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Ση είλαη ε Ηπαηίηηδα;

• Ηνγελήο επαηίηηδα είλαη 

ε θιεγκνλή ηνπ ήπαηνο 

ε νπνία νδεγεί ζε 

θαηαζηξνθή ησλ 

επαηηθψλ θπηηάξσλ

• Πέληε είλαη νη θχξηνη ηνί 

νη νπνίνη πξνθαινχλ 

ηνγελή επαηίηηδα ν Α, Β,

C, D θαη Δ.

• Γηαθέξνπλ ζην ηξφπν 

κεηάδνζεο θαη ζην 

απνηέιεζκα.
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• Οη ηνγελείο επαηίηηδεο 

φηαλ δελ δηαγλσζζνχλ 

έγθαηξα θαη δελ 

αληηκεησπηζηνχλ 

ζεξαπεπηηθά 

πξνθαινχλ θίξξσζε 

θαη επαηνθπηηαξηθφ 

θαξθίλν

ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ



Η Ηπαηίηηδα πξνθαιείηαη από έλαλ πνιύ 
κνιπζκαηηθό ηό πνπ πξνζβάιεη ην ήπαξ

• Τν ήπαξ είλαη έλα από ηα κεγαιύηεξα θαη 
ζπνπδαηόηεξα όξγαλα ηνπ ζώκαηνο, απαξαίηεην 
ζ’ έλα πιήζνο δωηηθώλ ιεηηνπξγηώλ, κεηαμύ ηωλ 
νπνίωλ:

Απνζεθεύεη 
βηηακίλεο θαη 

κέηαιια

Παξάγεη 
πξωηεΐλεο 
γηα ην αίκα

Καηαπνιεκά ηηο 
κνιύλζεηο

Παξάγεη ρνιή πνπ 
βνεζά 
ζηελ απνξξόθεζε ηεο 
ηξνθήο 
θαη ηωλ ζξεπηηθώλ 
νπζηώλ

Φηιηξάξεη ηα απόβιεηα θαη 
ηηο ηνμίλεο πνπ βξίζθνληαη  

ζην αίκα

Ρπζκίδεη ηα 
επίπεδα
ρνιεζηεξίλεο 



Ηπαηίηηδα A - Υαξαθηεξηζηηθά

• Πεξίνδνο επψαζεο: Μέζε 30 εκέξεο

Δχξνο 15-50 εκέξεο

• Ίθηεξνο, αλά ειηθία: <6 εηψλ, <10%
6-14 εηψλ, 40%-50%
>14 εηψλ, 70%-80% 

• Δπηπινθέο: Ομεία επαηίηηδα
Υνινζηαηηθή επαηίηηδα
Τπνηξνπηάδνπζα επαηίηηδα

• Υξφληεο επηπηψζεηο: Κακία



πγθέληξσζε ηνύ HAV ζε ζσκαηηθά 

πγξά

Πεγή: Viral Hepatitis and Liver Disease 1984;9-22

J Infect Dis 1989;160:887-890
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Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ινίκσμεο HAV

Δπηπνιαζκόο Anti-HAV

Τςειόο

Μέζνο

Υακειόο

Πνιύ ρακειόο



ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Α

• Ζ επαηίηηδα Α είλαη κηα νμεία 
απηνπεξηνξηδφκελε λφζνο ηνπ ήπαηνο πνπ 
πξνθαιείηαη απφ ηνλ ηφ ηεο επαηίηηδαο Α 
(HAV). 

• Μεηαδίδεηαη απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν, 
θπξίσο δηα ηεο θνπξαλνζηνκαηηθήο νδνχ ή 
κε θαηαλάισζε κνιπζκέλεο ηξνθήο ή 
λεξνχ. 



ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Α

• παλίσο κπνξεί λα κεηαδνζεί κε αίκα ή 

παξάγσγα απηνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θάζεο ηεο ηαηκίαο.

http://www.acclaimimages.com/_gallery/_pages/0269-0707-2921-3800.html


ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ  Α

• Πεξίπνπ 1,5 εθαη. λέεο πεξηπηψζεηο 

εκθαλίδνληαη εηεζίσο ζε φιν ηνλ 

θφζκν. ηα παηδηά, ηδίσο ζε απηά θάησ 

ησλ 5 εηψλ, ε λφζνο δηαδξάκεη 

ζπλήζσο ππνθιηληθά,  ελ αληηζέζεη κε 

ηνπο ελήιηθεο, πνπ εκθαλίδνπλ θιηληθή 

λφζεζε ζε ζεκαληηθά κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ (75-90%)



ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Α

• Ζ βειηίσζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ 
επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ επηδεκηνινγία 
ηεο λφζνπ. 

• Ο πην ζπρλφο παξάγνληαο θηλδχλνπ : ε 
ελδννηθνγελεηαθή ή ε απφ άηνκν ζε άηνκν 
δηαζπνξά

• Οη εηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο (κνπζνπικαληθέο 
κεηνλφηεηεο, αζίγγαλνη) απνηεινχλ πεγέο 
δηαζπνξάο γηα ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ 

• Απνηειεί ζνβαξφ πξφβιεκα δεκφζηαο πγείαο 
ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο πξφθιεζεο επηδεκηψλ, ηεο 
καθξάο λνζεξφηεηαο θαη ησλ ζνβαξψλ, αλ θαη 
ζπαλίσλ, επηπινθψλ πνπ πξνθαιεί ζηνπο 
ελήιηθεο. 



ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Α

Ζ Διιάδα κε βάζε ηα επηδεκηνινγηθά 
ζηνηρεία πνπ δηαζέηνπκε αλήθεη ζηηο 
ρψξεο ρακειήο ελδεκηθφηεηαο, φζνλ 
αθνξά ηα άηνκα ειηθίαο θάησ ησλ 40 
εηψλ, κε ζπιάθνπο πεξηνρψλ ή 
θνηλνηήησλ, ελδηάκεζεο ελδεκηθφηεηαο. 



ΜΔΣΑΓΟΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Α

• ηελή πξνζσπηθή επαθή
(π.ρ., νηθηαθή επαθή, ζεμνπαιηθή επαθή, 
παηδηθνί ζηαζκνί)

• Μνιπζκέλα ηξφθηκα, λεξφ
(π.ρ. κνιπζκέλνη ρεηξηζηέο ηξνθίκσλ, 

σκά νζηξαθνεηδή)

• Δθζεζε ζε αίκα (ζπάληα)
(π.ρ., ρξήζε ελδνθιεβίσλ λαξθσηηθψλ, 
κεηάγγηζε)



ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Α
 Γεληθά κέηξα πγηεηλήο

• Πιχζηκν ησλ ρεξηψλ πξηλ απφ θάζε ρεηξηζκφ ηξνθίκσλ

• Υξήζε γαληηψλ

• Πνιχ θαιφ πιχζηκν ησλ ρεξηψλ θάζε θνξά πνπ γίλεηαη 
ρξήζε ηεο ηνπαιέηαο

 ζηελ αιιαγή πάλαο ζε βξέθε ή ζε άιια άηνκα κε εηδηθέο 
αλάγθεο 

• Καηαλάισζε λεξνχ κφλν απφ γλσζηή θαη εγθεθξηκέλε 
πεγή

• Πξνζνρή ζηελ θαηαλάισζε λσπψλ ηξνθψλ ή 
νζηξαθνεηδψλ

• Υξήζε γαληηψλ απφ ηνπο παξαζθεπαζηέο ηξνθίκσλ

• Βειηίσζε ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, 
απνθνκηδή ησλ ζθνππηδηψλ ιακβάλνληαο ηα θαηάιιεια 
κέηξα πξνθχιαμεο



• Πξν έθζεζεο

Σαμηδηψηεο πξνο πεξηνρέο κέζεο-πςειήο 
ελδεκηθφηεηαο

• Μεηά έθζεζεο (εληφο 14 εκεξψλ)

Ρνπηίλα

Οηθηαθέο θαη άιιεο ζηελέο επαθέο

• Δηδηθέο πεξηζηάζεηο

ηδξχκαηα (π.ρ., παηδηθνί ζηαζκνί)

έθζεζε ζε θνηλέο πεγέο (π.ρ., ηξφθηκα πνπ 
παξαζθεπάζηεθαλ απφ κνιπζκέλν 
πξνζσπηθφ)

Πξνθύιαμε επαηίηηδαο Α



πζηάζεηο γηα εκβνιηαζκό ζε νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ 

• Οη ηαμηδηώηεο ζε ρψξεο ελδηάκεζεο θαη θπξίσο 

πςειήο ελδεκηθφηεηαο 

• Οη ηξόθηκνη ηδξπκάησλ γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο θαη νη εξγαδόκελνη ζε απηά (9). 

