15.1 1.0-3.8 

Ομάδα Απομακρυσμένης 

Αγροτικής περιοχής 

Εξετασθέντες Αρ=404 

     

Άνδρες (Αρ. Θετικών,%) 8 (4.1) 101 (52.3) 57 (29.5) 54 (28.0) 5 (2.6) 

Γυναίκες (Αρ. Θετικών,%) 5 (2.4) 96 (45.5) 59 (28.0) 58 (27.5) 5 (1.9) 

Επιπολασμός(Αρ.Θετικών,%) 13 (3.2) 197 (48.8)
 

116 (28.7)
 

112 (27.7)
 

9 (2.2) 

95% CI 1.7-5.4 43.8-53.8 24.3-33.4 23.4-32.4 1.0-4.2 

Σύνολο Ομάδων 

Εξετασθέντες Αρ=876 
     

Άνδρες (Αρ. Θετικών, %) 16 (3.7) 149 (34.1) 108 (24.7) 87 (19.9) 13 (3.0) 

Γυναίκες (Αρ. Θετικών, %) 13 (3.0) 138 (31.4) 98 (22.3) 81 (18.5) 6 (1.4) 

Επιπολασμός(Αρ.Θετικών,%) 29 (3.3) 287 (32.8) 206 (23.5) 168 (19.2) 19 (2.2) 

95% CI 2.2-4.7 29.7-36.0 20.7-26.5 16.6-21.9 1.3-3.3 
 

Οι συγκρίσεις στον επιπολασμό μεταξύ των δύο φύλων δεν έδωσε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα σε 

όλες τις κατηγορίες 
*, ┼, ‡

 Η σύγκριση του επιπολασμού των δεικτών HBcAb, AntiHBS και του συνδυασμού HBcAb & Anti-HBs 

μεταξύ της ομάδας των ημιαστικών περιοχών και της ομάδας των απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών, 

έδωσε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα (P-Value < 0.00001, Pearson’s Chi-Square = 87.133, 11.259 και 

35.318 αντίστοιχα). 
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3.2.3. Δείκτες Ηπατίτιδας C  

 

Τέλος ο επιπολασμός των anti-HCV ήταν 2,2% στο συνολικό δείγμα του πληθυσμού, 

2,1% στην ημιαστική ομάδα και 2,2% στην απομακρυσμένη αγροτική (Πίνακες 2,3). 

Οι διαφορές στην επίπτωση anti-HCV μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν ήταν 

στατιστικά σημαντικές (Σχήμα 3). 

 

 

 

Σχήμα 3. Επιπολασμός % σε άνδρες και γυναίκες, του δείκτη anti-HCV, στην 

ημιαστική ομάδα Α και στην ομάδα Β των απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών 

 

 

 

3.3. Συσχέτιση πιθανοτήτων επίπτωσης δεικτών Ηπατίτιδας, ανάλογα με την 

ηλικία και την περιοχή κατοικίας 

 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

ημιαστικών και απομακρυσμένων αγροτικών ομάδων παρατηρήθηκαν για τους 

ορολογικούς δείκτες HBcAb, AntiHbs και τον συνδυασμό HBcAb & αντι-HBs. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, η επίπτωση ήταν υψηλότερη στην απομακρυσμένη  αγροτική 

ομάδα σε σύγκριση με την ημιαστική ομάδα (Διάγραμμα 1). Όπως αναφέρθηκε 
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προηγουμένως, η διάμεση ηλικία διέφερε σημαντικά μεταξύ των δύο ομάδων της 

μελέτης.  

 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται λεπτομερώς η επίπτωση των επιλεγμένων ορολογικών 

δεικτών στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Παρατηρήθηκε μία σημαντική 

διακύμανση στον επιπολασμό των δεικτών HBcAb, AntiHbs και του συνδυασμού 

HBcAb & Anti-HBs, μεταξύ των ηλικιακών ομάδων (p < 0,0001 για την καθεμία) 

(βλέπε και Διάγραμμα 2). 

 

 

 

Πίνακας 3. Δείκτες επιπολασμού Ηπατίτιδας ανά ηλικιακή ομάδα (και για τις  

                 δύο ομάδες / Συνολικός αρ. εξετασθέντων ατόμων = 876) 

 

Ηλικιακές Ομάδες 

(έτη) 
Δείκτες Ηπατίτιδας 

 
HBsAg 

 

HBcAb
* 

 

AntiHBs
┼ 

 

HBcAb & 

Anti-HBs
‡ 

Anti-HCV 
 

15 - 24 (Αρ=107)      

(Αρ. Θετικών, %) 2  (1.9) 2 (1.9) 34 (31.8) 0 (0.0) 5 (4.7) 

95% CI  0.2-6.6 0.2-6.6 23.1-41.5 - 1.5-10.6 

25 – 44 (Αρ=234)      

(Αρ. Θετικών, %) 7 (3.0) 31 (13.2) 25 (10.7) 21 (9.0) 4 (1.7) 

95% CI 1.2-6.1 9.2-18.2 7.0-15.4 5.6-13.4 0.4-4.3 

45 - 64 (Αρ=281)      

(Αρ. Θετικών, %) 15 (5.3) 108 (38.4) 59 (21.0) 59 (21.0) 7 (2.5) 

95% CI 3.0-8.7 32.7-44.4 16.4-26.2 16.4-26.2 1.0-5.1 

65+ (Αρ=254)      

(Αρ. Θετικών, %) 5  (2.0) 146 (57.5) 88 (34.6) 88 (34.6) 3 (1.2) 

95% CI 0.6-4.5 51.1-63.6 28.8-40.8 28.8-40.8 0.2-3.4 

P-Value Μ.Σ. <0.0001
a 

<0.0001
b 

<0.0001
c
 Μ.Σ. 

Μ.Σ. = Μη Σημαντικό 
*, ┼, ‡

 Η σύγκριση του επιπολασμού των δεικτών HBcAb, AntiHBS και του συνδυασμού HBcAb & Anti-HBs 

μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, έδωσε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα (P-Value < 0.00001, 

Pearson’s Chi-Square = 161.361, 43.967, 80.913 αντίστοιχα). 

 

 

 

 

Η ανάλυση με τη μέθοδο της πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης κατέδειξε ότι οι 

κάτοικοι των απομακρυσμένων και αγροτικών περιοχών και τα άτομα μεγαλύτερης 

ηλικίας είχαν περισσότερες πιθανότητες να είναι θετικοί στους δείκτες HBcAb, Anti-

HBs και HBcAb & Anti-HBs σε σύγκριση με τους κατοίκους ημιαστικών περιοχών 
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και τα νεότερα άτομα αντίστοιχα (Διάγραμμα 1, Διάγραμμα 2). Συγκεκριμένα οι 

κάτοικοι των απομακρυσμένων και αγροτικών περιοχών είχαν 2,2 φορές 

περισσότερες πιθανότητες να είναι θετικοί για HBcAb, 1,5 φορές υψηλότερες 

πιθανότητες να είναι θετικοί για Anti-HBs και 1,6 φορές περισσότερες πιθανότητες 

να είναι θετικοί στον συνδυασμό HBcAb & Anti-HBs, σε σύγκριση με τους 

κατοίκους των ημιαστικών περιοχών, (λόγος πιθανοτήτων [OR] 2,17; 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης [CI] από 1,56 έως 3,05 για οροθετικότητα HBcAb, OR 1.45; 95% CI 

από 1,03 έως 2,06 για οροθετικότητα Anti-HBs, OR 1.57; 95% CI από 1,06 έως 2,33 

για τον συνδυασμό HBcAb & Anti-HBs) (Πίνακας 4). Η Ηλικία ήταν ένας 

στατιστικά σημαντικός προγνωστικός δείκτης των πιθανοτήτων για την 

οροθετικότητα HBcAb, Anti-HBs και του συνδυασμού HBcAb & Anti-HBs. Οι 

πιθανότητες οροθετικότητας για HBcAb αυξάνονταν 1,05 φορές για κάθε πρόσθετο 

έτος ηλικίας (OR 1,05; 95% CI 1,04 - 1,07). Οι πιθανότητες οροθετικότητας για Anti-

HBs αυξάνονταν 1,01 φορές για κάθε πρόσθετο έτος ηλικίας (OR 1.01; 95% CI 1,00 - 

1,02 ). (Η αύξηση του AntiHBs που παρατηρείται στην νεώτερη ηλικιακή ομάδα, 

οφείλεται πιθανά στον αναφερόμενο εμβολιασμό) (Σχήμα 4). Τέλος οι πιθανότητες 

οροθετικότητας για τον συνδυασμό HBcAb & anti-HBs αυξάνονταν 1,05 φορές για 

κάθε πρόσθετο έτος ηλικίας (OR 1,05; 95% CI 1,03 - 1,06) (Σχήμα 4), (Πίνακας 4). 

 

 

 

Σχήμα 4. Προοδευτική αύξηση της επίπτωσης των δεικτών HBcAb (επάνω γραμμή)  

               και AntiHBs (κάτω γραμμή), με την αύξηση της ηλικίας. Αποτυπώνονται τα  

               ποσοστά %, για κάθε ηλικιακή ομάδα. 
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Η ανάλυση με την λογιστική παλινδρόμηση απέτυχε να αναδείξει παρόμοια 

στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα για τους δείκτες HBsAg και Anti-HCV, παρότι 

υπήρχαν κάποιες διαφορές στον επιπολασμό αυτών των δεικτών ανάλογα με την 

περιοχή, το φύλο και κυρίως ανάλογα με την ηλικία (μεγαλύτερη επίπτωση στις 

μέσες ηλικίες, κυρίως 45-64 ετών). (Σχήμα 5), (Διάγραμμα 1, Διάγραμμα 2) 
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Σχήμα 5. Επιπολασμός του HBsAg ανά ηλικιακή ομάδα 

 

 

Πίνακας 4. Πρόβλεψη πιθανοτήτων για οροθετικότητα των HBcAb, Anti-HBs, 

HBcAb & Anti-HBs, με την μέθοδο της λογιστικής παλινδρόμησης, σε σχέση 

με περιοχή, ηλικία, φύλο. (συνολ. αρ. =876) 

 

 HBcAb Θετικό
*
 Anti-HBs  Θετικό

 ┼ 
HBcAb & Anti-HBs  

Θετικό
 ‡ 

Πρόβλεψη O.R. 95% CI O.R. 95% CI O.R. 95% CI 

Ομάδα   
απομακρυ-

σμένων 

αγροτικών 

περιοχών 

2.17 1.56 to  3.05 1.45 1.03 to 2.06 1.57 1.06 to 2.33 

Ηλικία 
(έτη) 

1.05 1.04 to 1.07 1.01 1.00 to 1.02 1.05 1.03 to 1.06 

Άνδρας 1.28 0.93 to 1.76 1.17

9 

0.86 to 1.62 1.17 0.82 to 1.68 

*  Συνολικό ποσοστό πιθανοτήτων X
2 
(on 3 df) = 208.129, p=<0.0001;ψεύδο R

2
=0.211 

┼ 
Συνολικό ποσοστό πιθανοτήτων X

2 
(on 3 df) = 17.563, p=0.001;ψεύδο R

2
=0.020 

‡ 
Συνολικό ποσοστό πιθανοτήτων X

2 
(on 3 df) = 98.060, p<0.0001;ψεύδο R

2
=0.106 
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Διάγραμμα 1. Επιπολασμός δεικτών Ιογενούς Ηπατίτιδας ανά περιοχή  

 

 
 
 

 

 

Διάγραμμα 2. Επιπολασμός δεικτών Ιογενούς Ηπατίτιδας ανά ηλικιακή ομάδα 
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3.4. Κατανομή των γονότυπων της ηπατίτιδας 

 

 

A) Κατανομή των γονότυπων HBV 

 

Η ταυτοποίηση με την μέθοδο της Real-time PCR κατέδειξε ότι οι γονότυποι D 

αντιπροσώπευαν την συντριπτική πλειοψηφία των αναλυθέντων θετικών δειγμάτων 

για Ηπατίτιδα B, (27 από 29 θετικά δείγματα, ποσοστό 93,1%). Ένα δείγμα 

ταυτοποιήθηκε σαν γονότυπος Α (ποσοστό 3.4%) και ένα παρέμεινε αδιευκρίνιστο 

(3.4%). 

 

 

B) Κατανομή των γονότυπων HCV 

 

Ταυτοποιήθηκαν 19 θετικά δείγματα για Ηπατίτιδα C. Η κατανομή των γονότυπων 

HCV είχε ως εξής: 1a: 3 θετικά δείγματα (ποσοστό 15,7%), 1b: 6 θετικά δείγματα 

(ποσοστό 31,5%), 1c: 1 (ποσοστό 5,2%). Συνολικά γονότυπος 1: 10 θετικά δείγματα, 

(ποσοστό 52,4%), 2a: 1 (ποσοστό 5,2%), και 3a: 8 θετικά δείγματα (ποσοστό 42,1%). 

