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                                                      DNA  Ιός 
 

 

                   Μέλος της οικογένειας HEPADNA ιών  

  



 Aναγνωρίζονται 3 σωµατιδιακές 
µορφές του ιού :  

 

 

1. Μικρές σφαιρικές   µορφές  
που αντιπροσωπεύουν περίσσεια 

πρωτεϊνών του περιβλήµατος  
 

 

2. Σωληνοειδή σωµάτια ποικίλου  

µήκους . 
 

 

 

 3. Μεγάλα σφαιρικά σωµατίδια 

διπλού περιβλήµατος που 

αντιπροσωπεύουν το ακέραιο 

ιοσωµατίδιο . 

 

 

 

 



Το DNA του ιού έχει πολύ 
συµπαγή δοµή , είναι κυκλικό 
και κωδικοποιεί 4 οµάδες ιικών 
προϊόντων 
 
 
 
  Αυτό επιτυγχάνεται από 
τέσσερα αλληλεπικαλυπτόµενα 
γονίδια S , C , P , X 



•  Πρωτεΐνη  περιβλήµατος -
επιφανειακό αντιγόνο   HBsAg 

προϊόν του γονιδίου S  

 

 8 υπότυποι  βάση της πρωτεΐνης 
του περιβλήµατος   - Kοινό αντιγόνο 

το α και επιπλέον  ειδικά αντιγόνα τα 

d , y , w , r . 

•   Νουκλεοκαψίδιο πυρήνα .  Προϊόν γονίδιου C  - Το αντιγόνο του  ονοµάζεται 
πυρηνικό αντιγόνο ή HBcAg και το αντίστοιχο αντίσωµα Anti – HBc 



 

• Αντιγόνο HBeAg : ∆ιαλυτή µη σωµατιδιακή  νουκλεοκαψιδική πρωτεΐνη -  

κωδικοποιείται από το γονίδιο C 

 

 

•   Το   γονίδιο P κωδικοποιεί την πολυµεράση του DNA  

 

 

•   Το 4ο γονίδιο Χ κωδικοποιεί µια µικρού µεγέθους µη σωµατιδιακή πρωτεΐνη η 

οποία ενεργοποιεί την µεταγραφή τόσο των ιικών όσο και των κυτταρικών 
γονιδίων  και τον πολλαπλασιασµό του DNA . 



   

 

  

Με βάση το γονιδίωµα                       7 γονότυποι                    A – G   

 

 

 

 Γονότυπος D : Πλέον διαδεδοµένος παγκοσµίως . 



Γονότυπος  Α :  Βόρεια Ευρώπη - Βόρεια Αµερική – Κεντρική Νότια Αφρική 

    

                        Ταχύτερη οµαλοποίηση ALT , AST – εκκαθάριση DNA   

 

                        Υψηλότερη ανταπόκριση στην ιντερφερόνη    

  

 

Γονότυπος  Β :  Mικρότερη βλάβη του ήπατος  
 

                        Μικρότερη πιθανότητα ανάπτυξης ηπατοκυτταρικού    

                        καρκίνου από τον γονότυπο C .  

 

                        Καλύτερη ανταπόκριση στην λαµιβουδίνη σε σχέση µε 
                        τον γονότυπο C  



          ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 



Η µετάδοση σχετίζεται µε την ενδηµικότητα  

 

 

� Σε χώρες µε χαµηλή ενδηµικότητα : Κυρίως σεξουαλικώς , 
µε ενδοφλέβια χρήση ουσιών , επαγγελµατική έκθεση  

 

� Μέση ενδηµικότητα : Ενδοοικογενειακός  
 

 

� Υψηλή ενδηµικότητα : Κάθετη µετάδοση  

 

 

Στην Ελλάδα η µετάδοση γίνεται κατ εξοχήν οριζόντια µε 
ενδοοικογενειακή µετάδοση  



                                 

Οδοί µετάδοσης  
 

 

   �   ∆ιαδερµική  

 

�   Περιγεννητική   

 

�    Σεξουαλική  

 

�   Μεταγγίσεις   
 

�   Οδοντιατρικές πράξεις 
  

�    Αιµοκάθαρση  

 

�   Ενδοοικογενειακή  

  

�   IVDU 



                            

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑ 

Πανλοβιδιακή διήθηση από φλεγµονώδη κύτταρα , ηπατοκυτταρική 
νέκρωση , υπερπλασία κυττάρων Kupffer , διαφόρου βαθµού χολόσταση  



Πρόδροµα συµπτώµατα  Ανορεξία            Αρθραλγίες    
Ναυτία               Βήχας 
Έµετος               Φωτοφοβία 

Κακουχία            Χαµηλός πυρετός 

Ικτερική φάση ∆ιόγκωση ήπατος 
Άλγος (∆Ε) υποχονδρίου 

Σπληνοµεγαλία (10 – 20 %) 