• Οη πάζρνληεο από ρξόληα επαηηθή λόζν (ρξφληεο 

ηνγελείο επαηίηηδεο ή αιθννιηθήο αηηηνινγίαο 

επαηνπάζεηεο) 

• Σα άηνκα πνπ ιφγσ ησλ ζεμνπαιηθψλ ηνπο ζπλεζεηψλ 

δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν έθζεζεο ζηνλ HAV, 

φπσο νη νκνθπιόθηινη άλδξεο (πξσθηηθή ή ηδηαίηεξα 

ζηνκαην-πξσθηηθή επαθή)



ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Α

• Σα άηνκα πνπ θάλνπλ ρξήζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ

• Οη ππάιιεινη ηνπ δήκνπ, πνπ έξρνληαη ζε άκεζε 

επαθή κε ιχκαηα ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ βξίζθνληαη 

ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν HAV ινίκσμεο θαη ζπληζηάηαη ν 

εκβνιηαζκφο ηνπο. 

• Οη εξγαδόκελνη ζε θέληξα ππνδνρήο κεηαλαζηώλ,

θαζψο θαη ηα παηδηά (<10 εηψλ) κεηαλαζηψλ απφ ρψξεο 

πςειήο θαη ελδηάκεζεο ελδεκηθφηεηαο 



ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β
• Ο ηφο ηεο επαηίηηδαο Β είλαη έλαο κηθξφο DNA 

ηφο 42 nm Hepadna ηφο 

• Σν 1965 ν B. Blumberg θαη νη ζπλ. (Fox-Chase 
Cancer Institute, Φηιαδέιθεηα, ΖΠΑ) 
αλαθάιπςαλ έλα λέν αληηγφλν ζε Απζηξαιφ 
ηζαγελή ην νπνίν νλφκαζαλ αληηγφλν 
απζηξαιηαλφ (Australian Antigen)

• Σν 1967 ην αληηγφλν ζπζρεηίζζεθε κε ηελ ηνγελή 
επαηίηηδα Β θαη απεδείρζε φηη απνηειεί ηελ 
πξσηεΐλε επηθάλεηαο ηνπ ηνχ

• Ο B. Blumberg ηηκήζεθε κε ην βξαβείν Nobel
ΗΑΣΡΗΚΖ 1977



42 nm

22 nm

HBsAg

HBV DNA

HBcAg42 nm

 DNA ηόο

 Σαμηλόκεζε:  Hepadnaviridae

 Με πεξίβιεκα

 Πνιιαπινί νξόηππνη & γνλόηππνη A-G 
Μνληέιν in vitro:  α΄γελήο θαιιηέξγεηα 
επαηνθπηηάξσλ θαη δηακόιπλζε
θισλνπνηεκέλνπ HBV DNA

 Αληηγξαθή in vivo:  ην θπηηαξόπιαζκα, 
cccDNA ζηνλ ππξήλα, ζην επαηνθύηηαξν 
θαη άιινπο ηζηνύο, ζηνλ άλζξσπν θαη 
άιια πξσηεύνληα

HBsAg

22 nm

Ιόο Ηπαηίηηδαο Β



ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Β

• Ζ Ζπαηίηηδα Β είλαη 100 θνξέο πην 

κνιπζκαηηθή απφ ηνλ ηφ ηνπ AIDS θαη 

είλαη ε 10ε αηηία ζαλάηνπ παγθνζκίσο

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://virology.wisc.edu/virusworld/ICTV8/hpb-hepatitis-b-ictv8.jpg&imgrefurl=http://virology.wisc.edu/virusworld/ictv8gallery.php&h=947&w=1228&sz=213&hl=el&start=1&um=1&usg=__jP_-VZWy_gAuPN8oVrDT9KATQhA=&tbnid=RvJCxgPedC9yxM:&tbnh=116&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dpictures%2Bhepatitis%26imgsz%3Dxxlarge%26um%3D1%26hl%3Del


HΠATITIΓA Β

• νβαξό πξόβιεκα πγείαο ζε παγθόζκηα θιίκαθα 

• πρλόηεξε αηηία ρξόληαο ηνγελνύο επαηνπάζεηαο  

• Από ηηο βαζηθόηεξεο αηηίεο θίξξσζεο θαη ΗΚΚ 
παγθνζκίσο 

• Τπνινγίδεηαη όηη > 2 δηζεθαηνκκύξηα άλζξσπνη 
έρνπλ κνιπλζεί

• Η WHO αλαθέξεη όηη > 1.000.000 ζάλαηνη εηεζίσο 
νθείινληαη ζ΄απηόλ θαη > 350.000.000 άηνκα 
παγθνζκίσο έρνπλ ρξόληα ινίκσμε, από απηνύο 
ην 1/3 ζα αλαπηύμεη θίξξσζε



HBV - Δπηδεκηνινγία

Δπηπνιαζκόο ηεο θνξείαο ηνπ HBsAg

WHO

>8%

2-8%

<2%



HBV - Δπηδεκηνινγία

Υακειή       Μέηξηα      Τςειή

Πνζνζηό κνιπλζεο   < 2% 2%-8% >8%

Πνζνζηό παξνύζαο 4%-6% 20%-50% 70%-90%
ή παξειζνύζαο

ινίκσμεο

Κπξηόηεξε ειηθία Δλήιηθνη Δλήιηθνη + Νενγλά +

κόιπλζεο Παηδηά        Παηδηά



Υξήζε 
Δλδνθιεβίσλ 
Ναξθσηηθώλ

Οκνθπινθηιηθέο 
ζρέζεηο κεηαμύ 

αλδξώλ

Πνιιαπινί εξσηηθνί 
ζύληξνθνη

εμνπαιηθή επαθή 
κε θνξείο ηνπ HBV 

Δπαθή κε θνξείο ηνπ HBV 
Μεηάγγηζε αίκαηνο

Δπαγγεικαηηθή έθζεζε /

αηκνδηάιπζε

Άγλσζηνο

HBV - Δπηδεκηνινγία

CDC



ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β

• πγθάηνηθνη αηφκσλ 

κε ΖΒV

• Νενγέλλεηα απφ 

κεηέξεο κε ΖΒV

http://www.inmagine.com/ispi049/ispi049236-photo
http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.adoptavillageafrica.org/DSC01390.JPG&imgrefurl=http://www.adoptavillageafrica.org/news.htm&h=960&w=1280&sz=579&hl=el&start=5&usg=__N8bqaHyhdu6mYMV4tkbJkCOVU6o=&tbnid=wbgNzh3QUFKA9M:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DVILLAGES%2BIN%2BAFRICA%26imgsz%3Dxxlarge%26gbv%3D2%26hl%3Del


ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β

• Δξγαδφκελνη ζηνλ ηνκέα πγείαο 

• Λήπηεο πξντφλησλ αίκαηνο

• Άηνκα πνπ ηαμηδεχνπλ ζε ελδεκηθέο 

πεξηνρέο

http://www.123rf.com/photo_3268294.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Bloedafname_Sanquin.jpg


Δλεκεξσζείηε : Παξάγνληεο επηθηλδπλόηεηαο γηα 

ηελ Ηπαηίηηδα Β

• Πώς μολύνεται κανείς από την Ηπατίτιδα B;

– Η Ηπαηίηηδα Β κεηαδίδεηαη εύθνια από 
άλζξωπν ζε άλζξωπν κέζω ηνπ αίκαηνο θαη 
ηωλ ζωκαηηθώλ πγξώλ.



ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β

Οπνηνζδήπνηε κπνξεί λα κνιπλζεί από ηνλ ηό 

ηεο Ηπαηίηηδαο Β, σζηόζν απμεκέλν θίλδπλν 

κόιπλζεο έρνπλ: 

Άηνκα πνπ έρνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο 

ρσξίο πξνθχιαμε

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.birth-control-comparison.info/bc_images/malecondom.jpg&imgrefurl=http://www.birth-control-comparison.info/condom.htm&h=1217&w=1190&sz=257&hl=el&start=5&usg=__yo8olNZsfwCwDumHRV8lsi7dxPQ=&tbnid=-X3xt2lMxxankM:&tbnh=150&tbnw=147&prev=/images%3Fq%3DCONDOM%26imgsz%3Dxxlarge%26gbv%3D2%26hl%3Del


8. Centers for Disease Control and Prevention. CDC Division of Viral Hepatitis: Hepatitis B Information for the Public. Available at 
http://www.cdc.gov/hepatitis/B/bFAQ.htm#bFAQ10. Accessed 28 July 2008

 Βξέθε πνπ γελληνχληαη απφ 

κνιπζκέλεο κεηέξεο

Άηνκα πνπ κνηξάδνληαη ζχξηγγεο ή 

βειφλεο

http://www.cdc.gov/hepatitis/B/bFAQ.htm


 Άηνκα πνπ κνηξάδνληαη πξνζσπηθά 

αληηθείκελα (π.ρ. μπξαθάθηα, 

νδνληφβνπξηζεο) 

http://www.acclaimimages.com/cgi-bin/photobase/comps.pl?do=get_comp&image_number=0156-0702-0201-1140


ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β

 Σαμηδηψηεο ζε ρψξεο 

κε πςειά πνζνζηά 

επηπνιαζκνχ, πνπ 

κπνξεί λα είραλ 

θάπνηα απφ ηηο 

παξαπάλσ 

δξαζηεξηφηεηεο

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://img.photobucket.com/albums/v77/Tunie41/Picture4.jpg&imgrefurl=http://breadoflifeintl.blogspot.com/&h=933&w=1400&sz=210&hl=el&start=64&usg=__wymI56qd4g69A5MBj_FMiguza2A=&tbnid=5QC2M6QnD8P51M:&tbnh=100&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dthird%2Bworld%2Bcountries%26start%3D60%26imgsz%3Dxxlarge%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Del%26sa%3DN


ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β

 Δπαγγεικαηίεο 

πγείαο πνπ κπνξεί 

απφ ιάζνο λα έξζνπλ 

ζε επαθή κε βειφλεο

θαηά ηε θξνληίδα 

κνιπζκέλσλ 

αζζελψλ

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.spmh.org/images/doctors2.jpg&imgrefurl=http://www.spmh.org/medical_staff.html&h=438&w=431&sz=215&hl=el&start=4&usg=__F1vhPWcrztPVsavh1ihaHAECH5w=&tbnid=i9uUCrja56BBqM:&tbnh=127&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Ddoctors%26gbv%3D2%26hl%3Del%26sa%3DG
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ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β

• Άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε θαζαξηφηεηα, 

ππξνζβέζηεο, αζηπλνκηθνί, ηξφθηκνη 

θπιαθψλ
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Ο ΙΟ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Β

Ο ηόο HBV αλεπξίζθεηαη ζε πςεινύο ηίηινπο ζηνλ νξό 
αζζελώλ κε νμεία ή ρξόληα ΗΒV θαη ζε ρακειόηεξεο 
ζπγθεληξώζεηο απαληάηαη ζε δηάθνξα πγξά ηνπ 
ζώκαηνο (ζπέξκα, θνιπηθέο εθθξίζεηο, ζίειν, 
ηδξώηα, δάθξπα, γάια), εθηόο από ηα θόπξαλα

Ο ηόο είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθόο ζε αθξαίεο ζπλζήθεο 
ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο, όπσο θαη ζε δηάθνξνπο 
ρεκηθνύο παξάγνληεο.

Ο ηόο παξακέλεη ζηαζεξόο γηα 15 ρξόληα ζηνπο -20ν C, 
γηα 6 κήλεο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ θαη 3-4 
εβδνκάδεο ζε μεξέο γπάιηλεο επηθάλεηεο ζε 
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. 

Δίλαη αλζεθηηθόο ζηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία, ζηνλ 
αηζέξα, ζηελ αιθνόιε, ελσ αδξαλνπνηείηαη από   ηελ 
β-πξνπηνιαθηόλε, ηελ γινπηαξαιδεύδε, ην 
ρισξνθόξκην θαη ηελ θνξκόιε.



Η ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Β ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ
• Δίλαη αθόκε ζπρλή 

• Παξακέλεη ην ζπρλόηεξν αίηην νμείαο ηθηεξηθήο 
επαηίηηδαο ζε πνζνζηό 65% ελώ είλαη ππεύζπλε γηα 
ην 50-75% ησλ ΗΚΚ

• Η Διιάδα ζπγθαηαιέγεηαη αθόκε ζηηο πεξηνρέο  
ελδηάκεζεο ελδεκηθόηεηαο κε πνζνζηό γύξσ ζην 2-
3%

• Πάλσ από 300.000 άηνκα έρνπλ κνιπλζεί, αιιά κόλν 
ην 25-30% αλαπηύζζνπλ ρξόληα επαηίηηδα 

• Δίλαη επνίσλν όηη ηειεπηαία,ππάξρεη ζαθήο κείσζε 
ηνπ επηπνιαζκνύ 

• ΠΡΟΟΥΗ όκσο απαηηείηαη δηόηη ζηηο πεξηνρέο 
κέηξηαο ελδεκηθόηεηαο ηνπ HBV, κπνξεί λα επέιζεη 
κεηαβνιή ηεο επηδεκηνινγηθήο εηθόλαο, εμ’ αηηίαο ηεο 
κεηαλάζηεπζεο πιεζπζκώλ από πεξηνρέο 
πςειόηεξεο ελδεκηθόηεηαο



Μετανάστευση & HBV



πκπεξάζκαηα από κειέηεο ζε 1.235 νηθνλνκηθνύο 

κεηαλάζηεο ζηε Γπη. Αζήλα, 2002

ΔΠΙΠΟΛΑΜΟ ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Β & C

ΑΛΒΑΝΙΑ (630)  -HbsAg(+)    110       17,5%

-HBV-DNA(+)  92       14,6%

-anti HCV(+)     7          1,1%

-HCV RNA(+)   5           0,8%



ΑΝ.ΔΤΡΧΠΗ (411) -HbsAg(+)      21    5,1%

-HBV DNA(+) 18     4,4%

-anti HCV(+)   10    2,43%

-HCV-RNA(+)   8      1,9%

ΑΙΑ-ΑΦΡΙΚΗ (194)    -HbsAg(+)     5 2,6%

-HBV DNA(+) 4 2%

-anti HCV(+)   11 11,8%

-HCV-RNA(+)  10 10,8%

ΠΑΚΙΣΑΝ (101) -anti HCV(+)   27 26,7%

-HCV-RNA(+)  23 23%



Σξνπνπνηεηηθνί Παξάγνληεο

ζηελ Ηπαηίηηδα Β

ΞΔΝΙΣΗ
Φπιν Ηιηθία

Αλνζηαθή απόθξηζε

ΙΟ
Γνλόηππνο

Μνξηαθέοκεηαιιαμεηο

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αιθνόι

HCV, HDV, HIV

HBV – Φπζηθή Ιζηνξία



HBV – Φπζηθή Ιζηνξία

Ομεία ΗπαηίηηδαΤπνθιηληθή 

Ηπαηίηηδα
Κεξαπλνβόιν

Ηπαηίηηδα
ζαλαηνο

Ομεία Λνίκσμε

Αλάξξσζε

Έθβαζε ηεο Ομείαο HBV Λνίκσμεο

Υξόληα Λνίκσμε



Έθβαζε ηεο Υξόληαο HBV Λνίκσμεο

Υξόληα HBV Λνίκσμε

Καηάζηαζε 
αλελεξγνύ θνξέα Υξόληα Ηπαηίηηδα

Κίξξσζε

HΚΚ

HBV – Φπζηθή Ιζηνξία



Αίηηα  Ομείαο  Ηπαηίηηδαο
ζε HBsAg+ άηνκα

HBsAg ζεηηθό
Ομεία 

Ηπαηίηηδα

Με ηνγελήο 

βιάβε ηνπ 

ήπαηνο

Παξνμπλζε

Δπαλεκθάληζε 

HBV

Οξνκεηαηξνπή 

HBeAganti-HBe

Δπηινίκσμε

HAV

HDV

HCV

HEV

 ? άιιν

HBV – Φπζηθή Ιζηνξία



Οξνινγηθνί Γείθηεο Κιηληθή εκαζία

HBsAg Ομεία/Υξόληα 

Λνίκσμε

Anti-HBc IgM Ομεία Λνίκσμε

HBeAg Τςειή 

κνιπζκαηηθόηεηα

Anti-HBe Υακειή 

κνιπζκαηηθόηεηα

Anti-HBs Αλνζία

Anti-HBc IgG and HBsAg Υξόληα Λνίκσμε

Anti-HBc IgG and anti-HBs Λνίκσμε

HBV - Γηάγλσζε



ALT, AST Αςξημένερηπαηοκςηηαπική

νέκπωζη

Αλκαλική

θωζθαηάζη

Αςξημένερηπαηική

δςζλειηοςπγία

Χολεπςθπίνη Αύξηζηηπαηική δςζλειηοςπγία

Αλβοςμίνη Μείωζη ηπαηική ανεπάπκεια

PT Παπάηαζηηπαηική

δςζλειηοςπγία

U/S Ανίσνεςζη όγκων ή εκηεηαμένων

οςλών

Iζηολογική Δείκηερ ηος ζηαδίος και ηος

βαθμού ηηρ νόζος

Δκηίμηζη ηης ηπαηικής νόζοσ ζε αζθενείς με 

ηπαηίηιδα



ΗΒV

Η γλώζε ηεο θπζηθήο ηζηνξίαο θαη ηεο 
επηδεκηνινγίαο ηνπ ηνύ θαη νη ζύγρξνλεο γλώζεηο 
ηεο κνξηαθήο βηνινγίαο θαη ηνινγίαο καο 
επηηξέπνπλ λα πξνγξακκαηίδνπκε 
απνηειεζκαηηθά ηα κέηξα πξόιεςεο ηεο 
κεηάδνζεο ηνπ HBV:

1. Αλαζηνιή δηαζπνξάο ηνπ ηνύ

2. Εκβνιηαζκόο κε πξόθιεζε ελεξγεηηθήο αλνζίαο

3. Με παζεηηθή αλνζία

Η αλαζηνιή ηεο δηαζπνξάο επηηπγράλεηαη κε ηελ 
κείωζε ηνπ πιεζπζκνύ ηωλ ρξνλίωο παζρόληωλ 
θαη κε ηε ζεξαπεία ηεο ρξόληαο ινίκωμεο



ΗΒV

• Δπηβάιιεηαη ζρνιαζηηθόο έιεγρνο ηνπ 

αίκαηνο γηα κεηάγγηζε θαη ησλ παξάγσγσλ 

ηνπ, όπσο επίζεο θαη ησλ νξγάλσλ 

κεηακόζρεπζεο ησλ ηζηώλ θαη ηνπ ζπέξκαηνο

• ηα πιαίζηα ηεο Δλεξγεηηθήο Αλνζνπνίεζεο 

δηεζλώο ζπκκεηέρνπλ θαη εθαξκόδνπλ ην 

πξόγξακκα 116 από ηηο 216 ρώξεο θαη απηό 

εθθξάδεη ην 31% ηνπ δηεζλνύο πξνγξάκκαηνο 

ησλ γελλήζεσλ



ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Β

 Οη ππάξρνπζεο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο ζηελ 
αληηκεηψπηζε ηεο ΥΖΒ είλαη:

1. ΗΝΣΔΡΦΔΡΟΝΖ

2. ΝΟΤΚΛΔΟΗΓΗΚΑ-ΝΟΤΚΛΔΟΣΗΓΗΚΑ 
ΑΝΑΛΟΓΑ



ΔΝΓΔΙΞΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ

HBsAg(+)

Αζζελείο κε 

• HBV-DNA(+) >2000iu/ml ζε antiHBe(+) θαη 

• HBV-DNA(+) >20000iu/ml ζε HBeAg(+)

ALT, AST >θ.θ

• Βηνςία ήπαηνο: Υξνλία Δλεξγφο Ζπαηίηηο



ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ

1. Φνξείο κε θπζηνινγηθά έλδπκα

2. Γπζαλεμία ζην θάξκαθν

3. Αλνζνθαηαζηαικέλνη αζζελείο

4. Αζζελείο κε κε αληηξξνπνχκελε 
θίξξσζε



ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Β

Ζ αιθα-ηληεξθεξφλε (a-IFN) ππήξμε ε 
βαζηθή ζεξαπεπηηθή επηινγή ζηελ 
αληηκεηψπηζε ηεο ΥΖΒ απφ ηελ 
εκθάληζή ηεο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 
ηνπ 1980.

Ζ αλάπηπμε ησλ λνπθιενζηδηθψλ 
αλαιφγσλ απνηέιεζε επαλάζηαζε ζηελ 
ζεξαπεία ηεο ΥΖΒ κε ηελ αλαζηνιή ηνπ 
ητθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ κε απεπζείαο 
αλαζηνιή ηεο HBV πνιπκεξάζεο θαη ε 
δξάζε ηνπο ζεσξείηαη αλεμάξηεηε απφ 
ηε άλνζε αληίδξαζε ηνπ μεληζηή.



Ρεαιηζηηθνί ζηόρνη ζεξαπείαο ζηε 

ρξόληα επαηίηηδα Β

• Αθύξσζε ή θαζπζηέξεζε ησλ ζνβαξώλ 
επηπινθώλ ηεο λόζνπ (θίξξσζε, HΚΚ, 
ζάλαην)

• Endpoints ζεξαπείαο

Φπζηνινγηθέο ηηκέο ALT

Μείσζε HBV DNA 

Οξνκεηαηξνπή HBeAg  

Ιζηνινγηθή βειηίσζε

Conjeevaram HS, J Hepatol. 2003



Interferon

Peg-Interferon
Lamivudine

2007 

6 εγκεκριμένοι παράγονηες

ένανηι ηης ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Β

Adefovir 

dipivoxil     

Υξόληα Ηπαηίηηδα Β

Entecavir Σelbivudine    Tenofovir



ΙΝΣΔΡΦΔΡΟΝΗ (IFN)

H κφλε νπζία πνπ εδψ θαη ρξφληα έρεη 
απνδεηρζεί φηη έρεη ζεξαπεπηηθφ 
απνηέιεζκα.

Οη ηληεξθεξφλεο είλαη θπηνθίλεο θαη έρνπλ:

• αληητθή

• Αληηθιεγκνλψδε              δξάζε

• αλνζνξξπζκηζηηθή 

• αληηλενπιαζηηθή



Πέληε κνξθέο IFN έρνπλ δνθηκαζηεί ζηελ 
ζεξαπεία ηεο ΥΔΗ:

1 IFNα-2α παξάγνληαη κε ηερληθέο 
αλαζπλδπαζκνχ   DNA

2 IFNα-2β δηαθέξνπλ ζε έλα ακηλνμχ

3 IFN-n1 (ιεκθνβιαζηνεηδήο) παξάγεηαη απφ κία 
αλζξψπηλε Β ιεκθνβιαζηνεηδή θπηηαξηθή ζεηξά

4 IFN consensus πλζεηηθή IFN πνπ πεξηέρεη ηα πην 
ζπρλά απαηηνχκελα ακηλνμέα

5 PeG Intron Δίλαη ε ζχλζεζε ελφο αδξαλνχο κνξίνπ 
ηεο πνιπκεξνχο πνιπαηζπιηθήο γιπθφιεο (Peg)
ζην κφξην ηεο πξσηεΐλεο ηεο ηληεξθεξφλεο α-2b.



ΑΝΔΠΗΘΤΜΖΣΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ

πζηεκαηηθέο
Κφπσζε, ππξεηφο, ξίγνο

Κεθαιαιγίεο, κπαιγίεο, αξζξαιγίεο

Αλνξεμία, απψιεηα βάξνπο

Ναπηία, έκεηνη, δηάξξνηα 

Σξηρφπησζε

Νεπξνινγηθέο

Γηαηαξαρέο χπλνπ, παξαηζζεζίεο

Απψιεηα φξαζεο, αθνήο, εκβνέο



Φπρνινγηθέο
Δπεξεζηζηφηεηα, κειαγρνιία

Αυπλία, ςχρσζε

Αηκαηνινγηθέο

Πηψζε: αηκαηνθξίηε, ιεπθψλ, αηκνπεηαιίσλ

Λνiκψμεηο
Βξνγρίηηο, θνιπίηηο

Οπξνινηκψμεηο, δνζηήλεο

Απηνάλνζεο
Τπεξ- θαη ππν-ζπξενεηδηζκφο

Αηκνιπηηθή αλαηκία, ζξνκβνπεληθή πνξθχξα

Καξδηαθή αλεπάξθεηα, λεθξσζηθφ 
ζχλδξνκν, απφξξηςε κνζρεχκαηνο



Λακηβνπδίλε (Εeffix)
Ζ ιακηβνπδίλε είλαη ην κφλν λνπθιενζηδηθφ 

αλάινγν πνπ έρεη ειεγρζεί ζε καθξνρξφληεο 
θιηληθέο κειέηεο ζε αζζελείο κε ΥΖΒ.

Υνξεγείηαη per os 100mg εκεξεζίσο θαη 
επηηπγράλεη ALT, AST

HBV-DNA

Ηζηνινγηθή βειηίσζε ηεο λεθξνθιεγκνλψδνπο 
δξαζηεξηφηεηαο, κείσζε ηεο εμέιημεο ηεο 
ίλσζεο.

Σα θαηλφκελα αληηζηάζεσο ζηελ ιακηβνπδίλε θαη 
δηαθπγήο ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπ HBV είλαη ηα 
κεγάια κεηνλεθηήκαηα ηεο κνλνζεξαπείαο.