 

 

 

 

3.5. Ανάλυση πιθανών αιτίων μετάδοσης των ιογενών ηπατιτίδων, στην 

παρούσα μελέτη 

 

 

Τα αποτελέσματα τις στατιστικής ανάλυσης, από τις συγκρίσεις των δεικτών HBcAb 

και Anti-HCV με τις παραμέτρους του ερωτηματολογίου, που αφορούν στους 

πιθανούς παράγοντες κινδύνου για λοίμωξη από τον ιό ηπατίτιδας B και C 

αντίστοιχα, περιγράφονται αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν. 
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3.5.1. Ανάλυση των πιθανών προδιαθεσικών παραγόντων για ηπατίτιδα, σε 

σχέση με τα HBcAb θετικά & αρνητικά άτομα της μελέτης                      

(p-value <0,05). (Πίνακας 5)  

 

Εδώ σημαντικός παράγοντας για την οροθετικότητα σε HBcAb, φαίνεται να 

αναδεικνύεται η ηλικία, με ποσοστό 37,6% για την ηλικιακή ομάδα 45-64 ετών και 

50,9% για την ομάδα > 65 ετών, ανάμεσα στους θετικούς για HBcAb. Επίσης 

σημαντικός παράγοντας φαίνεται να είναι η περιοχή, με τις απομακρυσμένες 

αγροτικές περιοχές να προηγούνται κατά πολύ σε HBcAb θετικά δείγματα, της 

ημιαστικής, με ποσοστό 68,6%, έναντι 31,4% αντίστοιχα, επί των οροθετικών 

ατόμων (p-value<0,0001). Το εκπαιδευτικό επίπεδο έδειξε να διαδραματίζει σπουδαίο 

ρόλο, με τους αναλφάβητους και τους έχοντες πρωτοβάθμια εκπαίδευση μόνο, να 

είναι αυτοί που είχαν θετικό HBcAb κατά 82,2%, επί του συνόλου των οροθετικών. 

Επίσης οι προηγηθείσες μεταγγίσεις αίματος είχαν θετική συσχέτιση σε ένα ποσοστό 

18,8% των οροθετικών για HBcAb, όπως και οι μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις σε 

ποσοστό 73,9% αυτών. Ο αριθμός των οδοντιατρικών επισκέψεων-πράξεων είχε 

θετική συσχέτιση για HBcAb θετικότητα, σε ένα ποσοστό 48,1%, των οροθετικών 

συμμετεχόντων, που είχαν περισσότερες από δύο επισκέψεις κατά τα τελευταία πέντε 

χρόνια και στο 48,8% των οροθετικών συμμετεχόντων, που είχαν εξαγωγές δοντιών 

για το ίδιο διάστημα. Στατιστικά σημαντικό ρόλο έδειξε να διαδραματίζει η νοσηλεία 

σε νοσοκομείο για περισσότερο από επτά ημέρες, χωρίς εγχείρηση ή μετάγγιση, για 

την θετικότητα σε HBcAb, σε ποσοστό 55,9%, έναντι 44,1% μη νοσηλευθέντων 

οροθετικών ατόμων (p-value<0,0001). Επίσης θετική συσχέτιση είχε ο αριθμός των 

φυσιολογικών τοκετών (> 2), κατά 46,8%, όπως και ο αριθμός τέκνων για άνδρες και 

γυναίκες με ποσοστό 50,5% επί των οροθετικών (1-2 τέκνα), έναντι 5,6% αυτών που 

δεν είχαν τέκνα. Προηγούμενη νόσηση του ερωτώμενου, από οποιαδήποτε ηπατίτιδα, 

ή προηγούμενη νόσηση από ηπατίτιδα συγγενούς του προσώπου, συσχετίσθηκε 

θετικά με την HBcAb οροθετικότητα, σε ποσοστό 15% και στις δύο περιπτώσεις (p-

value<0,0001). Στατιστικά σημαντικός παράγοντας σχετικά με τον κίνδυνο 

απόκτησης θετικών δεικτών για HBV λοίμωξη, φάνηκε να είναι ο αριθμός των 

ερωτικών συντρόφων (p-value<0,005). Συγκεκριμένα το 33,9% των οροθετικών για 

HBcAb δήλωνε ότι είχε στο παρελθόν 1-2 ερωτικούς συντρόφους, σε σχέση με το 

4,3% εκείνων που δεν είχε κανέναν σύντροφο. Το ποσοστό των οροθετικών, έφθανε 

στο 53,8% ανάμεσα σε αυτούς που δήλωναν ότι είχαν περισσότερους από 10 
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ερωτικούς συντρόφους. Ομοίως το επάγγελμα είχε στατιστικά σημαντική συσχέτιση, 

με τους αγρότες και κτηνοτρόφους να προηγούνται κατά 40,4% ανάμεσα στους 

οροθετικούς για HBcAb, σε σχέση με τα λοιπά επαγγέλματα. (p-value<0,038) 

 

Πίνακας 5. Μονοπαραγοντική ανάλυση των πιθανών προδιαθεσικών παραγόντων, σε 
σχέση με τα HBcAb θετικά (συνολικός αρ. 287) και HBcAb αρνητικά δείγματα (συνολικός 
αρ. 589) της μελέτης 

 HBcAb αρνητικό  

(Αρ=589) 

HBcAb Θετικό  

(Αρ=287) 

p-value      Αναλογία Πιθανοτήτων (95% CI) 

Φύλο   0.401 0.886 (0.67 – 1.18) 

Άνδρας 288 (48.9%) 149 (51.9%)   

Γυναίκα 301 (51.1%) 138 (48.1%)   

Ηλικιακή Ομάδα   <0.0001  

15-24 105 (17.8%) 2 (0.7%)  Ref. 

25-44 203 (34.5%) 31 (10.8%) 0.005 8.02 (1.88 – 34.15) 

45-64 173 (29.4%) 108 (37.6%) <0.0001 32.78 (7.93 – 135.5) 

65+ 108 (18.3%) 146 (50.9%) <0.0001 70.97 (17.1 – 293.9) 

Περιοχή   <0.0001 4.04 (2.99 – 5.46) 

Ημιαστική 382 (64.9%) 90 (31.4%)   

Απομακρυσμένη-Αγροτική     207 (35.1%) 197 (68.6%)   

Οικογενειακή κατάσταση   0.001 0.52 (0.63 – 0.76) 

Έγγαμος 440 (74.7%) 244 (85.0%)   

Άγαμος/Διαζευγμένος/Χήρος   149 (25.3%) 43 (15.0%)   

Τέκνα   <0.0001  

0 Τέκνα 146 (24.8%) 16 (5.6%)  Ref. 

1-2 Τέκνα 258 (43.8%) 145 (50.5%)  5.13 (2.95 – 8.93) 

>2 Τέκνα 185 (31.4%) 126 (43.9%)  6.22 (3.54 – 10.92) 

Μόρφωση   <0.0001  

Καμία / Α-βάθμια 294 (50.0%) 236 (82.2%)  Ref. 

Β-βάθμια 235 (40.0%) 39 (13.6%) <0.0001 0.21 (0.14 – 0.30) 

Ανώτερη 59 (10.0%)      12 (4.2%) <0.0001 0.25 (0.13 – 0.48) 

Συνθήκες κατοικίας     

Κουζίνα   0.138 2.01 (0.77 – 5.61) 

Ναι 581 (98.6 %) 279 (97.2%)   

Όχι 8 (1.4 %) 8 (2.8 %)   

Τουαλέτα   <0.0001 3.49 (2.39 – 5.10) 

Εκτός οικίας 56 (9.5 %) 77 (26.8 %)   

Εντός οικίας 533 (90.5 %) 210 (73.2 %)   

Μπάνιο   <0.0001 3.02 (2.04 – 4.45) 

Ναι 534 (90.7 %) 219 (76.3 %)   

Όχι 55 (9.3%) 68 (23.7 %)   

Αριθμός  συγκατοίκων   <0.0001 0.25 (0.18 – 0.35) 

0-2 συγκάτοικοι 276 (46.9%) 223 (77.7 %)   

>2 συγκάτοικοι 313 (53.1%) 64 (22.3 %)   

Κάπνισμα   <0.0001  

Ναι 206 (30.5%) 50 (17.4%)  Ref. 

Διέκοψε 55 (9.3%) 50 (17.4%) <0.0001 0.267 (0.16 – 0.44) 

Όχι Καπνιστής 328 (55.7%) 187 (65.2%) 0.031 0.63 (0.41 – 0.96) 
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                Πίνακας 5. Συνέχεια - 

 HBcAb αρνητικό  

(Αρ=589) 

HBcAb Θετικό  

(Αρ=287) 

p-value      Αναλογία Πιθανοτήτων (95% CI) 

Κατανάλωση Αλκοόλ   0.019 1.41 (1.06 – 1.87) 

Ναι 228 (38.7%) 135 (47.0%)   

Όχι 361 (61.3%) 152 (53.0%)   

Μεταγγίσεις αίματος 42 (7.1%) 54 (18.8%) <0.0001 3.02 (1.93 – 4.65) 

     

Χειρουργικές επεμβάσεις 296 (50.3%) 212 (73.9%) <0.0001 2.80 (2.05 – 3.81) 

Οδοντιατρικές επισκέψεις 

τα τελευταία 5 χρόνια 

  0.002  

Καμία 133 (22.6%) 90 (31.4%)  Ref. 

1-2 επισκέψεις 179 (30.4%) 59 (20.6%) <0.0001 0.49 (0.33 – 0.73) 

>2 επισκέψεις 277 (47.0%) 138 (48.1%) 0.075 0.74 (0.53 – 1.031) 

Οδοντιατρικά σφραγίσματα 

τα τελευταία 5 χρόνια 

  <0.0001 0.55 (0.41 – 0.73) 

Ναι 308 (52.3%) 108 (37.6%)   

Όχι 281 (47.7%) 179 (62.4%)   

Εξαγωγές δοντιών τα 

τελευταία 5 χρόνια 

  0.002 1.55 (1.17 – 2.06) 

Ναι 238 (40.4%) 147 (51.2%)   

Όχι 351 (59.6%) 140 (48.8%)   

Νοσηλεία σε νοσοκομείο >7 

ημερών χωρίς μετάγγιση ή 

χειρουργική επέμβαση 

  <0.0001 2.53 (1.90 – 3.39) 

Ναι 196 (33.4%) 160 (55.9%)   

Όχι 391 (66.6%) 126 (44.1%)   

Αρ. Φυσιολογικών Τοκετών   <0.0001  

Κανένας 70 (23.2%) 10 (7.2%)  Ref. 

1-2 146 (48.3%) 64 (46.0%) 0.002 3.07 (1.49 – 6.33) 

>2 86 (28.5%) 65 (46.8%) <0.0001 5.29 (2.53 – 11.05) 

Καισαρικές τομές   0.008 0.39 (0.19 – 0.80) 

Ναι 50 (16.6%) 10 (7.2%)   

Όχι 251 (83.4%) 128 (92.8%)   

Αμβλώσεις   0.053 0.58 (0.33 – 1.01) 

Ναι 65 (21.6%) 19 (13.8%)   

Όχι 236 (78.4%) 119 (86.2%)   

Προηγούμενη νόσηση από 

Ηπατίτιδα του ερωτώμενου 
27 (4.6%) 43 (15.0%) <0.0001 3.66 (2.22 – 6.06) 

Προηγούμενη νόσηση από 

Ηπατίτιδα συγγενούς προσ 
39 (6.6%) 43 (15.0%) <0.0001 2.48 (1.57 – 3.92) 

Αρ Ερωτικών Συντρόφ.   0.005 Linear-by-linear association 

Κανένας 22 (95.7%) 1 (4.3%)  Ref. 
1-2 495 (66.1%) 254 (33.9%)  11.29 (1.51 – 84.23) 

3-10 66 (72.5%) 25 (27.5%)  8.33 (1.07 – 65.14) 

≥10 6 (46.2%) 7 (53.8%)  25.67 (2.62 – 251.3) 

Επάγγελμα   0.038 1.43 (1.02 – 2.00) 

Αγρότης/Κτηνοτρόφος 109 (59.6%) 74 (40.4%)   

Άλλο 446 (67.8%) 212 (32.2%)   
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3.5.2. Ανάλυση των πιθανών προδιαθεσικών παραγόντων για ηπατίτιδα, σε 

σχέση με τα Anti-HCV θετικά & αρνητικά άτομα της μελέτης                  

(p-value < 0,05). (Πίνακας 6) 

 

 

 

Με μία μη στατιστικά σημαντική διαφορά, φαίνεται να προηγούνται οι άνδρες, έναντι 

των γυναικών, όπως και η ηλικιακή ομάδα των 45-64 ετών, κατά 36,8%, έναντι των 

υπολοίπων ομάδων στην οροθετικότητά τους για αντισώματα κατά της ηπατίτιδας C. 