Εικόνα χολόστασης 

Φάση ανάκαµψης Υποχώρηση γενικών συµπτωµάτων 
Εµµονή ηπατικής διόγκωσης 
∆ιάρκεια 2-12 εβδοµάδες  

         ΟΞΕΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α Β 

Επώαση  30 – 180 ηµέρες  



              ΟΞΕΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α Β 
 

                                  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ  

 

 

• AST -  ALT                400 – 4000 IU  

 

 

• Χολερυθρίνη             5 – 20 mg / dl 

 

                                         Απαρτίζεται εξίσου από συζευγµένη και µη   

 

                                          Τιµές χολερυθρίνης > 20 mg/dl που επιµένουν  
                                          υποδηλώνουν σοβαρή νόσηση 

 

 

• Αλκαλική φωσφατάση φυσιολογική ή ελαφρά αυξηµένη  

 

 

• γ σφαιρίνη διάχυτη αλλά µικρή αύξηση  



             ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α  Β 
 

 

 

   Ασυµπτωµατική  λοίµωξη  έως  εξαντλητική  νόσο . 
 
 
        Εξάρσεις :    -  Ανορεξία  
                             -  Ναυτία  
                             -  Αίσθηµα βάρους στο (∆Ε) υποχόνδριο  
                             -  Ίκτερος  
  
 
 Μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς : εκδηλώσεις κίρρωσης  
 
 
 Ασκίτης , οίδηµα , κιρσοί , ηπατική εγκεφαλοπάθεια , διαταραχή 
πηκτικότητας , υπερσπληνισµός . 
 



             ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α 

    
                                   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ  

 

 

•    ALT -  AST ήπια αύξηση  5 – 8 φορές του φυσιολογικού  

    

                                                          Συνήθως ALT >AST 

 

 

•   Χολερυθρίνη 3 – 10 mg / dl 

 

• Αλκαλική φωσφατάση φυσιολογική 

 

• Χολερυθρίνη 

 

• Λευκωµατίνες 
 

• Χρόνος προθροµβίνης  

Φυσιολογικά µέχρι το στάδιο 

της µη αντιρροπούµενης 
κίρρωσης. 



            ΦΑΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΑΣ Β 



                                                 ΦΑΣΗ ΑΝΟΧΗΣ 

∆ιαφυγή από το 

ανοσιακό σύστηµα και 
πολλαπλασιασµός 

• Τρανσαµινάσες φυσιολογικές 
• HBV DNA σε υψηλά επίπεδα 

• HBeAg : (+) 

• HBcIgM χαµηλό 

• Ιστολογικά αλλοιώσεις φλεγµονής 

                                      ΦΑΣΗ ΚΑΘΑΡΣΗΣ 

Αναγνώριση από το 

ανοσιακό σύστηµα 

• anti HBe (+) 

• Άνοδος τρανσαµινασών (χ2) 

• HBV DNA χαµηλό 

• IgM anti HBc υψηλό 

• Ιστολογικά σηµαντική φλεγµονή 

• ∆ιάρκεια από εβδοµάδες εώς µήνες  



                                           ΦΑΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 

Ενσωµάτωση ιού στο 

γενετικό υλικό του 

ηπατοκυττάρου 

• Τρανσαµινάσες φυσιολογικές 
• HBeAg (-) 

• anti HBe (+) 

• Ιστολογικά χωρίς φλεγµονή 

                                        ΦΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σε ασθενείς µε Χρόνια Β •  Αύξηση τρανσαµινασών 
• Υψηλά επίπεδα HBV DNA 

• HBcAg στον πυρήνα 

ηπατοκυττάρων 
• Ιστολογική εικόνα ενεργού 

φλεγµονής 
 

 

 



∆είκτης Κλινική σηµασία 

HBsAg  Παρούσα λοίµωξη / >6 µήνες: χρόνια HBV λοίµωξη  

anti-HBs  Ανοσία 

HBeAg  

Ενεργός πολλαπλασιασµός/ µολυσµατικότητα  

(δεν ισχύει για τον προπυρηνικά µεταλλαγµένο ιό) 

anti-Hbe  Μη ενεργότητα/ χαµηλή µολυσµατικότητα (µόνο για το φυσικό στέλεχος) 

anti-HBc  Χρόνια ή παρελθούσα λοίµωξη 

IgM-anti-HBc  
Οξεία ή παροξύνσεις χρόνιας λοίµωξης 

   ΣΗΜΑΣΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ 



IgM anti-HBc 

Total anti-HBc 

HBsAg 

ΟΞΕΙΑ 
(6 µήνες) 

HBeAg 

ΧΡΟΝΙΑ 
(Χρόνια) 

Anti-HBe 

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 52 Χρόνια 

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 



                                              ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α 

 

 

 

                                          HBsAg µε ή χωρίς Anti HBc IgM  

 

 

                                                     Λοίµωξη    HBV 

 

 