ΑΝΣΔΦΟΒΗΡΖ(Hepsera)
Ζκεξήζηα δνζνινγία 10mg

Σξνπνπνίεζε δνζνινγίαο ζε cl<50

Τπνςήθην θάξκαθν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
αληνρήο ζηε LAM

Γελ αλαγλσξίδεηαη δηαζηαπξνχκελε αληνρή κε 
LAM

Έγθαηξε πξνζζήθε ζηελ LAM πξνιακβάλεη ηελ 
αληνρή

Καιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα φηαλ πξνζηίζεηαη 
ζε αζζελείο κε αληνρή ζηελ LAM θαη ρακειή 
ηαηκία

Υσξίο αμηφπηζηα δεδνκέλα ηηθήο αληνρήο ζε 
καθξνρξφληα ρνξήγεζε HBeAg(+)



Δληεθαβίξε (Baraclude)
• Ηζρπξφ αληηηθφ θάξκαθν

• ε αζζελείο κε αληνρή ζηε LAM

• Ζκεξήζηα δφζε 1mg

• Απνηειεζκαηηθή σο αξρηθή ζεξαπεία –
πξσηνζεξαπεπφκελνη αζζελείο παξνπζηάδνπλ 
πνιχ ρακειή αληνρή <2% κεηά ηα πξψηα 5 έηε

• Μαθξνρξφληα ρνξήγεζε=απμεκέλε, αζξνηζηηθή  
πηζαλφηεηα αληνρήο ζε αζζελείο κε 
πξνυπάξρνπζα αληνρή ζηελ LAM

• Παξνπζία κεηαιιάμεσλ ζηελ LAM επλνεί ηελ 
αλάδπζε ζηειερψλ αλζεθηηθψλ ζηελ ΔTV



Σεικπηβνπληίλε (Sebivo)

• Ηζρπξφ αληηηθφ θάξκαθν 

• παληφηεξα αληνρή απφ LAM ζπρλφηεξα 

απφ άιια αληηηθά

• Ζκεξήζηα δνζνινγία 600mg

• 29% Πηζαλφηεηα νξνκεηαηξνπήο HBeAg 

κεηά 2 έηε ζεξαπείαο



Σελνθνβίξε (Viread)
• Πην ηζρπξφ αληηηθφ απφ ADF

• Γηαηεξεί ηελ in vitro απνηειεζκαηηθφηεηα 
ελαληίνλ αλζεθηηθψλ ζηε LAM ζηειερψλ

• Ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα σο αξρηθή 
ζεξαπεία

• Όρη δηαζηαπξνχκελε αληνρή κε εληεθαβίξε θαη 
ηεικπηβνπληίλε

• Πξνο ην παξφλ δελ ππάξρνπλ καθξνρξφληα 
δεδνκέλα παξά κφλν ζε ζπλινίκσμε κε HIV

• Κακία αληνρή ζε 1,5 έηε ρνξήγεζεο θαη 
παξαηήξεζεο



ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΑΝΣΗΗΚΖ ΑΝΣΟΥΖ ΣΖ 

ΥΖΒ• Θεξαπεία

• Αληνρή ζηε lamivudine :

 πξνζζήθε adefovir/tenofovir 

 δηαθνπή lamivudine, αιιαγή ζε truvada 

 δηαθνπή lamivudine, αιιαγή ζε entecavir 
(πξνδηαζέηεη ζε αληνρή)

• Αληνρή ζηελ Adefovir :

 πξνζζήθε lamivudine

 Γηαθνπή adefovir, αιιαγή ζε truvada

 Αιιαγή ζε ή πξνζζήθε entecavir

• Αληνρή ζε entecavir:

 Αιιαγή ζε ή πξνζζήθε adefovir/tenofovir

• Αληνρή ζε telbivudine: 

 Πξνζζήθε adefovir/tenofovir

 Γηαθνπή telbivudine, αιιαγή ζε truvada



ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ C
• Ο ηόο ηεο επαηίηηδαο C (HCV) είλαη έλαο RNA 

ηόο ηεο νηθνγελείαο ησλ θιαβντώλ

• Η θισλνπνίεζε ηνπ γνληδηώκαηνο, ην 1989 

θαη ε αλίρλεπζε ησλ αληί HCV αληηζσκάησλ 

ζην νξό, έδεημε όηη ε επαηίηηδα C ζπληζηά έλα 

ζεκαληηθό πξόβιεκα Γεκόζηαο Τγείαο 

παγθόζκηα

– Υπνινγίδεηαη όηη έρεη κνιύλεη πεξίπνπ   

170 εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο ζε όιν ηνλ 

θόζκν δειαδή ην 2-3% ηνπ ζπλνιηθνύ 

πιεζπζκνύ ηεο γεο



 Ννπθιετθό νμύ: 9.6 kb ssRNA

 Σαμηλόκεζε:  Flaviviridae, 
Hepacivirus

 Γνλόηππνη: 1 έσο 6

 Με πεξίβιεκα

 Μνληέιν in vitro:  πξσηεύνλ 
επαηνθύηηαξν θαη θαιιηέξγεηεο 
θπηηάξσλ T, ζύζηεκα ξεπιηθόληνπ

 Αληηγξαθή in vivo: ζε 
θπηηαξόπιαζκα, επαηνθύηηαξν θαη 
ιεκθνθύηηαξν, ζηνλ άλζξσπν θαη 
άιια πξσηεύνληα

40-60 nm

Ιόο Ηπαηίηηδαο C



HCV - Δπηδεκηνινγία

Heintges, T.,  Hepatology 1997; 26:521
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Alter MJ, J Hepatology 1999; 31(Suppl 1):88

Υξήζε Δλδνθιεβίσλ 
Ναξθσηηθώλ

60%

Δπαγγεικαηηθνί,

Πεξηγελλεηηθνί 

ιόγνη

5%

εμνπαιηθέο
επαθέο 

18%
Άγλσζην

9%

Πεγή λέσλ κνιύλζεσλ ζηηο ΗΠΑ

HCV - Δπηδεκηνινγία



Παξάγνληεο 
Κηλδύλνπ γηα 
Ηπαηίηηδα C

Υξήζε 

Δλδνθιεβίσλ 

Ναξθσηηθώλ

Πνιιαπινί 

εξσηηθνί 

ζύληξνθνη

Θεξαπεία κε 

Παξάγνληεο

πήμεο
Μαθξόρξνλε 

αηκνδηάιπζε

Μεηάγγηζε 

αίκαηνο ή 

κεηακόζρεπζε 

νξγάλσλ 

σο ην 1992

Γέλλεζε από 

κεηέξα πνπ 

έρεη κνιπλζεί

Μαδηθέο ελέζεηο 

θαη παξαδνζηαθέο 

πξαθηηθέο

HCV - Δπηδεκηνινγία



Έθβαζε Μεηά από Μόιπλζε από Ηπαηίηηδα C

Ομεία Ηπαηίηηδα C

Υξόληα ινίκσμε

Υξόληα επαηίηηδα

Κίξξσζε

Υξόλνο 
(έηνο)

55 - 85%

70%

20%

10 20 30

Άξζε ηεο 

αληηξξξόπεζεο

HΚΚ
1 - 4% / έηνο

4-5%/έηνο

HCV – Φπζηθή Ιζηνξία



Θεξαπεία κε παξάγνληεο 

πήμεο σο ην 1987

Υξήζε ελδνθιεβίσλ 

λαξθσηηθώλ

Παξεληεξηθή κεηάδνζε πξηλ από 

ηε ιήςε κέηξσλ πξόιεςεο, 

παγθνζκίσο

Μαθξόρξνλε αηκνδηάιπζε

παξάγνληεο
θηλδύλνπ
γηα HCV

Αξρηθή Δθηίκεζε

HCV – Γηάγλσζε



Γηαγλσζηηθέο Δμεηάζεηο

• Δμεηάζεηο αληηζσκάησλ επαηίηηδαο C

• Πνηνηηθόο πξνζδηνξηζκόο HCV RNA 

• Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο HCV RNA 

• Γνλνηύπσζε

• Βηνςία ήπαηνο

HCV – Γηάγλσζε



HCV

• Δίλαη γλσζηό όηη έρνπλ αλαγλσξηζζεί 6 HCV
γνλόηππνη θαη 50 ππόηππνη 

• Η γλώζε ηνπ HCV-γνλόηππνπ είλαη 
ζεκαληηθή γηα ηελ αληαπόθξηζε θαη ηελ 
δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο 

• Η επηδεκηνινγία ηνπο έρεη ελδηαθέξνλ.