Επίσης με ικανή, αλλά όχι στατιστικά σημαντική διαφορά, φαίνεται να προηγούνται 

οι συμμετέχοντες που έχουν βασική εκπαίδευση μόνο, με ποσοστό 73,7%, έναντι 

αυτών που έχουν δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ποσοστό 26,3%, ανάμεσα στους 

θετικούς για Anti-HCV. Κατά όμοιο τρόπο οι συνθήκες διαβίωσης διαδραματίζουν 

θετικό ρόλο, με το 73,7% των οροθετικών για Anti-HCV, να συσχετίζονται με κακές 

συνθήκες, όπως τουαλέτα εκτός της οικείας τους, έναντι 26,3% των οροθετικών, που 

δηλώνει ότι έχει τουαλέτα εντός της οικείας του. 

Με στατιστικά σημαντική διαφορά, έδειχναν να προηγούνται επί των Anti-HCV 

οροθετικών ατόμων, οι διαζευγμένοι, οι ελεύθεροι και οι χήροι κατά 57,9%, έναντι 

42,1% των πανδρεμένων. Το κάπνισμα είχε θετική συσχέτιση, με το 89,5% των 

θετικών για Anti-HCV ατόμων, να δηλώνουν καπνιστές ή πρώην καπνιστές (p-

value<0,001). Το ίδιο συμβαίνει και για τους χρήστες αλκοόλ, οι οποίοι 

συσχετίζονται θετικά με τον δείκτη Anti-HCV κατά 68,4%, έναντι 31,6% των μη 

χρηστών (p-value<0,016). Επίσης προηγούμενη νόσηση του ερωτώμενου, από 

οποιαδήποτε ηπατίτιδα, συσχετίσθηκε θετικά με την Anti-HCV οροθετικότητα, σε 

ποσοστό 84,2% (p-value<0,0001). 

Ο αριθμός των οδοντιατρικών επισκέψεων-πράξεων είχε στατιστικά σημαντική 

θετική συσχέτιση με την ύπαρξη Anti-HCV, σε ένα ποσοστό 73,7% των οροθετικών 

συμμετεχόντων, που είχαν περισσότερες από δύο επισκέψεις κατά τα τελευταία πέντε 

χρόνια, έναντι ποσοστού 21,1% εκείνων που δεν είχαν καμία επίσκεψη. Με το ίδιο 

ποσοστό, 73,7% προηγούνταν εκείνοι που είχαν σφραγίσματα, έναντι ποσοστού 

26,3% εκείνων που δεν είχαν, όπως ακριβώς και οι οροθετικοί που είχαν εξαγωγές 

δοντιών για το ίδιο διάστημα, έναντι ποσοστού 26,3% εκείνων που δεν είχαν (p-
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value<0,021). Στατιστικά σημαντικότατο ρόλο έδειξε να διαδραματίζει και εδώ η 

νοσηλεία σε νοσοκομείο για περισσότερο από επτά ημέρες, χωρίς εγχείρηση ή 

μετάγγιση, για την ύπαρξη Anti-HCV, με ποσοστό 88,9%, έναντι 11,1% των μη 

νοσηλευθέντων οροθετικών ατόμων (p-value<0,0001). Επίσης θετική συσχέτιση, αν 

και όχι στατιστικά σημαντική, είχαν οι προηγηθείσες μείζονες χειρουργικές 

επεμβάσεις σε ένα ποσοστό 73,7%, επί των θετικών για Anti-HCV συμμετεχόντων, 

έναντι 26,3% εκείνων που δεν είχαν επεμβάσεις, όπως είχε και ο αριθμός των 

φυσιολογικών τοκετών (1 έως 2), κατά 50,0%, έναντι ποσοστού 33,3% των 

οροθετικών γυναικών που δεν είχαν κανέναν. Ο κίνδυνος μετάδοσης της λοίμωξης 

από  HCV, αν και λιγότερο, έδειχνε να επηρεάζεται και εδώ από τον αριθμό των 

ερωτικών συντρόφων. Το 23,1% τον οροθετικών για anti-HCV, ανέφερε 

περισσότερους από 10 συντρόφους, έναντι κανενός οροθετικού ανάμεσα σε εκείνους 

που δεν είχαν κανέναν ερωτικό σύντροφο. (p-value<0,004) Ομοίως το επάγγελμα είχε 

θετική, αν και όχι στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τον κίνδυνο λοίμωξης από 

HCV, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους να προηγούνται έναντι των άλλων 

επαγγελμάτων. 
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Πίνακας 6. Μονοπαραγοντική ανάλυση των πιθανών προδιαθεσικών παραγόντων, σε 
σχέση με τα Anti-HCV θετικά (συνολικός αρ.19) και Anti-HCV αρνητικά δείγματα 
(συνολικός αρ. 857) της μελέτης 
 

    Anti-HCV 

Αρνητικό(Αρ=857) 

     Anti-HCV 

Θετικό (Αρ=19) 

p-value        Αναλογία Πιθανοτήτων (95% 

CI) 

Φύλο   0.102 2.17 (084 – 5.68) 

Άνδρας 424 (97.0 %) 13 (68.4 %)   

Γυναίκα 433 (98.6 %) 6 (31.6 %)   

Ηλικιακή Ομάδα   0.195  

15-24 102 (11.9 %) 5 (26.3 %)  Ref. 

25-44 230 (26.8 %) 4 (21.1 %)  0.36 (0.09 – 1.35) 

45-64 274 (32.0 %) 7 (36.8 %)  0.52 (0.16 – 1.70) 

65+ 251 (29.3 %) 3 (15.8 %)  0.24 (0.06 – 1.04) 

Περιοχή   0.912 1.05 (0.42 – 2.62) 

Ημιαστική 462 (53.9 %) 10 (52.6 %)   

Απομακρυσμένη-Αγροτική 395 (46.1 %) 9 (47.4 %)   

Οικογενειακή κατάσταση   0.001 5.14 (2.04 – 12.9) 

Έγγαμος 676 (78.9 %) 8 (42.1 %)   

Άγαμος/Διαζευγμένος/Χήρος   181 (21.1 %) 11 (57.9 %)   

Τέκνα   0.327  

0 Τέκνα 156 (18.2 %) 6 (31.6 %)  Ref. 

1-2 Τέκνα 396 (46.2 %) 7 (36.8 %)  0.46 (0.15 – 1.39) 

>2 Τέκνα 305 (35.6 %) 6 (31.6 %)  0.51 (0.16 – 1.61) 

Μόρφωση   0.319  

Καμία / Α-βάθμια 516 (60.3 %) 14 (73.7 %)  Ref. 

Β-βάθμια 269 (31.4 %) 5 (26.3 %)  0.69 (0.24 – 1.92) 

Ανώτερη 71 (8.3%) 0 (0 %)  - 

Συνθήκες κατοικίας     

Κουζίνα   0.045 7.08 (1.49 – 33.6) 

Ναι 843 (98.4 %) 17 (89.5 %)   

Όχι 14 (1.6 %) 2 (10.5 %)   

Τουαλέτα   0.190 2.03 (0.72 – 5.75) 

Εκτός οικίας 729 (85.1 %) 14 (73.7 %)   

Εντός οικίας 128 (14.9 %) 5 (26.3 %)   

Μπάνιο   0.002 4.69 (1.85 – 11.9) 

Ναι 742 (86.6 %) 11 (57.9 %)   

Όχι 115 (13.4 %) 8 (42.1 %)   

Αριθμός  συγκατοίκων   0.308 0.61 (0.23 – 1.61) 

0-2 συγκάτοικοι 486 (56.7 %) 13 (68.4 %)   

>2 συγκάτοικοι 371 (43.3 %) 6 (31.6 %)   

Κάπνισμα   0.001  

Ναι 243 (28.4 %) 13 (68.4 %)  Ref. 

Διέκοψε 103 (12.0 %) 2 (21.1 %)  0.36 (0.08 – 1.64) 

Όχι Καπνιστής 511 (59.6 %) 4 (10.5 %)  1.46 (0.05 – 0.45) 
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Πίνακας 6. Συνέχεια - 

        Anti-HCV 

Αρνητικό(Αρ=857) 

     Anti-HCV 

Θετικό (Αρ=19) 

p-value        Αναλογία Πιθανοτήτων (95% 

CI) 

Κατανάλωση Αλκοόλ   0.016 3.14 (1.18 – 8.34) 

Ναι 350 (40.8 %) 13 (68.4 %)   

Όχι 507 (59.2 %) 6 (31.6 %)   

Μεταγγίσεις αίματος   0.145 2.22 (0.72 – 6.82) 

Ναι 92 (10.7 %) 4 (21.1 %)   

Όχι 765 (89.3 %) 15 (78.9 %)   

Χειρουργικές επεμβάσεις   0.161 2.06 (0.73 – 5.76) 

Ναι 494 (57.6 %) 14 (73.7 %)   

Όχι 363 (42.4 %) 5 (26.3 %)   

Οδοντιατρικές επισκέψεις 

τα τελευταία 5 χρόνια 

  0.040  

Καμία 219 (25.6 %) 4 (21.1 %)  Ref. 

1-2 επισκέψεις 237 (27.7 %) 1 (5.3 %)  0.23 (0.03 – 2.08) 

>2 επισκέψεις 401 (46.8 %) 14 (73.7 %)  1.91 (0.62 – 5.88) 

Οδοντιατρικά σφραγίσματα 

τα τελευταία 5 χρόνια 

  0.021 3.17 (1.13 – 8.88) 

Ναι 402 (46.9 %) 14 (73.7 %)   

Όχι 455 (53.1 %) 5 (26.3 %)   

Εξαγωγές δοντιών τα 

τελευταία 5 χρόνια 

  0.021 3.17 (1.13 – 8.88) 

Ναι 402 (46.9 %) 14 (73.7 %)   

Όχι 455 (53.1 %) 5 (26.3 %)   

Νοσηλεία σε νοσοκομείο >7 

ημερών χωρίς μετάγγιση ή 

χειρουργική επέμβαση 

  <0.0001 12.1 (2.77 – 52.6) 

Ναι 340 (39.8 %) 16 (88.9 %)   

Όχι 515 (60.2 %) 2 (11.1 %)   

Αρ. Φυσιολογικών Τοκετών   0.514  

Κανένας 78 (17.9 %) 2 (33.3 %)  Ref. 

1-2 207 (47.6 %) 3 (50.0 %)  0.57 (0.09 – 3.45) 

>2 150 (34.5 %) 1 (16.7 %)  0.26 (0.02 – 2.91) 

Καισαρικές τομές   0.192 3.32 (0.58 – 18.1) 

Ναι 58 (13.4 %) 2 (33.3 %)   

Όχι 375 (86.6 %) 4 (66.7 %)   

Αμβλώσεις   0.053 4.43 (0.86 – 21.9) 

Ναι 81 (18.7 %) 3 (50.0 %)   

Όχι 352 (81.3 %) 3 (50.0 %)   

Προηγούμενη νόσηση από 

Ηπατίτιδα του ερωτώμενου 

54 (6.3 %) 16 (84.2 %) <0.0001 76.9 (22.2 – 250) 

Προηγούμενη νόσηση από 

Ηπατίτιδα συγγενούς προσ 

78 (9.1 %) 4 (21.1 %) 0.077 2.66 (0.86 – 8.20) 

Αρ.Ερωτικών Συντρόφων     0.004 Linear-by-linear association 

Κανένας 23 (100%) 0 (0%)   

1-2 737 (98.4%) 12 (1.6%)   

3-10 87 (95.6%) 4 (4.4%)   

≥10 10 (76.9%) 3 (23.1%)   

Επάγγελμα    0.777 0.71 (0.21 – 2.50) 

Αγρότης/Κτηνοτρόφος 643 (97.7%) 15 (2.3%)   

Άλλο 180 (98.4%) 3 (1.6%)   
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4.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 

 

4.1. Βασικά ευρήματα 

 

 

Κατά την έναρξη της τρίτης χιλιετίας, οι ιοί της ηπατίτιδας Β και C, συνεχίζουν να 

αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Μαστίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους ανά την υφήλιο και δημιουργούν 

μείζον πρόβλημα νοσηρότητας και θνητότητας. 
[Στοιχεία Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 

www.who.int/topics/hepatitis/en, 2014]
 Η ιογενής ηπατίτιδα μπορεί να οδηγήσει σε κίρρωση του 

ήπατος και στη συνέχεια σε ηπατική ανεπάρκεια και ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. 
[15-