 

                                             Εάν υπάρχει IgM Anti HBc                      Οξεία λοίµωξη 

 

  Προσδιορισµός HBeAg       Εάν όχι IgM anti HBc                              Χρόνια λοίµωξη 

   και anti HBe 

 

Αξιολόγηση µολυσµατικότητας  
 

          HBV DNA 

 

  

                                    ∆ΙΑΓΝΩΣΗ 



�  Οζώδης πολυαρτηρίτιδα 

 

� Μεµβρανώδης σπειραµατονεφρίτιδα 

 

� Μικτή κρυοσφαιριναιµία 

 

� Κνιδωτικό εξάνθηµα 

 

� Αρθρίτιδα 

 

� Ρευµατοειδής αρθρίτιδα 

 

� Μυοκαρδίτιδα 

 

� Απλαστική αναιµία 

 

� Σύνδροµο Guillain - Barre 

                 ΕΞΩΗΠΑΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 



                ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΣΤΟΧΟΣ  
Καταστολή ιικού πολλαπλασιασµού 

– Ιαιµία < 10 γονιδιώµατα / ml 

ΑΠΩΤΕΡΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ  
Εκρίζωση HBV – Αρνητικό HBsAg 

Μη ανίχνευση  HBV DNA  



               ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΠΟΙΟΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

• Ενεργός πολλαπλασιασµός ιού 

 

• Υψηλά επίπεδα HBV DNA 

 

• Αυξηµένες τρανσαµινάσες  (χ1,5 – 

2)  

 

• Ενεργός ανοσιακή απάντηση 

•  ( αντι HBc IgM > 0,2   + 

ιστολογικά φλεγµονή στο ήπαρ).  



                ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

   Σε ασθενείς µε HBsAg (+) , HBeAg(+) , HBV DNA (+) , Ιστολογικές βλάβες 
 

 

                 Χορήγηση Ιντερφερόνης α                  Απώλεια HBeAg  

 

 

Επιπλοκές :  Γριππώδης συνδροµή , Καταστολή µυελού , Αυτοάνοση 

θυρεοειδίτιδα , Αλωπεκία , ∆ιάρροια 

Πεγκυλιωµένη ιντερφερόνη α  Παρατεταµένη απορρόφηση – 

αύξηση χρόνου ηµιζωής – µείωση 

διάσπασης από πρωτεολυτικά 

ένζυµα  

Καλύτερα ποσοστά ανταπόκρισης 



                  ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

                    ΝΟΥΚΛΕΟΣΙ∆ΙΚΑ – ΝΟΥΚΛΕΟΤΙ∆ΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ 

 

 

                                                                      

                                                                    Αναστολή DNA πολυµεράσης 
 

 

•  Λαµιβουδίνη 

 

• Αδεφοβίρη 

 

• Εντεκαβίρη 

 

• Τενοφοβίρη 

 

• Τελµπιβουδίνη 

 

Υποστροφή νεκροφλεγµονώδους 
δραστηριότητας  - Υποστροφή 

ίνωσης 



                 ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

                   ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ -  ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 

 

� Επιλογή αντιικού µε ισχυρή κατασταλτική δράση 

 

� Υψηλό γενετικό φραγµό 

 

� Συνδυασµός αντιϊκών φαρµάκων 



ΓΟΝΟΤΥΠΟΙ ΤΟΥ HCV    

• 6 κύριοι γονότυποι (1,2,3….) 

 

• διαφορά νουκλεοτιδίων: 31-34% 

 

• διαφορά αµινοξέων:  30%  

 

• περιοχές σταθερές (5NC, 3NC, c) 

 

• περιοχές ευµετάβλητες (E1, E2) 



 



ΟΞΕΙΑ HCV - ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 
• Περίπου 20% των περιπτώσεων οξείας ιογενούς ηπατίτιδας  

 

• Μετάδοση:  

Χρήση ενδοφλέβιων ουσιών 

Μεταγγίσεις παραγώγων αίµατος 

Εργαζόµενοι στο χώρο υγείας 

Νοσηλεία (υποκείµενη χειρουργική επέµβαση, µη ασφαλείς ιατρικοί 

χειρισµοί) 

Aιµοκάθαρση 

Μεταµόσχευση οργάνων 

Σεξουαλική επαφή 

Περιγεννητική µετάδοση 

 



HCV ΛΟΙΜΩΞΗ
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ΟΞΕΙΑ HCV 
• Συνήθως ασυµπτωµατική 

 

• Ίκτερος < 25% 

 

• Λοιπά συµπτώµατα: αδιαθεσία, ναυτία, άλγος ∆Ε 

υποχονδρίου 

 

• Σε συµπτωµατική οξεία νόσο: διάρκεια 2 -12 εβδοµάδες 

 

• Σπάνια ηπατική ανεπάρκεια ( συχνότερα σε ασθενείς µε 

χρόνια HBV) 



ΟΞΕΙΑ HCV - ∆ΙΑΓΝΩΣΗ 

• Αύξηση αµινοτρανσφερασών περίπου 6-12 εβδοµάδες µετά την 

έκθεση. 