• ηηο ΗΠΑ θαη ζηελ Γ. Δπξώπε νη πην ζπρλνί 
γνλόηππνη είλαη ν 1b θαη 1a θαη πην ζπάληα νη 
2 θαη 3, ζηελ Αίγππην 4 θαη ζηελ  Ν. Αθξηθή ν 
γνλόηππνο 5, ζηελ Ν.Α. Αζία ν γνλόηππνο 6.



HCV

• ηελ Διιάδα ν επηθξαηώλ γνλόηππνο είλαη ν 

1b (43%) θαη αθνινπζνύλ νη 3a (22%), 1a

(11%), 4 (11%), 2 (9%)

• Υξήζηεο ΔΦ λαξθσηηθώλ έρνπλ θαη΄εμνρήλ 

γνλόηππν 3a (62%) 

• Όζνη κνιύλζεθαλ από κεηάγγηζε αίκαηνο ή 

από παξάγσγα απηνύ θαη όζνη έρνπλ 

άγλσζην ηξόπν κεηάδνζεο θέξνπλ θπξίσο 

ην γνλόηππν 1b (53%) θαη (46%) αληηζηνίρσο



ΜΔΣΑΓΟΗ ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡΔΝΣΔΡΙΚΗ ΟΓΟ

Ο θίλδπλνο κόιπλζεο κε ην :

- HCV, είλαη 1/103.000

- HBV, είλαη 1/63.000

- HIV, είλαη 1/493.000

Ο θίλδπλνο απηόο νθείιεηαη ζην γλσζηό «παξάζπξν» 

(ελδηάκεζν ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ κόιπλζε έσο ηελ

αλάπηπμε αληρλεύζηκσλ αληηζσκάησλ) θαη 

ππνινγίδεηαη ζε < 3-12 εβδνκάδεο 

ηνπο πνιπκεηαγγηδόκελνπο ζαιαζζαηκηθνύο αζζελείο 

ην anti HCV είλαη ζεηηθό ζην 80% ελώ ζηνπο 

αηκνξξνθηιηθνύο ζην 90-99%

1. Μεηάδνζε από κεηάγγηζε αίκαηνο ή παξάγσγα 



2. Δλδνθιέβηα  ρξήζε Σνμηθώλ Οπζηώλ

Η θπξηόηεξε νδόο κεηάδνζεο ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο, 

ζηηο νπνίεο ε κεγάιε πιεηνλόηεηα ησλ ηνμηθνκαλώλ 

έρνπλ πξνζβιεζεί από ηνλ ηό (70-90%) ζπλήζσο ζην 

πξώην ρξόλν ρξήζεο



3. Ννζνθνκεηαθή Μεηάδνζε

Ννζνθνκεηαθή κεηάδνζε όπσο από αζζελή ζε αζζελή 

κε θνινλνζθόπην ή από ηνπο ρεηξνπξγνύο, ή άιιν 

ηαηξηθό, λνζειεπηηθό, παξαταηξηθό πξνζσπηθό, πνπ 

ήηαλ κνιπζκέλν από HCV θαη δελ ηεξήζεθαλ νη 

θαλόλεο πγηεηλήο, έρεη ηεθκεξησζεί

Οη αηκνθαζαηξόκελνη αζζελείο εκθαλίδνπλ anti HCV (+) 

ζην 10-40%. 

Πηζαλόλ λα νθείιεηαη ζηηο κεηαγγίζεηο πνπ δέρνληαη 

απηνί νη αζζελείο αιιά θαίλεηαη όηη ε ρξόληα 

αηκνθάζαξζε είλαη ν θύξηνο παξάγνληαο θηλδύλνπ από 

ηα αίηηα ηεο λνζνθνκεηαθήο κεηάδνζεο



ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΗ

• Η κεηακόζρεπζε νξγάλσλ απνηειεί έλα 

αθόκε ηξόπν κεηάδνζεο ηεο HCV ινίκσμεο, 

πνπ δεκηνπξγεί ελίνηε λνκηθά ηαηξηθά θαη 

εζηθά πξνβιήκαηα αλάινγα κε ηελ αλάγθε 

άκεζεο κεηακόζρεπζεο. 

• Η ζπρλόηεηα ηεο  HCV ινίκσμεο κεηά από 

κεηακόζρεπζε νξγάλσλ anti HCV (+) δνηε 

θπκαίλεηαη από 10-67%.



ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

• Οη εξγαδόκελνη ζε επαγγέικαηα πγείαο 
κπνξεί λα εθηεζνύλ ζε ηπραίνπο 
ελνθζαικηζκνύο από κνιπζκέλν αίκα. 

• Ο επηπνιαζκόο ηεο HCV ινίκσμεο ζηνπο 
εξγαδόκελνπο ζηελ πγεία θπκαίλεηαη από 
0,3 έσο 2,2% δειαδή δελ θαίλεηαη λα είλαη 
πςειόηεξν από όηη ζην γεληθό πιεζπζκό. 

• Δλ ηνύηνηο δηάθνξεο κειέηεο αλαθέξνπλ 
όηη ην ηξύπεκα από βειόλε κε κνιπζκέλν 
από HCV (+) αίκα θπκαίλεηαη από 0-10%.



ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

• Μηα αδξή εθηίκεζε ηνπ ζρεηηθνύ θηλδύλνπ 
κεηάδνζεο κεηά ηξύπεκα από βειόλε :

1. Με HBV (+) αίκα κεηαδίδεηαη ζην 30% ησλ 
ηξππεκάησλ

2. Με HCV (+) αίκα κεηαδίδεηαη ζην 3% ησλ 
ηξππεκάησλ

3. Με HIV (+) αίκα κεηαδίδεηαη ζην 0,3% ησλ 
ηξππεκάησλ

Φπζηθά ε πηζαλόηεηα κεηάδνζεο εμαξηάηαη από ηελ

πνζόηεηα ηνπ πιηθνύ πνπ ελνθζαικίδεηαη, ην βάζνο 

ηνπ ηξππήκαηνο θαη ην κέγεζνο ηεο βειόλεο



ΑΛΛΔ ΠΙΘΑΝΔ ΔΚΘΔΔΙ

• Τπάξρνπλ θνηλσληθέο νκάδεο κε ζρεηηθά 
πςειό επηπνιαζκό ηεο HCV ινίκσμεο, ζηηο 
νπνίεο ε αηηία κεηάδνζεο δελ είλαη μεθάζαξε:

α. Φπιαθηζκέλνη

β. Σξόθηκνη ςπρηαηξηθώλ ηδξπκάησλ

γ. Άζηεγνη 

δ)Σξνθηκνη   ρξνλησλ     ηδξπκαησλ

ε. Υξήζηεο θνθαΐλεο κε ζπζθεπέο ελδνξξηληθώλ 
εηζπλνώλ

ζη.Σαηνπάδ 

δ. Βεινληζκόο



ΜΗ ΠΑΡΔΝΣΔΡΙΚΗ ΜΔΣΑΓΟΗ

1. Πεξηγελλεηηθή

• Πεξηγελλεηηθή κεηάδνζε ηνπ HCV ζπκβαίλεη όρη 
ηδηαίηεξα ζπρλά, πεξίπνπ ζην 5% ησλ θπήζεσλ 
αλ θαη ηα anti HCV αληηζώκαηα δηέξρνληαη 
παζεηηθά ζηελ θπθινθνξία ηνπ εκβξύνπ

• Η κεηάδνζε είλαη πεξηζζόηεξν πηζαλή εάλ ην ητθό 
θνξηίν ηεο κεηέξαο θαηά ην ηνθεηό είλαη πςειό 
θαη θπξίσο όηαλ ζπλππάξρεη ζπλινίκσμε κε ηνλ 
HIV (17%) 

• Ο ζειαζκόο δελ απμάλεη ηνλ θίλδπλν κεηάδνζεο. 

• Γελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο 
πεξηγελλεηηθήο κεηάδνζεο κε ηνλ ηξνπν ηνπ 
ηνθεηνπ



2.εμνπαιηθή Μεηάδνζε

• Μεηάδνζε ηνπ HCV κε ηε ζεμνπαιηθή επαθήο 

δελ ζπκβαίλεη ζε κεγάιε ζπρλόηεηα ζε 

αληίζεζε κε ην HBV θαη ηνλ HIV

• Δάλ απηό νθείιεηαη ζηα ρακειά ή κε 

αληρλεύζηκα επίπεδα ηνπ ηνύ ζηα θνιπηθά 

πγξά θαη ηνπο ηζηνύο ή ηελ έιιεηςε ηνπ 

θαηάιιεινπ θπηηάξνπ-ζηόρνπ ζηελ γελλεηηθή 

νδό, είλαη άγλσζην



3. Δλδννηθνγελεηαθή Μεηάδνζε

• Να κελ γίλεηαη θνηλή ρξήζε αληηθεηκέλσλ 

πνπ κπνξεί λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην αίκα 

ηνπ κνιπζκέλνπ αηόκνπ (όπσο μπξαθάθηα, 

νδνληόβνπξηζεο, λπρνθόπηεο, βειόλεο)



ΘΔΡΑΠΔΗΑ HCV

• Peg Interferon α-2α θαη α-2β + Ribavirine 



ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΑ ΥΗΜΑΣΑ

Αζζελείο κε γνλόηππν 1,4 : κέγηζηεο 

δόζεηο γηα 48 εβδ 

• α-2α: 180κg + 1000mg Ribavirine

Β>75 1200mg Ribavirine

• α-2β: 1,5κg/kgr + 800mg Ribavirine

Β>65kgr 1000mg Ribavirine

Β>85kgr 1200mg Ribavirine θαη 

Β>105kgr 1400mg Ribavirine



ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΑ ΥΗΜΑΣΑ

Αζζελείο κε γνλόηππν 2,3 : γηα 24 εβδ 

• α-2α: 180κg + 800mg Ribavirine

• α-2β: 1,5κg/kgr + 800mg Ribavirine

 Β>65kgr 1000mg Ribavirine

 Β>85kgr 1200mg Ribavirine θαη 

 Β>105kgr 1400mg Ribavirine

 Αζζελείο κε αληέλδεημε ζηελ RBV = 48 εβδ. 

κνλνζεξαπεία κε ηληεξθεξόλε α-2α 180κg / α-2β 

1κg/kgr



ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ

α Βηνρεκηθή (θπζηνινγηθέο ηξαλζακηλάζεο)

β Ηνινγηθή

γ Ηζηνινγηθή (βειηίσζε ηζηνινγηθήο εηθφλαο)

ΔΠΙΣΤΥΙΑ ΘΔΡΑΠΔΙΑ
Παξαηεηακέλε αληαπφθξηζε κεηά ην ηέινο ηεο 

ζεξαπείαο



ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΥΡΟΝΗΑ HCV

• ΓΟΝΟΣΤΠΟ 1

• Τςειή πηζαλφηεηα SVR (88-90%) ζε 

αζζελείο κε γνλφηππν 1 θαη ρακειά επίπεδα 

ηαηκίαο (<600000) νη νπνίνη επηηπγράλνπλ 

RVR ρσξίο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε 

ζρήκαηα 24 εβδ. 



ΓΟΝΟΣΤΠΟ 1

• Έηζη : βξάρπλζε ζεξαπείαο ζε 24 εβδ. 

(πιήξεο δφζε) ζε αζζελείο 

• 1. Pegα-2α + RBV - Γνλφηππνο 1 κε ηηθφ 

θνξηίν <800000 θαη RVR

• 2. Pegα-2β + RBV - Γνλφηππνο 1 κε ηηθφ 

θνξηίν <600000 θαη RVR



ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΥΡΟΝΗΑ HCV

• Γνλόηππνο 2/3

• Καιή πηζαλφηεηα SVR (75-80%) κε ζεξαπεία 

24 εβδ. κε Peg+RBV

• Γνλόηππνο 4

• Πηζαλφηεηα SVR 40-79%



ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΑ ΥΖΜΑΣΑ ΓΗΑ 

ΔΠΑΝΑΘΔΡΑΠΔΤΟΜΔΝΟΤ

• Απφθαζε γηα επαλαζεξαπεία εμαξηάηαη απφ :

 Πξνεγνχκελν ζεξαπεπηηθφ ζρήκα

 Πξνεγνχκελνο ηχπνο ζεξαπεπηηθήο αληαπφθξηζεο

 νβαξφηεηα ππνθείκελεο ινίκσμεο

 Γνλφηππνο

 πκκφξθσζε θαη αλνρή πξνεγνχκελνπ ζρήκαηνο

 νβαξφηεηα ηζηνινγηθψλ αιινηψζεσλ ζηε βηνςία



• Αζζελείο κε γνλφηππν 2/3 εκθαλίδνπλ 

ζπρλφηεξα SVR κεηά απφ επαλαζεξαπεία 

απφ αζζελείο κε γνλφηππν 1

ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΑ ΥΖΜΑΣΑ ΓΗΑ 

ΔΠΑΝΑΘΔΡΑΠΔΤΟΜΔΝΟΤ



ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΑ ΥΖΜΑΣΑ ΓΗΑ 

ΔΠΑΝΑΘΔΡΑΠΔΤΟΜΔΝΟΤ

• Δπαλαζεξαπεία ζα πξέπεη λα επηρεηξείηαη 

πην εχθνια ζε αζζελείο κε ζνβαξνχ 

βαζκνχ ίλσζε 

• Παξάκεηξνη ππέξ άκεζεο επαλαζεξαπείαο 

ζε ήπηνπ ή κέηξηνπ βαζκνχ ίλσζε

• Πξνεγνχκελε ζεξαπεία κε Ηληεξθεξφλε



• Αξρηθή αληαπφθξηζε θαη ππνηξνπή κεηά 

δηαθνπή

• Πησρή ζπκκφξθσζε αζζελνχο

• Γνλφηππνο 2/3

• Αζζελείο κε ππνηξνπή κεηά απφ 

βξαρχηεξα ζρήκαηα

ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΑ ΥΖΜΑΣΑ ΓΗΑ 

ΔΠΑΝΑΘΔΡΑΠΔΤΟΜΔΝΟΤ



ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 

ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ 

B & C
Πνηα είλαη ε ηξαηεγηθή πξνθύιαμεο έλαληη ηεο  

κόιπλζεο απν ηνπο ηνύο B & C;

α. Σήξεζε ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο

β. Δκβνιηαζκόο όινπ ηνπ πγεηνλνκηθνύ 
πξνζσπηθνύ γηα ηελ επαηίηηδα Β θαη έιεγρνο 
αληηζσκάησλ κεηά ηνλ εκβνιηαζκό

γ. Δθαξκνγή πξσηνθόιινπ γηα ηελ εθηίκεζε 
ηεο έθζεζεο, ηελ αληηκεηώπηζε θαη ηελ 
παξαθνινύζεζε κεηά από θάζε 
επαγγεικαηηθό αηύρεκα.



ΒΗΜΑ 1ν
Παξνρή άκεζεο θξνληίδαο ζην 

ζεκείν ηεο έθζεζεο

1. ρνιαζηηθό πιύζηκν ηνπ ηξαύκαηνο κε 

ζαπνύλη λεξό θαη αληηζεπηηθό

2. ρνιαζηηθό πιύζηκν ησλ βιελλνγόλσλ 

(κάηηα) κε άθζνλν λεξό ή κε θπζηνινγηθό 

νξό «κόλν»



ΒΗΜΑ 2ν 
Δθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ κεηάδνζεο 

θαηά ηελ έθζεζε

Σύπνη έθζεζεο κε απμεκέλν θίλδπλν 
κεηάδνζεο:

- Γηαδεξκηθόο ηξαπκαηηζκόο (π.ρ. ηξύπεκα κε 
βειόλα)

- Έθζεζε βιελλνγόλσλ ζε βηνινγηθά πγξά

- Γέξκα κε ζπλππάξρνπζα δεξκαηίηηδα ή ιύζε ηεο

ζπλέρεηαο ηνπ

- Γάγθσκα (θίλδπλνο από έθζεζε ζε αίκα θαη γηα ηα 
δύν άηνκα)



Σύπνο βηνινγηθνύ πγξνύ κε απμεκέλν θίλδπλν 

κεηάδνζεο:

• Αίκα

• Βηνινγηθά πγξά πνπ πεξηέρνπλ νξαηό αίκα

• Γπλεηηθά κνιπζκαηηθά πγξά (ΔΝΤ, αξζξηθό, 
πιεπξηηηθό, πεξηθαξδηαθό, ακληαθό πγξό, 
ζπέξκα θαη θνιπηθέο εθθξίζεηο)

• Άκεζε έθζεζε ζε πςειή ζπγθέληξσζε ηνπ 
ηνύ (εξγαζηήξηα)



Μνιπζκαηηθόηεηα ηεο «ΠΗΓΗ» έθζεζεο

• Έιεγρνο ηνινγηθώλ Γεηθηώλ HBV, HCV

• Δπί ζεηηθνύ απνηειέζκαηνο έιεγρνο ητθνύ θνξηίνπ 
κε PCR

• Δπί αξλεηηθνύ απνηειέζκαηνο έιεγρνο κε PCR αλ 
ππάξρεη αλνζνθαηαζηνιή ή άιιε θαηάζηαζε πνπ 
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ςεπδώο αξλεηηθό anti HCV
(π.ρ. αζζελείο κε HIV, XNA, κεηακνζρεπκέλνη)