18,54,58,101,197]
 Επίσης σχετικά πρόσφατες μελέτες, συνδέουν τις λοιμώξεις από 

Ηπατίτιδα Β και κύρια από C, με αυξημένη εμφάνιση και χειρότερη πρόγνωση 

Λεμφωμάτων, κύρια Non-Hodgkin Λεμφωμάτων από Β κύτταρα.
[60-67,101]

 Σε 

πρόσφατες εκθέσεις αναφέρεται ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον 300.000 άνθρωποι 

είναι φορείς της ηπατίτιδας Β και περισσότεροι από 150.000 είναι φορείς της 

ηπατίτιδας C. 
[Στοιχεία Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, www.keelpno.gr/el-

gr/νοσήματαθέματαυγείας/κατάλογοςνοσημάτων/h.aspx, www.who.int/topics/hepatitis/en]
 

Ακόμη η Ελλάδα κατατάσσεται σαν κράτος με ενδιάμεσο ποσοστό φορέων HBV και 

HCV.
[2,4-9,11,31] 

Ωστόσο στις περισσότερες μελέτες μέχρι σήμερα η εκτίμηση του 

επιπολασμού της ηπατίτιδας συνήθως προέρχονταν από ομάδες πληθυσμού, όπως 

αιμοδότες, νοσοκομειακούς ασθενείς, έγκυες γυναίκες, νεοσύλλεκτους στρατιώτες 

και πρόσφυγες, που ως εκ τούτου δυνητικά αποτελούσαν ομάδες μεροληπτικής 

επιλογής δείγματος. Συνδυασμός προηγούμενων μελετών φαίνεται να παρέχει 

επαρκείς εκτιμήσεις για τον επιπολασμό των ηπατιτίδων, αν και δεν είναι σαφές σε 

ποιο βαθμό πιθανές περιοχές θυλάκων υψηλού επιπολασμού θα μπορούσαν να 

υπάρχουν εντός των περιφερειών της χώρας. 

http://www.keelpno.gr/el-gr/νοσήματαθέματαυγείας/κατάλογοςνοσημάτων/h.aspx
http://www.keelpno.gr/el-gr/νοσήματαθέματαυγείας/κατάλογοςνοσημάτων/h.aspx
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Η παρούσα μελέτη υπολογίζει τον  επιπολασμό της ηπατίτιδας Β (HBsAg) στον 

γενικό πληθυσμό να είναι 3,3% και της ηπατίτιδας C (Anti-HCV) 2,2%. Και τα δύο 

βασικά ευρήματα της μελέτης αυτής και κυρίως το πρώτο δείχνουν μια συνεχή τάση 

αλλαγής στην επιδημιολογία της ιογενούς ηπατίτιδας στην Κρήτη και κρούουν τον 

κώδωνα για την εφαρμογή άμεσων  και δραστικών μέτρων. Θα πρέπει επίσης να 

τονιστεί ότι τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής φαίνεται να έρχονται σε συμφωνία 

με τις εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων. 
[31]

 

Από την άλλη πλευρά, η ενδημικότητα της ηπατίτιδας Α βρέθηκε να είναι ακόμα 

υψηλή σε ορισμένες απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές και σε ηλικιωμένα άτομα. 

Διαπιστώθηκε επίσης χαμηλότερη (αλλά εξακολουθεί να είναι σε υψηλά επίπεδα) σε 

ημιαστικές περιοχές και σε νεότερα άτομα. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι η παρούσα μελέτη έλαβε χώρα σε μία χρονική περίοδο όπου 

η οικονομική κρίση και τα αποτελέσματά της είχαν αρχίσει ήδη να γίνονται ορατά. Η 

συλλογή των δειγμάτων και οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν από τον Ιανουάριο του 

2006 μέχρι τον Ιανουάριο του 2010. Η γονοτυπική ανάλυση των ιών ηπατίτιδας Β και 

C ολοκληρώθηκε το 2012. 

 

 

4.2. Σχόλια για τα ευρήματα της μελέτης σχετικά με τον επιπολασμό των 

ηπατιτίδων 

 

Μια μελέτη που διεξήχθη σε αγροτική περιοχή της Κρήτης στις αρχές της δεκαετίας 

του 90, αναφέρει μεταβολές στον επιπολασμό του HBcAb, (το οποίο υποδεικνύει 

παλαιότερη έκθεση στον ιό της Ηπατίτιδας Β) μεταξύ των χωριών που 

συμπεριελήφθησαν, με μια συνολική εκτίμηση στο 9,8%.
[2] 

Στην παρούσα μελέτη 

παρόμοια ευρήματα παρατηρήθηκαν με σημαντική μεταβλητότητα στον επιπολασμό 

του HBcAb μεταξύ των ημιαστικών και απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών, με 

μεγαλύτερη επιβάρυνση των δεύτερων. Συγκρίνοντας με παλαιότερες μελέτες, ο 

επιπολασμός του HBcAb έτεινε να αυξάνεται με την αύξηση της ηλικίας. Ενδιαφέρον 

ήταν το γεγονός ότι ο συνολικός επιπολασμός του HBcAb βρέθηκε να είναι 32,8%, 

φθάνοντας στο 48,8% στις αγροτικές περιοχές ή και να ξεπερνά το 68% σε 

συγκεκριμένες απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές και σε ηλικιωμένα άτομα, 

ποσοστό υψηλότερο από ό, τι έχει αναφερθεί στο παρελθόν στο νησί της Κρήτης 
[2]

 

και στον γενικό πληθυσμό της Νότιο-Δυτικής Ελλάδας.
[32] 
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Παρά το υψηλό ποσοστό συνολικής έκθεσης στο δείγμα του πληθυσμού μας 

(HBcAb+), ανευρίσκεται ενδιάμεσος επιπολασμός της ηπατίτιδας Β (HBsAg+) στον 

γενικό πληθυσμό, ο οποίος ανέρχεται στο 3,3%. Αυτό σημαίνει ότι από τα άτομα που 

εκτίθενται σε ηπατίτιδα Β στην περιοχή, σε ένα υψηλό ποσοστό επέρχεται 

ορομετατροπή χωρίς να αναπτύσσεται τελικά χρόνια ηπατίτιδα. Ακόμα από την 

μελέτη προκύπτει ότι υπάρχει μία τάση αύξησης του επιπολασμού της ηπατίτιδας Β 

(HBsAg+) στις ενδιάμεσες ηλικίες, 40 έως 60 ετών, σε σχέση με παλαιότερες όπου 

αυτό συνέβαινε σε μεγαλύτερες ηλικίες. 
[2-4]

 

Μελέτες έχουν δείξει ότι η επιδημιολογία του ιού της ηπατίτιδας Β παρουσιάζεται 

ευαίσθητη σε αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου.
[6,8,31,32] 

Δεν είναι σαφές σε ποιο 

βαθμό η πρόσφατα συνεχώς αυξανόμενη ετερογένεια του πληθυσμού του νησιού ή η 

τρέχουσα οικονομική κρίση, συνέβαλαν σε αυτά τα αποτελέσματα. Ο επιπολασμός 

του συνδυασμού των δεικτών HBcAb και Anti-HBs βρέθηκε ακόμα να είναι μηδέν 

στην νεότερη ηλικιακή ομάδα (15-24 ετών), ενώ ο επιπολασμός του Anti-HBs μόνον 

βρέθηκε να είναι υψηλός (31,8%) στην ίδια ηλικιακή ομάδα. Το εύρημα αυτό είναι 

πιθανόν να οφείλεται στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την επαρκή 

εφαρμογή του εμβολιασμού στους νέους, τουλάχιστον μέχρι τα τελευταία χρόνια. 

 

Ο επιπολασμός της ηπατίτιδας C (Anti-HCV) βρέθηκε κάπως χαμηλότερος, αλλά 

συνάδει με παλαιότερα ευρήματα από την Κρήτη,
[2,3] 

ακόμα μεγαλύτερος κατά τη 

σύγκριση με περιοχές της Κεντρικής και Νότιο-Δυτικής Ελλάδας.
[32] 

Ο επιπολασμός 

του Anti-HCV βρέθηκε να είναι υψηλότερος από ότι αναφέρεται στις χώρες της 

Βόρειας Ευρώπης, αλλά συνάδει με ότι αναφέρεται για τις μεσογειακές χώρες . Τα 

ευρήματα αυτής της μελέτης έδειξαν υψηλότερο επιπολασμό του anti-HCV μεταξύ 

των νεότερων ατόμων που θα μπορούσαν να αποδοθούν στον τρόπο ζωής, που 

σχετίζεται με συνήθειες όπως η χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ, η 

εφαρμογή τατουάζ ή σκουλαρικιών, προθεμάτων κλπ.
[2,3,5,10,11,20,22] 

Υψηλός 

επιπολασμός ηπατίτιδας C υποδηλώνει πιθανή ύπαρξη περιοχών θυλάκων HCV, με 

αυξημένο επιπολασμό, όπως έχουν καταδείξει προηγούμενες μελέτες.
[1-3]

 

 

Όσον αφορά την Ηπατίτιδα Α, η παρούσα επιδημιολογική μελέτη ήταν σχεδόν 

σύμφωνη με μία παλαιότερη Κρητική μελέτη σχετικά με τον επιπολασμό της 

Ηπατίτιδας Α στο νησί.
[2] 

Ο επιπολασμός των ολικών αντισωμάτων κατά της 

ηπατίτιδας A (anti-ΗΑV) σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές καθώς και σε 
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ομάδες μεγαλύτερης ηλικίας εξακολουθούσε να είναι υψηλός σε σύγκριση με 

ημιαστικές περιοχές και νεαρότερες ηλικιακές ομάδες. Ο επιπολασμός της ηπατίτιδας 

Α ήταν κάτω του 10% σε άτομα ηλικίας μικρότερης των 20 ετών, κατοίκων 

ημιαστικών περιοχών. Και το εύρημα αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στις 

βελτιωμένες συνθήκες υγιεινής και στην εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμού 

στους νέους. 

 

 

 

 

 

4.3. Σχόλια για τα ευρήματα της μελέτης σχετικά με τους ανευρεθέντες 

γονότυπους των ηπατιτίδων B και C 

 

 

 

4.3.1. Ηπατίτιδα B 

 

Ταξινόμηση. Στη βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί οκτώ γονότυποι του ιού της 

ηπατίτιδας B, που κυμαίνονται από το Α έως το Η.
[26-29]

 (Εικόνες 1, 2. Παράρτημα) Ο 

γονότυπος D φαίνεται να κυριαρχεί στην περιοχή της Νότιας Ευρώπης, την 

Μεσόγειο, την Βόρεια Αφρική και την Μέση Ανατολή, τη Ρωσία, ενώ ο γονότυπος A 

είναι ο πιο διαδεδομένος στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη. 
[24,26-29, 

www.uptodate.com/contents/clinical-significance-of-hepatitis-b-virus-genotypes]
 

 

Προηγούμενες Ελληνικές και Μεσογειακές μελέτες ανέφεραν τον γονότυπο D να 

κυριαρχεί στην περιοχή, με ποσοστό έως και 98%, αλλά δεν υπήρχαν στοιχεία για την 

Κρήτη.
[24,26,27,28,35]

 Στην παρούσα μελέτη η διαπίστωση αυτή επαληθεύεται, αφού ο 

γονότυπος D αντιπροσωπεύει το 93% των θετικών δειγμάτων, ενώ ο γονότυπος Α 

μόλις το 3.4%.  
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4.3.2. Ηπατίτιδα C 

 

Όπως αναφέρθηκε στο γενικό μέρος, υπάρχουν τουλάχιστον έξι σημαντικοί 

γονότυποι για τον ιό της ηπατίτιδας C (από το 1 έως το 6) και μεγάλη ποικιλία 

υποτύπων, οι οποίοι ρυθμίζουν σε μεγάλο ποσοστό την μετέπειτα πορεία και κλινική 

συμπεριφορά του ιού. 

Σε προηγούμενες Ελληνικές, αλλά και διεθνείς μελέτες, ο HCV γονότυπος 1 ήταν ο 

πιο διαδεδομένος, με ποσοστό ~ 46,9%, ακολουθούμενος από τον γονότυπο 3 με 

ποσοστό ~ 28,1%. 
[5,59,97] 

Παγκοσμίως ο γονότυπος 1 είναι πιο συχνός σε άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας, στις γυναίκες και σε ασθενείς με λοίμωξη από ηπατίτιδα που 

σχετίζεται με μετάγγιση. Όμως παρατηρήθηκε μια σημαντική μείωση της επίπτωσης, 

της σχετιζόμενης με μετάγγιση, ηπατίτιδας C, σε συνδυασμό με την συχνότητα 

ανεύρεσης γονότυπου 1, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών, (και 

κυρίως μετά το 1992). 
[20,30,34,58,59] 

Ο γονότυπος 3 είναι πιο συχνός σε νεότερους 

ασθενείς, στους άνδρες και στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών. 