• Ανίχνευση HCV RNA στον ορό µε PCR,  

– Λίγες ηµέρες – 6 εβδοµάδες µετά την έκθεση 

– Ανάλογα µε το µέγεθος του ενοφθαλµισµού. 

• Αnti – HCV  

– Θετικοποιούνται 8 εβδοµάδες µετά την έκθεση (µπορεί 

περισσότερο σε ασυµπτωµατική λοίµωξη) 

– ∆εν διακρίνουν την οξεία από τη χρόνια λοίµωξη. 



ΗCV - ∆ΙΑΓΝΩΣΗ 

 



OΞΕΙΑ HCV - ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

• Πεγκυλιωµένη ιντερφερόνη α  

 

• ∆ιάρκεια θεραπείας: 

α) 24 εβδοµάδες σε λοίµωξη από το γονότυπο 1 (12 

εβδοµάδες αν το RNA δεν ανιχνεύεται την 4η εβδοµάδα) 

 

β) 8 – 12 εβδοµάδες σε λοίµωξη από τους γονότυπους 2, 3 

ή 4. 



ΧΡΟΝΙΑ ΗCV 
• 80 – 100% των ασθενών µε οξεία HCV µεταπίπτουν σε χρονιότητα. 

 

• Όχι ξεκάθαροι υπεύθυνοι µηχανισµοί για τα υψηλά ποσοστά χρονιότητας 

 

• Πιθανοί παράγοντες: 

- Γενετική ποικιλοµορφία του ιού 

- Γενετικοί παράγοντες του ξενιστή 

- Υψηλότεροι τίτλοι αντισωµάτων έναντι δοµικών πρωτεϊνών του ιού 

- Εµµένουσα ειδική HCV CD4 T – κυτταρική απάντηση 

- Λευκοί ασθενείς µε χαµηλά peaks ιαιµίας κατά την οξεία λοίµωξη 

 



HCV – ΦΥΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 

 



ΧΡΟΝΙΑ HCV - ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

• Οι περισσότεροι ασθενείς ασυµπτωµατικοί 

 

• Συχνότερο σύµπτωµα: εύκολη κόπωση 

 

• Άλλα συµπτώµατα: ναυτία, ανορεξία, µυαλγίες, 

αρθραλγία, αδυναµία, απώλεια σωµατικού βάρους. 



ΧΡΟΝΙΑ HCV – ΕΞΩΗΠΑΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

• Μικτή κρυοσφαιριναιµία, λέµφωµα, µονοκλονική υπεργαµµασφαιριναιµία 

 

• Μεµβρανοϋπερπλαστική σπειραµατονεφρίτιδα 

 

• Θυρεοειδίτιδα και παρουσία αυτοαντισωµάτων, σακχαρώδης διαβήτης 

 

• Οµαλός λειχήνας, οζώδες ερύθηµα, λευκοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα. 

 

• Αυτοάνοση θροµβοπενική πορφύρα, αιµολυτική αναιµία, σιαλαδενίτιδα, 

µυασθένεια Gravis 

 

• Μυοκαρδιοπάθεια 

 



ΧΡΟΝΙΑ HCV - ΑΜΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΕΣ 

• 1/3 των ασθενών φυσιολογική ALT 

 

• Oι υπόλοιποι ήπια αύξηση των ενζύµων 

        - 25% αύξηση > x 2 φυσιολογικών τιµών 

        - Σπάνια αύξηση > x 10 

 

• Όχι ικανοποιητική συσχέτιση µεταξύ ενζύµων και ηπατικής 

ιστολογίας. 

 



Προγνωστικοί παράγοντες ρήξης της 

αντιρρόπησης στη HCV κίρρωση      

3-5% / έτος 

 προγνωστικοί 

παράγοντες  
• ηλικία 

• αιµοπετάλια 

• λευκωµατίνη  

• κατανάλωση αλκοόλης 

• δραστηριότητα  του ιού 

• συλλοίµωξη µε HIV 

 κίρρωση                                              ρήξη 

αντιρρόπησης 

• ασκίτης 
• χολερυθρίνη >3 
• ηπατική  
εγκεφαλοπάθεια 
• κιρσορραγία 



ΧΡΟΝΙΑ HCV ΛΟΙΜΩΞΗ - ΗΚΚ 

 προγνωστικοί 

παράγοντες  
• άρρεν φύλο 

• µεγάλη ηλικία 

• συλλοίµωξη  

• παρουσία δυσπλασίας 

• ενεργότητα υποκείµενης 

νόσου  

   κίρρωση                                                            ΗΚΚ 

>95% των ασθενών µε ΗΚΚ έχουν υποκείµενη κίρρωση     

aFP + U/S 
κάθε 3-6µ   
 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

• Όχι κατανάλωση αλκοόλ 

 