• Ιζηνξηθό εκβνιηαζκνύ θαη ηίηινο αληηζσκάησλ 

• Γείθηεο ηνινγηθνί + ALT + HIV ηελ ζηηγκή ηνπ 

αηπρήκαηνο θαη πξηλ από ηελ πξνθύιαμε

Δπαηζζεζία ηνπ εθηεζέληνο



ΒΗΜΑ 3
Υνξήγεζε πξνθύιαμεο κεηά από έθζεζε 

ύπνπηε γηα κεηάδνζε HBV

• Άκεζα εληόο 24 σξώλ

• Υνξήγεζε ππεξάλνζεο γ ζθαηξίλεο (HBIG)
όπνπ ελδείθλπηαη ακέζσο (όρη >48h)

• Υνξήγεζε 1ε δόζε εκβνιίνπ

• Πξνθύιαμε κπνξεί λα δνζεί ζε εγθύνπο ή 
ζειάδνπζεο κεηέξεο



ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ Ή ΔΜΒΟΛΙΟ γηα ηελ 

HCV ΛΟΙΜΧΞΗ ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΙ

ΒΗΜΑ 4
Παξαθνινύζεζε

• Γηα ηνλ HBV:

Μόλν έιεγρνο αληηζσκάησλ 1 κήλα κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ εκβνιηαζκνύ 

• Γηα ηνλ HCV:

Δπαλαιεπηηθόο έιεγρνο κε anti HCV & ALT 
ζε 

4-6 κήλεο ή έιεγρνο κε HCN-RNA ζηηο 6 
εβδνκάδεο



ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ

• Άκεζε ηαηξηθή εμέηαζε θαη έιεγρνο ζε θάζε 

πεξίπησζε νμείαο λόζεζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο παξαθνινύζεζεο

• Δλεκέξσζε γηα απνθπγή αηκνδνζίαο ή 

δσξεάο νξγάλσλ θαη ζπέξκαηνο ζηελ 

δηάξθεηα ηεο παξαθνινύζεζεο



ΤΝΙΣΧΜΔΝΗ ΥΟΡΗΓΗΗ-ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ 

γηα HBV κεηά από έθζεζε
Δκβνιηαζκόο θαη 

αληαπόθξηζε 

εθηεζέληνο

ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΑ 

κε ην εάλ ε «πεγή» είλαη:

HbsAg (+) HbsAg (-) Άγλσζηε πεγή

Δκβνιηαζκόο (-) HBIG + εκβνιηαζκό 

επηηαρπλόκελν 

ζρήκα 0-1-2

Έλαξμε 

εκβνιηαζκνύ

Έλαξμε 

εκβνιηαζκνύ

Δκβνιηαζκόο (+) 

AntiHbs > 10 IV/L

Κακηά 

ελέξγεηα

Κακία ελέξγεηα Κακία 

ελέξγεηα

Όηαλ 

anti Hbs <10 ΙV

HBIG

Δκβόιην 0-1-2

Mηα δνζε 

εκβνιηνπ 

Μηα δνζε 

εκβνιηνπ 

Άηνκα ζε 

δηαδηθαζία 

εκβνιηαζκνύ

HBIG

πλέρηζε 

εκβνιηαζκνύ

πλέρηζε 

εκβνιηαζκνύ

πλέρηζε 

εκβνιηαζκνύ



Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΜΒΟΛΙΑΜΟΤ 

ΣΗ WHO

1. Έιεγρνο όισλ ησλ επίηνθσλ γπλαηθώλ θαη  
πξόιεςε ηεο πεξηγελλεηηθήο κεηάδνζεο

2. πζηεκαηηθόο εκβνιηαζκόο ησλ παηδηώλ

3. Δκβνιηαζκόο ησλ εθήβσλ

4. Δκβνιηαζκόο ησλ ελήιηθσλ πςεινύ θηλδύλνπ:

α. Αζρνινύκελνη κε επαγγέικαηα πγείαο

(γηαηξνί, λνζειεπηέο, νδνληίαηξνη, θαζαξηζηέο)

β. Οκνθπιόθηινη

γ. Υξήζηεο ηνμηθώλ νπζηώλ



Αλεπηζύκεηεο Δλέξγεηεο

Απνδεδεηγκέλε ζρέζε

Αλαθπιαμία ~ 1 ζε 600,000 δόζεηο

Με απνδεδεηγκέλε ζρέζε

Αξζξίηηδα

Απνκπειηλσηηθέο λόζνη ΚΝ

ύλδξνκν αηθλίδηνπ ζαλάηνπ βξεθώλ 

(SIDS)

Απηηζκόο

HBV - Δκβόιην



Αζθάιεηα

Παγθνζκίσο > 500 εθαηνκκύξηα άηνκα έρνπλ 

εκβνιηαζηεί κε ην εκβόιην ΗΒ ηα 20 ηειεπηαία 

ρξόληα

Πην ζπρλή παξελέξγεηα: πόλνο θαη εξύζεκα 

ζηελ πεξηνρή ηεο έλεζεο

 πζηεκαηηθά ζπκπηώκαηα: παξνδηθόο 

ρακειόο ππξεηόο, πνλνθέθαινο, αδηαζεζία 

θαη κπαιγία ζε ~ 10%

HBV - Δκβόιην



Αίηηα απνηπρίαο εκβνιίαζκνπ 
ζε λενγέλλεηα από HBsAg+ κεηέξεο

Δλδνκήηξηα ινίκσμε

 Σερληθά ζθάικαηα/κε ζπκκόξθσζε

Οξηζκέλνη απιόηππνη HLA 

Μεηαιιαγκέλα ζηειέρε σο πξνο ην 

αληηγόλν επηθαλείαο (S) ηνπ HBV πνπ 

δηαθεύγνπλ ηνπ εκβνιίνπ

HBV - Δκβόιην



Αληηκεηώπηζε ησλ Με Αληαπνθξηζέλησλ

HBV - Δκβόιην

Πξώηε ζεηξά

Κακία
αληαπόθξηζε

Δπαλάιεςε
ζεηξάο 3 δόζεσλ

Αληαπόθξηζε Κακία
αληαπόθξηζε

50% - 75% 

αλνζνεπαξθείο
ελήιηθεο

Δμέηαζε γηα
HBsAg

5-10%



Αζζελείο ζε αηκνδηάιπζε

- Δηήζηα εμέηαζε anti-HBs 

- Αλακλεζηηθή δόζε όηαλ ν ηίηινο ηνπ 
antiHBs είλαη <10 IU/L

Αλνζνθαηεζηαικέλα άηνκα ζε δηαξθώο 
απμεκέλν θίλδπλν κόιπλζεο

HBV - Δκβόιην

Οη Αλακλεζηηθέο Γόζεηο πληζηώληαη Μόλν Γηα



HBV - Δκβόιην

Νενγλά πνπ έρνπλ γελλεζεί από 

κεηέξεο κε HBsAg (+)

Δκβόιην

HBIG

0 1 6

Γέλλεζε

Μήλεο



Πξόγξακκα Γόζεσλ

HBV - Δκβόιην

Δκβόιην Οκάδα Γνζνινγία Όγθνο # 

Γόζεσλ Ηιηθηώλ (ug) (ml)

Engerix-B 0-19 εηώλ 10 0.5 3 (0,1,6m)
 20 εηώλ 20 1.0 3 (0,1,6m)

Δλήιηθνη ζε
αηκνδηάιπζε 40 2.0 4 (0,1,2,6)

Recombivax HB 0-19 εηώλ 5 0.5 3 (0,1,6m)
 20 εηώλ 10 1.0 3 (0,1,6m)

(Πξναηξεηηθά 11-15 εηώλ 10 1.0 2 (0, 4-6m)
2-δόζεηο) Δλήιηθνη ζε

αηκνδηάιπζε 40 1.0* 3 (0,1,6m)



Twinrix
 Γηδύλακν εκβόιην HAV θαη HBV 

 1ml πεξηέρεη 720 κνλάδεο αλελεξγνύ HAV θαη 20 κg 
αλαζπλδπαζκέλεο πξσηετλεο HBsAg  

 Γνζνινγία: 1 ml ζηνπο 0, 1, 6 κήλεο

 πληζηάηαη γηα όια ηα άηνκα  18 εηώλ πνπ 
θηλδπλεύνπλ λα εθηεζνύλ ζην HAV θαη HBV, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηαμηδησηώλ πνπ 
κεηαβαίλνπλ ζε ρώξεο πςειήο/κέηξηαο ελδεκηθόηεηαο 
θαη γηα ηνπο δύν ηνύο 

πλδπαζκέλν εκβόιην HAV θαη HBV 

Knoll A, Vaccine 2000; 18:2029