Παράλληλα μια αύξηση του γονότυπου 3a, στους μολυσθέντες HCV ασθενείς - 

χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών, ανιχνεύθηκε και στην Ελλάδα.
[20,30,34]

 

Στοιχεία σχετικά με την διαχρονική εξέλιξη του επιπολασμού των γονότυπων HCV 

στην Ελλάδα, αποκαλύπτουν μια μέτρια αύξηση (1,3 -1,6 φορές) για τους γονότυπους 

1 και 4, και μια μείωση (1,5 φορά) για τον γονότυπο 2, από την δεκαετία 1970 ως την 

δεκαετία 1990, ενώ υπήρξε μια απότομη αύξηση (κατά ~13 φορές) για τον γονότυπο 

3 
[19,20,30,34]

 

Ο γονότυπος 3, απαριθμεί πλέον και στον ελληνικό χώρο, σχεδόν το 30% των 

μολυσθέντων ασθενών από ηπατίτιδα C. Ο γονότυπος 1, αντιπροσωπεύει σχεδόν το 

50% και η επίπτωσή του παραμένει σχετικά σταθερή κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων δεκαετιών. Κατόπιν ακολουθεί ο γονότυπος 4 με ποσοστό ~ 13,2%, ο 

γονότυπος 2 με ποσοστό ~ 6,9% και ο γονότυπος 5 με ποσοστό ~ 0,4%. 
[19,20,30]

 

 Ο υπότυπος 1b, αντιπροσωπεύει ένα πιο επιθετικό στέλεχος και γενικά συνδέεται με 

πιο σοβαρές ηπατοπάθειες όπως την ανάπτυξη ηπατικής κίρρωσης και 
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ηπατοκυτταρικού καρκινώματος. 
[15-18] 

Επιπλέον, υπάρχει βιολογική σημασία για 

κάθε γονότυπο, οι οποίοι φαίνεται να αποκρίνονται με διαφορετικό τρόπο στη 

θεραπεία με ιντερφερόνη άλφα. Ιδιαίτερα για γονότυπους 2 και 3, (κυρίως 3α), που 

θεραπεύονται περισσότερο αποτελεσματικά με άλφα-ιντερφερόνη. Αντιθέτως ο 

γονότυπος 1b ανταποκρίνεται νωθρά στην ιντερφερόνη. 
[14,19,20,30]

 Σε πρόσφατες 

μελέτες ο γονότυπος 3 συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης κίρρωσης και 

ηπατοκυτταρικού καρκινώματος. 
[200]

 

Όσον αφορά τα HCV θετικά δείγματα της παρούσας μελέτης, μια μικρή αύξηση του 

γονοτύπου 1 παρατηρήθηκε σε αναλογία 52,4% (1b: 31,5%). Μια παράλληλη αύξηση 

του γονοτύπου 3 (3a: 42,1%), παρατηρήθηκε επίσης ιδιαίτερα μεταξύ των νεότερων 

αρρένων ατόμων. Ο υπότυπος 3a ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένος σε χρήστες 

ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών και στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες και 

ενδεχομένως τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζουν την ευρεία διάδοση των 

ναρκωτικών σε αγροτικές περιοχές της Κρήτης τα τελευταία χρόνια. 
[20,58,59]

 

Η απουσία του γονότυπου 4 και άλλων γονοτύπων πρέπει επίσης να σημειωθεί, με 

την εξαίρεση του γονοτύπου 2a, οποίος βρέθηκε να είναι 5,2%. 

 

Ωστόσο, ο ρόλος της γονοτυπικής ανάλυσης των ηπατιτίδων σαν παράγοντας λήψης 

κλινικών αποφάσεων απαιτεί περαιτέρω μελέτη, πριν να λάβει χώρα σαν εξέταση 

ρουτίνας στην κλινική πρακτική. 

 

Συμπερασματικά τα ευρήματα με την αυξημένη επίπτωση HBV και HCV, μαζί με 

την παράλληλη ύπαρξη πιο επιθετικών γονότυπων, θα μπορούσαν να εξηγήσουν την 

αναφερόμενη αύξηση των εξιτηρίων με ασθένειες του ήπατος από τα Νοσοκομεία της 

Κρήτης. 
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4.4. Σκεπτικό και Σχόλια για τα ευρήματα της μελέτης σχετικά με τους 

πιθανούς τρόπους μετάδοσης των ηπατιτίδων B και C 

 

 

4.4.1. Σκεπτικό και Διαδικασία της Μελέτης 

 

Τα μεγάλα κενά και τα αναπάντητα ερωτηματικά για τους τρόπους μετάδοσης των 

ιών ηπατίτιδας B και C, η συνεχιζόμενη παγκόσμια διασπορά τους και οι επιπλοκές 

που προκαλούν, αλλά και η παρατηρούμενη αυξανόμενη επίπτωσή τους τα τελευταία 

χρόνια στην Κρήτη, κατέδειξαν την αναγκαιότητα η μελέτη να ερευνήσει και τους 

πιθανούς τρόπους διασποράς των ηπατιτίδων B και C, στην συγκεκριμένη περιοχή. 

Εξάλλου όπως αναφέρθηκε, σε ένα σημαντικό ποσοστό (μέχρι και 40%) των 

ασθενών με ηπατίτιδα Β ή C, ποτέ δεν αποκαλύπτεται ουσιαστική έκθεση σε κάποιον 

γνωστό παράγοντα κινδύνου, αν και το θέμα της μετάδοσης των ιών ηπατίτιδας έχει 

αποτελέσει αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών σε ολόκληρο τον κόσμο. Για τον 

σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο, που περιελάμβανε 

ερωτήσεις σχετικά με τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων, το ιατρικό τους ιστορικό, όπως και τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής 

τους (Πλήρες Ερωτηματολόγιο, Πίνακας 10. Παράρτημα). Το ερωτηματολόγιο αυτό 

συμπληρώθηκε από όλους τους συμμετέχοντες, παράλληλα με την λήψη δείγματος 

αίματος από αυτούς. Τα αποτελέσματα για τους δείκτες ηπατίτιδας HBcAb και Anti-

HCV, συγκρίθηκαν με ένα προς ένα τα ερωτήματα του ερωτηματολογίου ξεχωριστά 

και αναλύθηκαν όπως περιγράφεται παραπάνω (Παράγραφος στατιστική ανάλυση), 

από ένα στατιστικό πακέτο, λεπτομερώς. Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε το 

αντίσωμα HBcAb κατά του πυρήνα του ιού της ηπατίτιδας Β, στην ανάλυση για τα 

πιθανά αίτια μετάδοσης της ηπατίτιδας Β, ήταν ότι το συγκεκριμένο αντίσωμα 

βρέθηκε αναπάντεχα όπως αναφέρθηκε, σε πολύ υψηλά ποσοστά στην περιοχή της 

μελέτης, ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές και στους περισσότερο 

ηλικιωμένους ασθενείς. Υπήρχε έτσι ένα μεγάλο δείγμα για να συγκριθεί με τους 

πιθανούς παράγοντες κινδύνου, κατά την στατιστική ανάλυση, της τάξης των 287 

οροθετικών ατόμων και να δώσει εγκυρότερα στατιστικά αποτελέσματα, έναντι ενός 

μικρού δείγματος της τάξης των 29 οροθετικών για HBsAg ατόμων, από ένα σύνολο 

876 συμμετεχόντων. Εξ’ άλλου στο συγκεκριμένο ερώτημα της μελέτης δεν 



 

101 
 

ενδιέφερε ο χρόνος στον οποίο επήλθε η λοίμωξη από ένα συγκεκριμένο παράγοντα ή 

και ακόμα η φάση της (οξεία ή χρόνια), αλλά ο λόγος που έφερε σε επαφή το άτομο 

με τον παράγοντα και το μετέτρεψε σε οροθετικό. 

 

 

4.4.2. Σχόλια 

 

Η ανάλυση των πιθανών αιτίων μετάδοσης των ηπατιτίδων B και C σε συγκεκριμένη 

αγροτική και ημιαστική περιοχή της Κρήτης, δείχνει σε γενικές γραμμές αυτές να 

ακολουθούν τις γνωστές οδούς διασποράς. Η παρούσα μελέτη ακριβώς λόγω του 

σαφώς καθορισμένου τόπου διεξαγωγής της και του σχετικά περιορισμένου αριθμού 

θετικών για ηπατίτιδα δειγμάτων που εισήχθηκαν στην ανάλυση, αδυνατεί να δώσει 

ουσιαστικές απαντήσεις για πιθανούς νέους ή άγνωστους τρόπους μετάδοσής τους. 

Από το σύνολο της μελέτης φαίνεται, η ιογενής ηπατίτιδα να επιστρέφει δειλά-δειλά 

στην Κρήτη, κυρίως σε μέσες και νεαρότερες ηλικίες, έπειτα από την ανάπαυλα των 

τελευταίων δύο δεκαετιών. Αυτό όπως προκύπτει από την ανάλυση, οφείλεται εν 

μέρει στις συνήθειες και στον τρόπο ζωής των ασθενών, στην διάδοση της χρήσης 

ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών, στο χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, στις κακές 

συνθήκες διαβίωσης και έμμεσα ίσως στην οικονομική κρίση χρέους και στις 

τεράστιες επιπτώσεις της επάνω στην υγεία, πράγμα το οποίο πρέπει να αποδειχθεί σε 

επόμενες μελέτες και βέβαια κατά ένα μεγάλο μέρος, δυστυχώς ακόμα σε ιατρογενείς 

παράγοντες. 

Λεπτομερέστερα, εξετάζοντας τον παράγοντα περιοχή, προκύπτει ότι ο επιπολασμός 

του δείκτη HBcAb, ο οποίος αποτελεί δείκτη παρελθούσας HBV λοίμωξης, είναι 

διπλάσιος και πλέον στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, από ότι στις 

ημιαστικές, ανάμεσα στο σύνολο των οροθετικών για HBcAb, με ποσοστό 68.6% και 

31.4% αντίστοιχα. (Πίνακας 5) Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο για τους δείκτες HBsAg 

και Anti-HCV, όπου ο επιπολασμός τους στους πάσχοντες εμφανίζεται με μη 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο περιοχών. (Πίνακας 2) Σημαντικό 

επίσης παράγοντα αποτελεί η ηλικία, όπου εδλω την μερίδα του λέοντος για τον 

δείκτη HBcAb, παρελθούσας HBV λοίμωξης, κατέχει η ηλικιακή ομάδα των > 65 

ετών, με ποσοστό 50,9% μεταξύ των θετικών (Πίνακας 5), ακολουθώντας σταθερά 

προοδευτική ελάττωση, οδεύοντας προς την νεαρότερη ηλικία του δείγματος. Το 

αυτό όμως επίσης δεν συμβαίνει για την συχνότητα εμφάνισης δεικτών οξείας 
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ηπατίτιδας, με τους δείκτες HBsAg και Anti-HCV, να εμφανίζονται πλέον με 

υψηλότερη συχνότητα στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 45 και 64 ετών, 

ακολουθούμενων σε συχνότητα, από την αμέσως προηγούμενη ηλικιακή ομάδα 

(Πίνακας 3). Η οικογενειακή κατάσταση δεν έδειξε να παίζει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο 

στην απόκτηση του HBcAb, όμως είχε θετικό ρόλο στην απόκτηση Anti-HCV, αφού 

από τους φορείς αυτού του δείκτη, το 58% ήταν ελεύθεροι, διαζευγμένοι ή χήροι, 

έναντι 42% των πανδρεμένων. (Πίνακας 6) Όμως, οι άνδρες και οι γυναίκες που είχαν 

τέκνα, ήταν αυτοί που είχαν σε μεγαλύτερη συχνότητα θετικούς και τους δύο αυτούς 

δείκτες, έναντι αυτών που δεν είχαν κανένα τέκνο. Το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο 

είχε θετική επίπτωση όπως αναφέρθηκε και στους δύο τύπους ηπατίτιδας. Η χρήση 

καπνού και αλκοόλ είχε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την αυξημένη 

συχνότητα ηπατίτιδας C, ενώ τέτοια συσχέτιση υπήρχε για τις μεταγγίσεις αίματος 

και την αυξημένη συχνότητα ηπατίτιδας B. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες μετάδοσης 

ήταν οι μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις και οι οδοντιατρικές επισκέψεις – πράξεις 

και για τους δύο τύπους ηπατίτιδας. Ο αριθμός των φυσιολογικών τοκετών είχε 

θετική συσχέτιση και με τους δύο τύπους, περισσότερο με την ηπατίτιδα Β. Σαν 

κύριος όμως ιατρογενής παράγοντας αναδείχθηκε και στις δύο περιπτώσεις 

ηπατίτιδας, η παρατεταμένη νοσηλεία σε νοσοκομείο (περισσότερο από 7 ημέρες), 

χωρίς χειρουργική επέμβαση ή μετάγγιση. Εδώ το 56% των θετικών σε HBcAb και 

το 89% των θετικών σε Anti-HCV αναφέρει στο ιστορικό του τέτοια νοσηλεία. 