• Αντιµετώπιση εύκολης κόπωσης   (οndasetrone) 

 

• Oχι > 2g παρακεταµόλης \ 24ωρο 

 

• Τακτικός εµβολιασµός 



ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι 

                   ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 

• Ηλικία > 18 ετών 

• HCV RNA (+) 

• Σηµαντική ίνωση στη βιοψία 

• Αντιρροπούµενη ηπατική νόσος 

• Ικανοποιητικοί βιοχηµικοί – αιµατολογικοί δείκτες 

• Συµµόρφωση στη θεραπεία 

• Απουσία αντενδείξεων 



ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΙ 

                       ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

• Αποτυχία προηγούµενης θεραπείας 

• Χρήστες µε πρόθεση απεξάρτησης 

• Απούσα ή ήπια ίνωση ήπατος 

• Οξεία HCV 

• Συλλοίµωξη µε HIV 

• Ηλικία < 18 ετών 

• ΧΝΑ 

• Μη αντιρροπούµενη κίρρωση 

• Λήπτης µοσχεύµατος 



ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΙΙ 

                           ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 

• Σοβαρή µη αντιρροπούµενη νόσος 

• Μεταµόσχευση καρδιάς,νεφρού,πνεύµονα 

• Νόσοι που επιδεινώνονται µε ιντερφερόνη / ριµπαβιρίνη 

( προηγούµενα αυτοάνοσα νοσήµατα) 

• Εγκυµοσύνη 

• Σοβαρή συννοσηρότητα 

•  Ηλικία < 2 ετών 

• Υπερευαισθησία στη θεραπεία 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

• Γονότυποι 1 και 4: Συνδυασµένη θεραπεία µε πεγκυλιωµένη 

ιντερφερόνη + ριµπαβιρίνη για 48 εβδοµάδες 

 

• Γονότυποι 2 και 3: Συνδυασµένη θεραπεία µε πεγκυλιωµένη 

ιντερφερόνη + ριµπαβιρίνη για 24 εβδοµάδες. 

 

• Ειδικώς για το γονότυπο 1: Χρήση αναστολέων πρωτεασών 

σερίνης + πεγκυλιωµένη ιντερφερόνη + ριµπαβιρίνη. 



HCV Life Cycle and DAA 

Targets 

Adapted from Manns MP, et al. Nat Rev Drug Discov. 2007;6:991-1000.  
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Άλλες ηπατίτιδες 

• Εκτός από τις ηπατίτιδες Β και C (κύρια αίτια ηπατίτιδας µέσω 
αιµατογενούς µετάδοσης) το ήπαρ προσβάλλεται επίσης από: 

– Τον ιό της ηπατίτιδας D (δέλτα) µε επίσης αιµατογενή µετάδοση 

– Τις ηπατίτιδες Α και Ε που ο κύριος τρόπος µετάδοσής τους είναι 
κοπροστοµατική οδός 

– Ηπατιτιδοµιµητικοί ιοί,  δηλαδή συνήθεις ιώσεις όπως  ο ιός 
Ebstein Barr, ο κυτταροµεγαλοϊός (CMV),  ο ιός της γρίππης, οι 
Coxsackie, Echo, οι ιοί του απλού έρπητα Ι και ΙΙ.  

– Νεώτεροι ιοί ηπατίτιδας (G,F κλπ) µε µικρή ή και αµφίβολη 
κλινική σηµασία 



Ηπατίτιδα  A 



• Ανήκει στο γένος των hepatovirus και στην οικογένεια των 
picornavirus.  

• Το γονιδίωµά του περιέχει τέσσερα πολυπεπτιδικά καψίδια, 
οριζόµενα ως VP1 έως VP4, το οποία αποκόπτονται µετά τη 
µετάφραση από το πολυπρωτεϊνικό προϊόν που αποτελείται 
από γονιδίωµα 7500 νουκλεοτιδίων.  

• Παρά την ποικιλοµορφία της αλληλουχίας των νουκλεοτιδίων 
µέχρι και στο 20% µεταξύ των αποµονούµενων κλώνων του 
HAV, όλοι οι κλώνοι του ιού είναι ανοσολογικά µη διακριτοί και 
ανήκουν στον ίδιο µοναδικό ορότυπο. 

 

Η ηπατίτιδα Α  



Η ηπατίτιδα Α  

• Πολύ συχνή σε χώρες µε χαµηλό 
κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο 

• Η εξάπλωσή της εξαρτάται από : 

– την κατάσταση των αποχετευτικών δικτύων 
και της ύδρευσης, 

–  τις διαδικασίες παραγωγής και διακίνησης 
τροφίµων 

–  το επίπεδο εµβολιασµού του πληθυσµού 

έναντι της νόσου.  
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Η ηπατίτιδα Α  

• Ανακάλυψη: Finestone et al 1973 

• Ιός RNA, Ιός χωρίς περίβληµα 27-nm 

• Ανθεκτικός στη θερµότητα τα οξέα και τον αιθέρα 

• Η αδρανοποίηση του ιού επιτυγχάνεται µε το βρασµό για ένα λεπτό, 
χρήση φορµαλδεΰδης και χλωρίνης ή µε υπεριώδη ακτινοβολία. 

• Μετάδοση δια της κοπροστοµατικής οδού (µολυσµένα τρόφιµα και 
νερό) 

• ∆εν προκαλεί κλινικά σηµεία ή συµπτώµατα σε >90% των παιδιών 
που µολύνονται 

• ∆ια βίου ανοσία µετά από νόσηση 

• Μόνο οξεία ηπατίτιδα. ∆εν εξελίσσεται σε χρόνια και δεν προκαλεί 
µόνιµη ηπατική βλάβη. 

• Πολύ σπάνια και συνήθως σε συνδυασµό µε άλλα νοσήµατα είναι 
δυνατό να εµφανίσει κεραυνοβόλο εξέλιξη.  



Ηπατίτιδα Α 

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 

• Εισέρχεται στο αίµα δια του επιθηλίου του 

στοµατοφάρυγγα ή του εντέρου 

• Πολλαπλασιάζεται κυρίως στα ηπατοκύτταρα και τα 

ηπατικά µακροφάγα (κύτταρα Kuppfer) ∆εν εµφανίζει 
άµεση ηπατοτοξικότητα αλλά οφειλόµενη στην 
ανοσολογική απάντηση 

• Περίοδος επώασης 15-50 ηµέρες 

• Θνητότητα <0,5% 



• Ιικά σωµατίδια βρίσκονται στο ήπαρ και στο αίµα και 
αποβάλλονται στη χολή και τα κόπρανα σε µεγάλες 
ποσότητες περίπου 11 ηµέρες πριν την εµφάνιση 
συµπτωµάτων ή των Anti-HAV IgM κατά την όψιµη 
περίοδο της επώασης και κατά την οξεία προϊκτερική 
φάση της νόσου 

 

• Παρά την παραµονή του ιού στο ήπαρ, η αποβολή του 
ιού στα κόπρανα, η ιαιµία και η η µολυσµατικότητα 
εξαλείφονται ραγδαία από τη στιγµή που ο ίκτερος 
γίνεται εµφανής 

Η ηπατίτιδα Α  



Ηπατίτιδα Α  

• Τα πρώιµα συµπτώµατα εκλαµβάνονται ως γρίππη, 2-6 εβδοµάδες 
µετά τη µόλυνση και µπορούν να υποτροπιάσουν µέσα σε έως και 
6-9 µήνες 

• Καταβολή 

• Πυρετός 

• Κοιλιακό άλγος 

• Ναυτία 

• ∆ιάρροια 

• Ανορεξία 

• Κατάθλιψη 

• Ίκτερος  

• Οξύ άλγος δεξιού υποχονδρίου 

• Απώλεια βάρους 

• Κνησµός 

 



AGE SPECIFIC ICTERIC HEPATITIS A 

Jaundice 

years 



• Αντισώµατα έναντι του HAV (anti-HAV) µπορούν να ανιχνευτούν 
κατά τη διάρκεια της οξείας νόσησης όταν οι τρανσαµινάσες είναι 
υψηλές και η αποβολή του ιού από τα κόπρανα ενεργός.  

• Πρωτευόντως IgM τάξης και εµµένει για αρκετούς µήνες, σπανίως 
µέχρι και 6 έως 12.  

• Κατά τη διάρκεια της οροµετατροπής ωστόσο, τα anti-HAV κλάσεως 
IgG αποτελούν τα κύρια αντισώµατα.  

• Γι’ αυτό η διάγνωση της ηπατίτιδας Α γίνεται κατά τη διάρκεια της 
οξείας λοίµωξης µε την ανίχνευση των αντισωµάτων IgM.  

• Μετά την οξεία λοίµωξη τα anti-HAV της κλάσης IgG παραµένουν 
ανιχνεύσιµα για πάντα και θεωρούνται προστατευτικά.  
– Απόδειξη η προστατευτική δράση της υπεράνοσης σφαιρίνης ενάντια 
στη λοίµωξη από HAV 

 

Η ηπατίτιδα Α  





Η ηπατίτιδα Α  

• ∆ιατίθεται αποτελεσµατικός εµβολιασµός, για 

ηλικίες >2 ετών. 