Σημαντικός επίσης παράγοντας έδειξε να είναι η ενδοοικογενειακή διασπορά, κυρίως 

για την ηπατίτιδα Β και η προηγούμενη νόσηση από ηπατίτιδα του ίδιου του 

πάσχοντα (Πίνακες 5 και 6). 

 

Από τον παράγοντα επάγγελμα δεν κατέστη δυνατό να εξαχθούν κάποια ουσιώδη 

συμπεράσματα, ίσως διότι υπήρχε περιορισμένη ποικιλία επαγγελμάτων στην 

περιοχή. Παρόλα αυτά υπήρξε μία στατιστικά σημαντική διαφορά υπέρ των αγροτών 

και κτηνοτρόφων, σε σχέση με άλλα επαγγέλματα, τουλάχιστον για την ηπατίτιδα B. 

Ομοίως για τις περιπτώσεις εφαρμογής τατουάζ-προθεμάτων και για σκουλαρίκια, 

λόγω του μικρού αριθμού αναφοράς τους από πλευράς συμμετεχόντων, ενώ υπήρχε 

θετική συσχέτιση, δεν εξήχθηκαν επίσημα συμπεράσματα. Θετικότατη επίσης 

συσχέτιση υπήρξε και για την χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών και 

ηπατίτιδας, κυρίως C, αλλά η απόκρυψή τους από πλευράς ασθενών και ο μικρός 

αριθμός αναφοράς τους, δεν επέτρεψε την αποτελεσματική στατιστική ανάλυσή τους. 
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Ακόμη σαφώς θετική συσχέτιση προκύπτει αναλύοντας τα στοιχεία των 

συμμετεχόντων, σε όλες τις φάσεις της μελέτης, για την επίπτωση ηπατίτιδας, κυρίως 

Β και αριθμού ερωτικών συντρόφων. Το ίδιο ισχύει σε μικρότερο βαθμό και για την 

ηπατίτιδα C, όπου ο κίνδυνος για λοίμωξη από HCV, φαίνεται να αυξάνεται 

ουσιαστικά όταν οι αναφερόμενοι ερωτικοί σύντροφοι είναι περισσότεροι από δέκα. 

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι η απόκρυψη στοιχείων κάποιες φορές και οι 

αναλήθειες, σε μία αγροτική - κλειστή κοινωνία, κυρίως από πλευράς γυναικών, σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι αποφεύχθηκε η λήψη τέτοιου ιστορικού σε άτομα 

ηλικίας κάτω των 18 ετών, αλλοίωνε εν μέρει την στατιστική ανάλυση και την 

εξαγωγή ακριβών συμπερασμάτων. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι και στην παρούσα μελέτη σε ένα ποσοστό που πλησιάζει το 

20%, δεν ανευρέθηκε στο ιστορικό των οροθετικών ατόμων για ηπατίτιδα B ή C, 

κανένας από τους προς ανίχνευση, επιβαρυντικούς παράγοντες, πλην από την 

αναφορά μικρού ποσοστού από αυτούς για κατ’ οίκον ιατρικές και παραϊατρικές 

πρακτικές στο παρελθόν και την χρήση γυάλινων συρίγγων πολλαπλών χρήσεων. 

 

Ελάχιστο κίνδυνο μετάδοσης των ιών της ηπατίτιδας B και C, συνεχίζει ίσως και 

μετά από το 1992, να αποτελεί η λοίμωξη που οφείλεται σε μετάγγιση κατά την 

περίοδο παραθύρου, δηλ. έπειτα από την μόλυνση του δότη και λίγο πριν την 

μετατροπή του σε οροθετικό για ηπατίτιδα, όπως και η περίπτωση κρυψιγενούς 

ηπατίτιδας. Μείωση αυτού του κινδύνου θα μπορούσε να επιτευχθεί με την ανάπτυξη 

πιο ευαίσθητων μεθόδων ανίχνευσης των αντιγόνων επιφανείας των ιών ή με την 

ευρύτερη εφαρμογή των μεθόδων PCR. 
[85-91]

 

 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι οι τρόποι μετάδοσης των ιογενών ηπατιτίδων 

είναι αναγκαίο να διαλευκανθούν και να μελετηθούν περαιτέρω, έτσι ώστε να δοθούν 

σαφείς και αυστηρές οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές. Η συγκεκριμένη μελέτη δεν 

έδωσε απάντηση, όπως άλλωστε και οι περισσότερες σχετικές μελέτες, στα 

ερωτήματα για τα ακριβή αίτια της διασποράς των ηπατιτίδων, τουλάχιστον στα 

περισσότερο σκοτεινά και άγνωστα σημεία αυτών. Προσθέτει όμως σίγουρα κάποια 

γνώση στην φαρέτρα των υπεύθυνων για την αντιμετώπιση της ασθένειας 

υγειονομικών.  
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5. Επιπτώσεις της μελέτης  

 

 

Ο πληθυσμός της Κρήτης έγινε πιο ετερογενής τις τελευταίες δύο δεκαετίες λόγω των 

οικονομικών μεταναστών και των κατοίκων από την ηπειρωτική Ελλάδα, που 

κινούνται σε αυτήν την περιοχή για να ζήσουν και να εργαστούν. Η παρούσα μελέτη 

αποκάλυψε μια επιβάρυνση στον επιπολασμό της ηπατίτιδας Β, κυρίως στον 

αγροτικό πληθυσμό, που καλεί τον τομέα της δημόσιας υγείας σε άμεσες ενέργειες.  

 

Επείγοντα μέτρα όσον αφορά τη στενότερη παρακολούθηση της ηπατίτιδας Β και της 

κάλυψης του πληθυσμού με εμβολιασμούς, φαίνεται να είναι επιτακτικά, ιδιαίτερα σε 

μια περίοδο όπου η λιτότητα μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εφαρμογή 

τους και να επισύρει παρόμοια προβλήματα και για άλλα σοβαρά λοιμώδη νοσήματα.  

 

Επιπλέον, προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα υγείας, ουσιαστικά μέτρα για τον 

έλεγχο της φτώχειας και αυστηρής τήρησης της ισότητας στην πρόσβαση, όλου του 

πληθυσμού στις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, είναι προφανώς απαραίτητα. 

Αυτό ως γνωστόν διότι ο παράγοντας υγεία δημιουργεί εξωτερικότητες που τον 

καθιστούν πολύ σημαντικό, όχι μόνο για το ίδιο το άτομο που ασθενεί, αλλά για το 

σύνολο της κοινωνίας στην οποία αυτό εντάσσεται και για την πρόοδο και την 

οικονομία ενός τόπου. 

 

 

 

 

 

 



 

105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Περιορισμοί της μελέτης 

 

 

Η παρούσα συγχρονική μελέτη ερευνά το φορτίο της ιογενούς ηπατίτιδας σε έναν 

γεωγραφικά καθορισμένο πληθυσμό μίας αγροτικής και μίας ημιαστικής περιοχής της 

Κρήτης, σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και τις πιθανές συσχετίσεις της 

μετάδοσής της με μεταβλητές όπως τα βασικά κοινωνικο-δημογραφικά 

χαρακτηριστικά, τις συνήθειες, τον τρόπο ζωής και συγκεκριμένες ερωτήσεις από το 

ιατρικό ιστορικό του μελετώμενου πληθυσμού. Επιπρόσθετα, η μελέτη 

επικεντρώθηκε σε μία συγκεκριμένη περιοχή του νησιού και ενώ το ποσοστό 

συμμετοχής ήταν αρκετά υψηλό (>87%), η εξωτερική εγκυρότητα της θεωρείται 

περιορισμένη. Η συνεχώς αυξανόμενη ετερογένεια του πληθυσμού που παρατηρείται 

στην περιοχή και η διαφαινόμενη οικονομική κρίση, δυνητικά έχουν επιπτώσεις στην 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων της μελέτης και η εξαγωγή γενικευμένων 

συμπερασμάτων για τις τάσεις επιπολασμού των ιογενών ηπατιτίδων σε όλον τον 

ελληνικό πληθυσμό ή και σε ολόκληρο τον πληθυσμό του νησιού δεν συνίσταται. 
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6. Κύρια σημεία 

 

 

• Μια σχεδόν τριπλάσια αύξηση των δεικτών που καταδεικνύουν προηγούμενη 

έκθεση, αλλά και των φορέων, στην HBV, βρέθηκε στον γηγενή κρητικό πληθυσμό 

που μελετήθηκε.  

• Η ενδημικότητα της HCV παρέμεινε σχεδόν σταθερή, παρουσιάζοντας μόνο μια 

μικρή μείωση. 

• Η ενδημικότητα της HAV βρέθηκε να είναι ακόμα υψηλή σε απομακρυσμένες και 

αγροτικές περιοχές και σε ομάδες μεγαλύτερης ηλικίας, σε σύγκριση με ημιαστικές 

περιοχές και νεαρότερες ηλικιακές ομάδες. 

• Παρατηρήθηκε μία αύξηση των πιο επιθετικών γονότυπων, όπως του γονότυπου D 

στην λοίμωξη από Ηπατίτιδα Β και των 1b και 3a στην λοίμωξη από Ηπατίτιδα C. 

• Η μετάδοση φαίνεται να ακολουθεί κυρίως την αιματογενή οδό. 

• Η ιογενής ηπατίτιδα σε γενικές γραμμές φαίνεται να επιστρέφει στην Κρήτη.            

• Οι παραπάνω διαπιστώσεις θα μπορούσαν να εξηγήσουν την παρατηρούμενη 

συνεχή αύξηση των ηπατοπαθειών στην Κρήτη. 
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7. Συμπερασματικά 

 

 

Η συγχρονική αυτή μελέτη έδειξε αλλαγές στην οροεπιδημιολογία της ηπατίτιδας B 

στην Κρήτη. Η χαμηλή ενδημικότητα της ηπατίτιδας Β φαίνεται να έχει αλλάξει, με 

ορισμένες απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές να εμφανίζουν αυξημένο φορτίο 

νόσου, ενώ η ενδημικότητα της ηπατίτιδας C παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, 

παρουσιάζοντας μόνο μια μικρή μείωση σε αυτήν την γεωγραφικά καθορισμένη 

περιοχή. Στην λοίμωξη από Ηπατίτιδα Β, ο γονότυπος D φαίνεται να είναι ο 

κυρίαρχος και στην Κρήτη, όπως είναι και σε όλη την περιοχή της ανατολικής 

Μεσογείου. Στην λοίμωξη από Ηπατίτιδα C οι γονότυποι της ομάδας 1 και 3 

υπερτερούσαν στην περιοχή, όπως και στις παλαιότερες μελέτες στον ελληνικό χώρο, 

εδώ όμως με σημαντική αύξηση του γονότυπου 1b και κυρίως του 3a, που αποτελούν 

και πιο επιθετικούς γονότυπους. Οι τρόποι μετάδοσης των ηπατιτίδων φαίνεται και 

στην παρούσα μελέτη να ακολουθούν κυρίως την αιματογενή οδό και να οφείλονται 

επίσης στις συνήθειες, στην χρήση καπνού, αλκοόλ, αλλά και στη διάδοση της 

χρήσης ναρκωτικών ουσιών στη ύπαιθρο. Η συνεχώς αυξανόμενη ετερογένεια του 

γηγενούς πληθυσμού, όπως και η τρέχουσα οικονομική κρίση χρέους, ίσως παίζουν 

κάποιον ρόλο, αλλά αυτό πρέπει ακόμα να αποδειχθεί. Σημαντικότατοι 

αναδεικνύονται δυστυχώς οι ιατρογενείς παράγοντες και κατόπιν η ενδοοικογενειακή 

διασπορά, κυρίως για την ηπατίτιδα Β. Γενικότερα η τάση αύξησης της ηπατίτιδας B 

και C, ήταν πιο εμφανής σε άτομα ελάχιστα συνειδητοποιημένα για τον κίνδυνο 

λοίμωξης από Ηπατίτιδα, σε εκείνους που ζουν κάτω από κακές συνθήκες υγιεινής, 

ενώ παρατηρήθηκε και κάποια στροφή στον επιπολασμό της, προς τις νεότερες 

ηλικιακές ομάδες. 