• Προστατευτικά αντισώµατα εντός 2 εβδοµάδων 
(χρόνος επώασης 28ηµέρες) άρα άµεση 

προστασία από την πρώτη στιγµή του 

εµβολιασµού 

• ∆ιάρκεια προστασίας τουλάχιστον 5 χρόνια για 

τα παιδιά και 12 έως 25 για τους ενήλικες 

• Σχήµα εµβολιασµού: 0-6µήνες ή 0-12µήνες 

• ∆εν θεωρείται απαραίτητη η αναµνηστική δόση 

 



Ηπατίτιδα Α 

Κατευθυντήριες οδηγίες εµβολιασµού  

• Α. Άτοµα υψηλού κινδύνου 

– Ταξιδιώτες σε περιοχές ενδιάµεσης ή υψηλής ενδηµικότητας 

– Οµοφυλόφιλοι άνδρες 

– Χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών 

– Άτοµα µε επαγγελµατική έκθεση (πχ εργάτες, υδραυλικοί) 

– Άτοµα µε διαταραχές της πηκτικότητας 

– Παιδιά και προσωπικό παιδικών σταθµών 

– Ιδρυµατικά άτοµα 

– Εργαζόµενοι στον κλάδο τροφίµων (παραγωγή-διάθεση) 

– Επαγγελµατίες Υγείας 

• Β.Χρόνιοι ηπατοπαθείς 
– Επίνοσα άτοµα µε χρόνια ηπατική νόσο (HBV, HCV, Αλκοολικοί) 

– Ασθενείς προς µεταµόσχευση 

– Ασθενείς µετά τη µεταµόσχευση 

• Γ. Συστηµατικός εµβολιασµός κατά τη διάρκεια επιδηµιών 



Ηπατίτιδα D (∆έλτα) 

• Ελειµµατικός ιός RNA  

• Προκαλεί συλλοίµωξη υποχρεωτικά µαζί µε τον ιό  HBV (ή άλλους 
hepadnaviruses)  

• Χρησιµοποιεί τους µηχανισµούς του HBV για την αναπαραγωγή και την 
έκφρασή του.  

• Ελαφρά µικρότερος από τον HBV, 35- έως 37-nm 

• Ευαίσθητος στη φορµαλίνη,  

• Mε υβριδική δοµή: 
•  Εξωτερικός φάκελος από Αυστραλιανό αντιγόνο (HBsAg), πανοµοιότυπο µε αυτό του 

HBV, εκτός από την περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες µεσαίου, µεγάλου και πολύ 
µεγάλου µεγέθους. 

• Το πυρηνικό του περίβληµα εκφράζει το αντιγόνο ∆έλτα, το οποίο δεν φέρει 
οποιαδήποτε οµολογία προς τα αντιγόνα του HBV  

• Ο πυρήνας περιέχει το ιικό RNA γονιδίωµα.  



• Η ηπατίτιδα HDV είναι δυνατό να µολύνει έναν ασθενή: 
– Ταυτοχρόνως µε την HBV (συλλοίµωξη) 

• 20% χρονιότητα  

– Ασθενή που ήδη έχει λοίµωξη από HBV (επιλοίµωξη) 
• 95% χρονιότητα  

• Όταν η λοίµωξη HDV µεταδίδεται από δότη µε κάποιο 
υποτύπο ΗΒsAg σε ασθενή µε διαφορετικό υποτύπο ο HDV 
προσλαµβάνει τον υποτύπο του δέκτη παρά του δότη.  

• Λόγω του ότι ο HDV εξαρτάται απολύτως από τον HBV, η 
διάρκεια τηςHDV λοίµωξης εξαρτάται από τη διάρκεια της 
HBVλοίµωξης και δεν µπορεί να διαρκέσει περισσότερο. 

Ηπατίτιδα D (∆έλτα) 



• Το αντιγόνο της HDV εκφράζεται πρωτίστως στον πυρήνα του 
ηπατοκυττάρου και περιστασιακά ανιχνεύεται στον ορό, καθ’ όσο 
διάστηµα διαρκεί η αντιγραφή του.   

• Τα anti-HDV IgM ανιχνεύσιµα κατά την οξεία λοίµωξη και σε 30 έως 
40 ηµέρες µετά την εµφάνιση των συµπτωµάτων µπορεί να 
εξαφανιστούν πριν τα anti-HDV ΙgG γίνουν ανιχνεύσιµα.  

• Σε αυτοπεριοριζόµενη λοίµωξη, τα anti-HDV εµφανίζουν χαµηλό 
τίτλο και είναι παροδικά και σπάνια παραµένουν ανιχνεύσιµα πέραν 
της κάθαρσης των HBsAg και HDV antigen.  

• Στη χρόνια HDV λοίµωξη, τα anti-HDV κυκλοφορούν σε υψηλούς 
τίτλους και ανιχνεύονται ταυτοχρόνως και τα IgM και τα IgG anti-
HDV.  