Παρά το γεγονός ότι περαιτέρω αναλύσεις πρέπει να διεξαχθούν για όλες τις 

παραπάνω επί μέρους ενότητες, τα ευρήματά μας έχουν εντοπίσει τις αλλαγές στην 

επίπτωση και την βιολογία της ιογενούς ηπατίτιδας και την άμεση ανάγκη για 

αλλαγές στις πολιτικές πρόληψης στην Ελλάδα. 
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8. ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

 

Σκοπός: Μία οροεπιδημιολογική μελέτη διεξήχθη σε γεωγραφικά καθορισμένη 

περιοχή της Κρήτης, προκειμένου να μελετηθεί η συχνότητα συγκεκριμένων δεικτών 

ιών ηπατίτιδας στον αγροτικό πληθυσμό της, οι πιθανοί τρόποι μετάδοσής τους και 

να προσδιοριστεί η γονιδιακή σύσταση των ιών, θέματα τα οποία παρέμεναν εν 

πολλοίς άγνωστα. 

 

 

Η αναγκαιότητα της μελέτης προέκυψε από παρατηρήσεις: 

 Υψηλού επιπολασμού των ιών ηπατίτιδας σε περιοχές της Κρήτης 

 Αύξησης χρονίων νοσημάτων ήπατος και Ca Ήπατος  

 Απουσίας επιδημιολογικών ερευνών στο γενικό πληθυσμό 

 

Τοποθεσία και συμμετέχοντες: Το δείγμα του προς εξέταση πληθυσμού 

αποτελέστηκε από μία ημιαστική και μια απομακρυσμένη αγροτική ομάδα. 

Συλλέχθηκαν δείγματα ορού από 876 άτομα (437 άνδρες και 439 γυναίκες) ηλικίας 

15 ετών και άνω. Τα άτομα επιλέχθηκαν τυχαία από το μόνιμο πληθυσμό της 

περιοχής ευθύνης του Κ.Υ. Αρκαλοχωρίου, που αποτελούνταν από 5.705 άτομα. 

Στόχος ήταν η μελέτη του επιπολασμού επιλεγμένων δεικτών των ιών ηπατίτιδας. 

 

 

Αποτελέσματα: Το αντιγόνο επιφανείας ηπατίτιδας Β (HBsAg) βρέθηκε θετικό σε 

είκοσι εννέα άτομα, (3,3%). Αντισώματα κατά του πυρήνα του ιού της ηπατίτιδας Β 

(HBcAb) ανιχνεύτηκαν σε 287 ασθενείς (32,8%), ενώ αντισώματα κατά του ιού της 

ηπατίτιδας C (anti-HCV) ανιχνεύθηκαν σε δεκαεννέα ασθενείς, (2,2%).  
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Η οροθετικότητα για την ημιαστική ομάδα ήταν αντίστοιχα: 3,4%, 19,1%, 2,1% και 

3,2%, 48,8%, 2,2% για την ομάδα των απομακρυσμένων και αγροτικών περιοχών. 

Σχεδόν όλα τα άτομα ηλικίας > 45 ετών ήταν οροθετικά για αντισώματα κατά της 

ηπατίτιδας Α, ενώ περίπου το 80% του πληθυσμού στην ηλικιακή ομάδα 15-44 

βρέθηκε να είναι οροθετικό. 

Ο γονότυπος D αντιπροσώπευε το 93,1% των αναλυθέντων θετικών δειγμάτων για 

Ηπατίτιδα B. Ένα δείγμα ταυτοποιήθηκε σαν γονότυπος Α (ποσοστό 3.4%) και ένα 

παρέμεινε αδιευκρίνιστο (3.4%). Η κατανομή των γονότυπων HCV είχε ως εξής: 1a: 

ποσοστό 15,7%, 1b: ποσοστό 31,5%, 1c: ποσοστό 5,2%. Συνολικά γονότυπος 1: 10 

θετικά δείγματα, (ποσοστό 52,4%), 2a: 1 (ποσοστό 5,2%), και 3a: 8 θετικά δείγματα 

(ποσοστό 42,1%). 

 

 

Συμπέρασμα: Μια τριπλάσια αύξηση των δεικτών προηγηθείσας έκθεσης στον ιό, 

αλλά και των φορέων Ηπατίτιδας Β, βρέθηκε στον γηγενή Κρητικό πληθυσμό και 

στις αγροτικές περιοχές, σε σχέση με παλαιότερες εντοπισμένες μελέτες που 

πραγματοποιήθηκαν σε αγροτικές περιοχές του νησιού. Είναι ακόμα άγνωστο αν η 

πρόσφατη οικονομική κρίση και οι δημογραφικές αλλαγές του πληθυσμού της 

Κρήτης συνέβαλαν σε αυτά τα αποτελέσματα. Η ενδημικότητα της Ηπατίτιδας C 

παραμένει σχετικά σταθερή, ωστόσο παρατηρήθηκε μία μεταβολή των γονότυπων 

της ηπατίτιδας C. Η έκθεση στην Ηπατίτιδα Α βρέθηκε να είναι υψηλότερη σε 

απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές και σε γηραιότερους κατοίκους, σε 

σύγκριση με ημιαστικές περιοχές και νέους. Η αιματογενής αναδεικνύεται η κύρια 

οδός μετάδοσης των ιών ηπατίτιδας  B και C, ενώ οι ιατρογενείς παράγοντες και η 

ενδοοικογενειακή διασπορά οι σημαντικώτερες αιτίες της. 
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9. ABSTRACT 

 

 

Epidemiological and molecular analysis of hepatitis viruses, in a well-defined 

rural area of Crete 

                                             

                                                    

Aim: An observational seroepidemiological study was carried out in a well-defined primary-

care district on the island of Crete in order to determine the recent endemicity of viral hepatitis in 

Cretan-population. 

Setting and participants: The setting, consisted of a semi-urban group and a remote & rural 

group. Serum samples were collected from 876 subjects (437 males, 439 females) aged 15 years 

or above. Subjects were randomly selected from the permanent population of the area that 

consisted of 5,705 individuals. The aim was to measure the prevalence of selected viral-hepatitis 

markers. The molecular analyses, and the possible routes of hepatitis B and C transmission were 

additional questions to be answered by the study. 

Results: Hepatitis-B surface-antigen (HBsAg) was found positive in twenty-nine individuals, 

(3.3%). Antibodies to hepatitis-B virus core-antigen (HBcAb) were detected in 287 subjects 

(32.8%) and antibodies to hepatitis-C virus (anti-HCV) were detected in nineteen subjects 

(2.2%). Seropositivities for the semi-urban group were: 3.4%, 19.1%, 2.1% and 3.2%, 48.8%, 

2.2% in remote & rural group respectively. Virtually, all subjects >45 years old were 

seropositive for antibodies to hepatitis-A, whereas approximately 80% of those in the 15-44 age-

group were found to be seropositive. 

Conclusion: A threefold increase in the HBV exposure and carrier proportion was found in 

Cretan native-population and in rural-areas compared to older studies carried out in other rural-

populations of the island. It is still unknown whether the recent economic crisis or the 

demographic changes in Cretan-population contributed to these findings. HCV endemicity 

remains relatively constant, however an alteration of hepatitis-C genotypes was observed. 

Regarding HBV infection, genotype D appears to be predominant and Crete, as it is throughout 

the eastern Mediterranean. Exposure to HAV was found to be higher in remote and rural areas 
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compared to semi-urban areas. The modes of transmission of hepatitis in the present study seem 

to follow mainly the hematogenous route. They can also result from habits, the use of tobacco, 

alcohol, and the spread of drug abuse in the countryside. Important emerging unfortunately 

iatrogenic factors and the domestic diaspora, especially for hepatitis B. More generally, the 

increasing trend of hepatitis B and C, was more evident in individuals very little conscious of the 

danger of Hepatitis’ infection, and those living under poor hygiene conditions. Furthermore 

some shift was observed in prevalence of hepatitis B and C, toward the younger age groups. 

 

 

Keywords: Crete, Greece, viral-hepatitis, markers, prevalence. 

 

 

Abbreviations: HAV, hepatitis-A virus; anti-HAV, antibodies to hepatitis-A virus antigen; HBsAg, 

hepatitis-B surface antigen; HBcAb, antibodies to hepatitis-B core-Ag; Anti-HBs, antibodies to hepatitis-

B surface antigen; Anti-HBe antibodies to hepatitis-B e-core antigen; HCV, hepatitis-C virus; anti-HCV, 

antibodies to hepatitis-C virus antigen; AHC, Arkalochori Health-Centre. 
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Υ.Γ.  Η συγκεκριμένη μελέτη χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από Υποτροφία που 

χορηγήθηκε μέσω των Ερευνητικών Προγραμμάτων Πυθαγόρας ΙΙ, εν μέρει από το 

Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας και κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

 

 

 

Κωδικός έργου (MIS) : 99829  (ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2080) 

Κατηγορία Έργου : 2.2.3.στ 

Έργο : ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ «Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Πανεπιστήμιο 

Κρήτης 

Αρμόδια Υπηρεσία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ Μονάδα Β2 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

Πίνακες 

 

Πίνακας 1. Πηγή: Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, USA 

http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/hepatitis/slideset/hep16.gif.              

Περιγράφεται η κατανομή της HΑV λοίμωξης, ανά περιοχή σε παγκόσμια κλίμακα. 

 

Υψηλή Επικράτηση υψηλότερη από 8% 

Ενδιάμεση: μεταξύ 2% και 7% 

Χαμηλή: λιγότερο από 2% 

Πολύ Χαμηλή: λιγότερο από 1% 

 

 

 

http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/hepatitis/slideset/hep16.gif
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Πίνακας 2. Πηγή: Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, USA 

Περιγράφεται η κατανομή της HBV λοίμωξης σε παγκόσμια κλίμακα, %. 

 

 

 

 

Πίνακας 3. Ο παγκόσμιος χάρτης επιπολασμού της Ηπατίτιδας C, %. 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=vBODcqa_PyWn-M&tbnid=lBsmqsQMbQAavM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.medscape.org/viewarticle/471116&ei=lUY3U5TwGcGZtQbdu4CYAw&bvm=bv.63808443,d.Yms&psig=AFQjCNFd4leWfi98agMXKPKBoPiuGCbFiw&ust=1396217231872253
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=WwkRpAeTl5XbqM&tbnid=KHH4dsd4JbozxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.medscape.org/viewarticle/443005_2&ei=_2U3U9DwF8iGswaxrIH4Dw&bvm=bv.63808443,d.d2k&psig=AFQjCNGH8wGIOMWc7W-0Y7q4Gi9KHJCjcQ&ust=1396225634788499
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Πίνακας 4. Περιγράφεται το ύψος της κατανομής της HDV λοίμωξης κατά       

περιοχή σε παγκόσμια κλίμακα 

 

 

 

Πίνακας 5. Πηγή: Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, USA. 

Περιγράφεται το ύψος της κατανομής της HEV λοίμωξης κατά περιοχή σε παγκόσμια 

κλίμακα.
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Πίνακας 6A. Περιγράφεται η κατανομή των γονοτύπων του ιού της Ηπατίτιδας  B, 

κατά περιοχή, σε παγκόσμια κλίμακα % 

 

 

Πίνακας 6B. Περιγράφεται η κατανομή των γονοτύπων του ιού της Ηπατίτιδας B, 

κατά περιοχή, σε παγκόσμια κλίμακα 

 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=K3tvZU8uC8MB8M&tbnid=7S1wrLkgeJ1dPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.intechopen.com/books/practical-management-of-chronic-viral-hepatitis/genomic-heterogeneity-of-hepatitis-viruses-a-e-role-in-clinical-implications-and-treatment&ei=DWk3U8SZOcjUtQajtoGoAg&bvm=bv.63808443,d.d2k&psig=AFQjCNGH8wGIOMWc7W-0Y7q4Gi9KHJCjcQ&ust=1396225634788499
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Πίνακας 7Α. Περιγράφεται η κατανομή των γονοτύπων του ιού της Ηπατίτιδας C, 

κατά περιοχή, σε παγκόσμια κλίμακα 

 

 

 

 

Πίνακας 7Β. Περιγράφεται η κατανομή των γονοτύπων του ιού της Ηπατίτιδας C, 

κατά περιοχή, σε παγκόσμια κλίμακα 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=K3tvZU8uC8MB8M&tbnid=7S1wrLkgeJ1dPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.intechopen.com/books/practical-management-of-chronic-viral-hepatitis/genomic-heterogeneity-of-hepatitis-viruses-a-e-role-in-clinical-implications-and-treatment&ei=VWo3U8aeEMKptAamjoCYCw&bvm=bv.63808443,d.d2k&psig=AFQjCNGH8wGIOMWc7W-0Y7q4Gi9KHJCjcQ&ust=1396225634788499
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Πίνακας 8. Αξιολόγηση-Ερμηνεία των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού 

                 ελέγχου για Ηπατίτιδα Β 

Δείκτης Αποτελέσμα Ερμηνεία 

HBsAg  

αντι-HBc  

αντι-HBs 

αρνητικό 

αρνητικό 

αρνητικό 

Επίνοσος ► Συνιστάται 

                     εμβολιασμός 

HBsAg  

αντι-HBc  

αντι-HBs 

αρνητικό  

θετικό  

θετικό 

Φυσική ανοσία ► δεν απαιτείται 

επανέλεγχος ούτε εμβολιασμός 

HBsAg  

αντι-HBc  

αντι-HBs 

αρνητικό  

αρνητικό  

θετικό 

Ανοσία μετά από εμβολιασμό 

HBsAg  

αντι-HBc  

IgM αντι-HBc  

αντι-HBs 

θετικό 

θετικό 

θετικό 

αρνητικό 

Οξεία λοίμωξη ► Αυξημένη 

μεταδοτικότητα 

HBsAg  

αντι-HBc  

IgM αντι-HBc  

αντι-HBs 

θετικό 

θετικό 

αρνητικό  

              αρνητικό 

Χρόνια λοίμωξη 

 

HBsAg  

αντι-HBc  

αντι-HBs 

αρνητικό  

θετικό  

αρνητικό 

Πιθανές ερμηνείες 

 Περίοδος παραθύρου σε 

οξεία λοίμωξη (► μέτρηση 

IgM anti-HBc). 