Ηπατίτιδα D (∆έλτα) 



Ηπατίτιδα D (∆έλτα) 

Θεραπεία 

• IFNa σε µεγάλες δόσεις (9 MU X3/wk) και 
για 12 µήνες µετά την οµαλοποίηση των 
τρανσαµινασών 

• Pegylated IFNa 

• Νουκλεοσ(τα)ιδικά ανάλογα 

• Σε µεταµοσχευµένους ο κίνδυνος 
υποτροπής µικρότερος από εκείνον της 
ίδιας της HBV 

 



Ηπατίτιδα Ε 



Ηπατίτιδα Ε (HEV) 

• Παλαιότερα γνωστή ως επιδηµική ή εντερικά 
µεταδιδόµενη non-A, non-B ηπατίτιδα 

• Οφείλεται στον ιό  HEV που είναι ένας ιός εντερικά 
µεταδιδόµενος  ((alphaviruses) 

• Υπάρχει πρωτίστως στην Ινδία, την Ασία, την Αφρική 
και την Κεντρική Αµερική.  

• Eπιδηµιολογικά χαρακτηριστικά προσοµοιάζοντα σε 
αυτά της ηπατίτιδας Α,  

• Ιός 32-έως 34-nm, χωρίς φάκελο 

• Μοιάζει µε τον ιό HAV  



Ηπατίτιδα Ε 

• Μεταδίδεται κυρίως µε µόλυνση του νερού 
και των αποθεµάτων τροφίµων από 
κόπρανα 

• Η µετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο 
είναι σπάνια 

• Τα οικόσιτα ζώα έχουν δειχθεί σε µελέτες 
ως φορείς της νόσου (>90% των 
οικόσιτων χοίρων) 



• Ο ιός έχει βρεθεί στα κόπρανα, τη χολή και το 
ήπαρ και αποβάλλεται στα κόπρανα κατά τη 
διάρκεια της όψιµης περιόδου επώασης.  

• Οι ανοσολογικές απαντήσεις στα ιικά αντιγόνα 
εµφανίζονται πολύ νωρίς κατά τη διάρκεια της 
οξείας λοίµωξης.  

• Και τα IgM anti-HEV και τα IgG anti-HEV είναι 
ανιχνεύσιµα, αλλά και τα δύο πέφτουν γρήγορα 
µετά την οξεία λοίµωξη, σε χαµηλά επίπεδα 

 

Ηπατίτιδα Ε (HEV) 



Ηπατίτιδα Ε 

• Ενήλικοι µεταξύ 15 και 40 ετών. 

• Τα παιδιά εµφανίζουν λιγότερο συχνά συµπτώµατα. 

• Κλινική εικόνα παρόµοια µε της ηπατίτιδας Α. 

• Αυτοπεριοριζόµενη νόσος. 

• Η θνητότητα είναι γενικά χαµηλή. 

• Νόσηση διάρκειας αρκετών εβδοµάδων που επηρεάζει 
σηµαντικά τον ασθενή. 

• Σπάνια εξελίσσεται ως κεραυνοβόλος µε συνολική 

θνητότητα  περίπου 2%. 

• Σε εγκύους και ιδίως τρίτου τριµήνου είναι δυνατό να 

εξελιχθεί σε κεραυνοβόλο µορφή µε θνητότητα περίπου 

20%. 

 



HΠATITI∆A AΠO IO EPSTEIN-

BARR 
 

• Οξεία ηπατίτιδα µε ή χωρίς συνοδό σύνδροµο 

λοιµώδους µονοπυρήνωσης (πυρετός, κυνάγχη, 

λεµφαδενοπάθεια, σπληνοµεγαλία, χαρακτηριστική 

λεµφοκυττάρωση-µονοπυρήνωση).  

• Στο 50% των περιπτώσεων είναι  ικτερική. 

•  Σπανίως, µπορεί να εκδηλωθεί ως κεραυνοβόλος.  

• ∆εν µεταπίπτει ποτέ σε χρονιότητα. 

• Μπορεί να προκαλέσει ενεργοποίηση αυτοανοσίας µε 
εκδήλωση αυτοάνοσης ηπατίτιδας τύπου I.  

• Mπορεί να επιπλακεί από οξεία αιµολυτική αναιµία από 

ψυχροσυγκολλητίνες µε εκδήλωση βαθέως ικτέρου και 
βαριάς αναιµίας  



HΠATITI∆A AΠO 

MEΓAΛOKYTTAPOΪO 

(CMV) 
• Oξεία ηπατίτιδα µε ή χωρίς συνοδό 
σύνδροµο λοιµώδους µονοπυρήνωσης 
(πυρετός, λεµφαδενοπάθεια, 
σπληνοµεγαλία, χαρακτηριστική 
λεµφοκυττάρωση-µονοπυρήνωση).  

• O ιός µπορεί να µεταδοθεί και από 
µετάγγιση. 

• Σπανίως, σε ανοσοκατεσταλµένους 
ασθενείς, µπορεί να λάβει κεραυνοβόλο 
µορφή.  

• ∆εν µεταπίπτει ποτέ σε χρονιότητα.).   