 Ύπαρξη φυσικής ανοσίας με 

μη ανιχνεύσιμους τίτλους 

anti-HBs. 

 Ψευδώς θετικό anti-HBc 

 Χρόνιοι φορείς με μη 

ανιχνεύσιμα επίπεδα HBsAg 

(► μέτρηση HBV DNA). 

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C     

*EIA: ανοσοενζυμική ανάλυση 

Αντι-HCV (EIA*) αντι-HCV (PCR) ALT Ερμηνεία Νόσος 

Θετικό Θετικό Θετικό Αυξημένη Οξεία ή χρόνια 

ηπατίτιδα C 

Θετικό Θετικό Θετικό Φυσιολογική Χρόνια ηπατίτιδα C 

Θετικό θετικό Αρνητικό Φυσιολογική Λύση ηπατίτιδας C 

Θετικό Αρνητικό Αρνητικό Φυσιολογική Λύση παλαιότερης 

HCV λοίμωξης             

ή Ψευδώς θετικό 

αποτέλεσμα στην ΕΙΑ* 
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Πίνακας 10. Παρουσιάζεται το φύλλο ερωτηματολογίου του Δημογραφικού και 

Ιατρικού Ιστορικού. 

 

Ερωτηματολόγιο εξεταζόμενου  

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ   

Κωδ.Εξεταζόμενου 

Ημ. συνέντευξης 

 

Α. Κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά 

1 
Ονοματεπώνυμο: 

 
2 

Πατρώνυμο: 

 
3 

Τόπος Γέννησης: 

 

4 

Έτος γέννησης: 

 

5 

Τόπος κατοικίας: 

Αρκαλοχώρι 

Άλλο 6 

Οικογενειακή κατάσταση: 

Έγγαμος/η  

Άγαμος/η 

Διαζευγμένος/η 

Χήρος/α 

7 

Αριθμός 

παιδιών: 

 

8 

Μόρφωση: 

Αγράμματος 

Δημοτικό  

Γυμνάσιο 

Λύκειο  

Ανώτερη/Ανώτατη 

Άλλο 

9 

Επάγγελμα: 

Αγρότης  

Κτηνοτρόφος  

Δημ. Υπάλληλος 

Ιδιωτ. Υπάλληλος 

Εργάτης 

Έμπορος  

Ελέυθ. Επαγγελματίας 

Συνταξιούχος 

Οικιακά 

10 

Συνθήκες κατοικίας:  

Κουζίνα 

Εσωτερική τουαλέτα 

Μπάνιο 

Ψυγείο 

Τηλέφωνο 
11 

Αριθμός  

συγκατοίκων: 

 

 Β. Τρόπος ζωής - Συνήθειες 

12 

Κάπνισμα: 

Ναι  

Όχι 

Διέκοψε  

13 

Κατανάλωση Αλκοόλ:  

Ναι 

Όχι 

Διέκοψε  

14 

Ποσότητα Αλκοόλ: (ποτήρια/ημέρα) 

Μπύρα 

Κρασί  

Ρακί 

Γ. Ιατρικό ιστορικό  

15 

Αριθμός μεταγγίσεων: 

 16 

Αριθμός μειζόνων 

χειρουργικών επεμβάσεων 

 

17 

Αριθμός οδοντιατρικών επισκέψεων την 

τελευταία 5ετία 

 

18 

Αριθμός οδοντιατρικών πράξεων 

την τελευταία 5ετία: 

 

Σφραγίσματα  

Εξαγωγές  

19 

Νοσηλεία σε νοσοκομείο >7 

ημερών χωρίς μετάγγιση ή 

χειρουργική επέμβαση 

Ναι 

Όχι  

20 

Χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών:  

 

Ναι 

Όχι  
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21 

Μαιευτικό ιστορικό  

(αριθμός πράξεων): 

Φυσιολογικοί τοκετοί 

Καισαρικές    

Αποξέσεις 

Αποβολές 

22 

Προηγούμενη νόσηση από 

ηπατίτιδα του ερωτώμενου: 

Ναι 

Όχι  
23 

Προηγούμενη νόσηση από ηπατίτιδα 

συγγενούς προσώπου: 

Ναι 

Όχι  

Δ. Λοιπές πληροφορίες 

24 

Ταξίδια στο εξωτερικό: 

Όχι                             Αμερική 

Ασία                            Ωκεανία 

Αφρική                        Ευρώπη 

25 

Αριθμός ερωτικών συντρόφων: 

0                         3-10 

1-2                      10+ 
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Εικόνες 

 

Εικόνα 1. (Πηγή ΚΕΕΛΠΝΟ) Μέση ετήσια δηλούμενη επίπτωση της ηπατίτιδας Α ανά 

περιφέρεια της χώρας (κρούσματα/100000 κατοίκους), 2004-2012. 

 

 

Εικόνα 2. Πιθανοί τρόποι μετάδοσης του Ιού της Οξείας Ηπατίτιδας Α. (CDC) 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=X6i5xeLYpVKg5M&tbnid=JFBvNAvAKLxpGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://health-fts.blogspot.com/2012/03/hepatitis.html&ei=5Eg3U-KjNMPNtAb7jYDIAw&bvm=bv.63808443,d.Yms&psig=AFQjCNEF_X06qRUHHJcbj9CiYWT2bGOU2A&ust=1396218428010367
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ΕΙΚΟΝΑ 3. Τυπική κλινική και βιοχημική πορεία της οξείας  ιογενούς ηπατίτιδας  

 

 

Εικόνα 4Α. Ο ιός της ηπατίτιδας Α. Εικόνα από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο              
Από: Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, USA 
http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/hepatitis/slideset/hep06.gif 
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Εικόνα 4Β. Μοριακή δομή του ιού της ηπατίτιδας Α. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5. Κύκλος ιού ηπατίτιδας Α στον ανθρώπινο οργανισμό 

(www.medscape.com) 

 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=c-OgB7-hLKBB5M&tbnid=ukdZJD-3Y3y-qM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dc231.4shared.com/doc/1OJVQm4w/preview.html&ei=OEs3U8fgOYrGtQbUq4HoBA&psig=AFQjCNEF_X06qRUHHJcbj9CiYWT2bGOU2A&ust=1396218428010367
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=X6i5xeLYpVKg5M&tbnid=JFBvNAvAKLxpGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.medscape.org/viewarticle/471375_2&ei=ZEk3U9idDoOstAaCqIHoDA&bvm=bv.63808443,d.Yms&psig=AFQjCNEF_X06qRUHHJcbj9CiYWT2bGOU2A&ust=1396218428010367


 

125 
 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 6. Ορολογική εξέλιξη της οξείας ηπατίτιδας Α. ALT: αλανινική 

αμινοτρανσφεράση. HAV= ιός ηπατίτιδας Α 

 

 

Εικόνα 7Α. Η δομή του ιού της Ηπατίτιδας Β 

 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Hhtuz_PbI-uh5M&tbnid=cmuO7nX48C94UM:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hepatitis_B_virus.png&ei=YEQ3U5CdGsqItAbD3YGACg&bvm=bv.63808443,d.Yms&psig=AFQjCNFd4leWfi98agMXKPKBoPiuGCbFiw&ust=1396217231872253
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Εικόνα 7Β. Η δομή του ιού της Ηπατίτιδας Β,                                                               

σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 8. Ορολογική εξέλιξη της  οξείας ηπατίτιδας Β. HBc= πυρήνας του ιού 

HBeAg= αντιγόνο e της ηπατίτιδας Β, HBs= επιφάνεια του ιού, HBsAg= αντιγόνο της 

επιφάνειας του ιού HBV, HBV= ιός της ηπατίτιδας Β, PCR= αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυμεράσης 

 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dshSxaIVG4ecnM&tbnid=a53WsU-9BOH3cM:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_B&ei=iEU3U4TcLYGttAb0roDQBg&bvm=bv.63808443,d.Yms&psig=AFQjCNFd4leWfi98agMXKPKBoPiuGCbFiw&ust=1396217231872253
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ΕΙΚΟΝΑ 9. Ορολογική εξέλιξη της οξείας ηπατίτιδας C. HCV= ιός ηπατίτιδας C. 

PCR= αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 10. Τυπική ορολογική πορεία της χρόνιας ηπατίτιδας Β 
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ΕΙΚΟΝΑ 11. Τυπική ορολογική πορεία της χρόνιας ηπατίτιδας C 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 12. Η ανταπόκριση του ιού στη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C 

διάρκειας 48 εβδομάδων (Harrison's Principles of Internal Medicine, 18th Edition. 

2012) 
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Εικόνα 13. Ιστολογική εικόνα ήπατος, σε χρόνια ηπατίτιδα Β, σε μικροσκόπιο 

Πηγή: http://library.med.utah.edu/WebPath/LIVEHTML/LIVERIDX.html 

 

 

 

Εικόνα 14. Ιστολογική εικόνα ήπατος, σε χρόνια ηπατίτιδα C, σε μικροσκόπιο 

Πηγή: http://library.med.utah.edu/WebPath/LIVEHTML/LIVERIDX.html 

http://library.med.utah.edu/WebPath/LIVEHTML/LIVERIDX.html
http://library.med.utah.edu/WebPath/LIVEHTML/LIVERIDX.html
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Σχήματα 

 

Σχήμα 1. Περιγράφεται η εξέλιξη της λοίμωξης από τον ιό της Ηπατίτιδας Β. (CDC) 

 

Διαγράμματα 

 

Διάγραμμα 1. Επιπολασμός της χρόνιας ηπατίτιδας C, κατά ηλικιακή ομάδα, στο 

γενικό πληθυσμό, σε διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ. 
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Γραφήματα 

 

 

Γράφημα 1Α. Η διαχρονική εξέλιξη της δηλούμενης επίπτωσης (αριθμός 

κρουσμάτων/100.000 πληθυσμού) της ηπατίτιδας Α στην Ελλάδα, για το διάστημα 

2004-2011. (Πηγή ΚΕΕΛΠΝΟ) 

 

 

 

 

Γράφημα 2Α. Μέση ετήσια δηλούμενη επίπτωση (αριθμός κρουσμάτων/100.000 

πληθυσμού) της ηπατίτιδας Α στην Ελλάδα ανά ηλικιακή ομάδα. (Πηγή ΚΕΕΛΠΝΟ) 
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Γράφημα 3Α. Μέση δηλούμενη επίπτωση (αριθμός κρουσμάτων/100.000 

πληθυσμού) της ηπατίτιδας Α στην Ελλάδα ανά μήνα του έτους (Πηγή ΚΕΕΛΠΝΟ) 

 

 

 

 

Γράφημα 2B. Κατανομή της επίπτωσης κατά ηλικία, της οξείας ηπατίτιδας Β, ανά 

100.000 πληθυσμού για τα έτη 1998-2011. Στοιχεία ΚΕΕΛΠΝΟ 

 

 

 

 

http://www2.keelpno.gr/blog/wp-content/uploads/2012/04/mar2012gr_kuriws_thema_gra_2.jpg
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Γράφημα 3B. Κατανομή της οξείας ηπατίτιδας Β και C, ανά παράγοντες κινδύνου 

στην Ελλάδα για τα έτη 2004-2011. Στοιχεία ΚΕΕΛΠΝΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.keelpno.gr/blog/wp-content/uploads/2012/04/mar2012gr_kuriws_thema_gra_3.jpg
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