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IΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ
Oι ιογενείς ηπατίτιδες είναι ιδιαίτερα σημαντικά νοσήματα 
επειδή α) προσβάλλουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού, β) 
αποτελούν ως ένα βαθμό «καθρέπτη» του βιοτικού επιπέ-
δου ενός πληθυσμού, γ) μεταδίδονται από άνθρωπο σε άν-
θρωπο, δ) συχνά απαιτούν μακροχρόνια και δαπανηρή θε-
ραπευτική παρέμβαση και ε) έχουν σημαντικές και μακρο-
χρόνιες επιπτώσεις στην υγεία.

Tι είναι ηπατίτιδα; 
Hπατίτιδα ονομάζεται η διάχυτη νέκρωση και φλεγμονή (ε-
ρεθισμός) του ήπατος (συκωτιού). Αν και ηπατίτιδα μπορεί 
να προκληθεί από πολλά αίτια, όπως ιούς, τοξίνες και φάρ-
μακα, στην κοινή γνώμη ο όρος «ηπατίτιδα» κατά κανόνα 
αποδίδεται στις ηπατίτιδες από ιούς ή ιογενείς ηπατίτιδες. 

Αίτια
Οι πιο γνωστοί ιοί ηπατίτιδας χαρακτηρίζονται με τα 5 αρχι-
κά γράμματα της αγγλικής αλφαβήτου και είναι οι ιοί ηπατί-
τιδας Α, Β, C, D (ή δ) και Ε. Όταν κάποιος από αυτούς τους 
ιούς εισέλθει στο ανθρώπινο σώμα, μεταφέρεται με την κυ-
κλοφορία του αίματος σχεδόν αποκλειστικά στο ήπαρ και 
προκαλεί φλεγμονή του οργάνου αυτού, δηλαδή ηπατίτι-
δα. Εκτός από τους παραπάνω ιούς ηπατίτιδας υπάρχουν 
και κάποιοι άλλοι ιοί που δεν προσβάλλουν αποκλειστικά το 
ήπαρ, αλλά μπορεί να προκαλέσουν ηπατίτιδα ταυτόχρονα 
με προσβολή και άλλων οργάνων του ανθρώπου και χαρα-
κτηρίζονται ως ηπατομιμητιδικοί.  
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Ποια είναι τα συμπτώματα 
των ασθενών με ιογενή ηπατίτιδα;
Τα συμπτώματα των ασθενών με ιογενή ηπατίτιδα δεν εξαρ-
τώνται από τον ιό της ηπατίτιδας του κάθε ασθενούς, αλλά 
από τη φάση ή το στάδιο της ηπατίτιδας. Οι φάσεις ή τα στά-
δια της ηπατίτιδας μπορεί απλά να χωρισθούν στην αρχική 
φάση της οξείας και τη φάση της χρόνιας ηπατίτιδας. Κατά-
ληξη της χρόνιας ηπατίτιδας είναι η κίρρωση του ήπατος. 

Α. Οξεία ηπατίτιδα
Η οξεία ηπατίτιδα αναπτύσσεται λίγες εβδομάδες έως μή-
νες μετά την είσοδο του ιού της ηπατίτιδας στο ανθρώπινο 
σώμα. Οξεία ηπατίτιδα προκαλούν όλοι οι ιοί ηπατίτιδας. 
Τα συμπτώματα της οξείας ηπατίτιδας συνήθως είναι ήπια 
(μοιάζει με απλή ίωση) έως ανύπαρκτα δικαιολογώντας έτσι 
την άγνοια πολλών ατόμων όταν πληροφορούνται για την 
ύπαρξη σημείων παλαιότερης οξείας ηπατίτιδας, που προ-
κύπτει από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών-αιματο-
λογικών εξετάσεων. Tα κύρια συμπτώματα, όταν υπάρχουν, 
είναι έντονη αδυναμία, καταβολή, ανορεξία, ναυτία, έμε-
τοι, μυαλγίες, αίσθημα βάρους στο δεξιό υποχόνδριο, αρ-
θραλγίες, πυρετός και αποστροφή στο κάπνισμα, ενώ κά-
ποιοι ασθενείς κιτρινίζουν (ίκτερος) και έχουν σκοτεινόχρω-
μα ούρα (σαν κονιάκ). Σπάνια (<2%) η οξεία ηπατίτιδα έχει 
πολύ βαρειά πορεία, οπότε χαρακτηρίζεται ως κεραυνοβό-
λος οξεία ηπατίτιδα. Η κεραυνοβόλος οξεία ηπατίτιδα έχει 
πολύ υψηλή θνητότητα (70-90%), αν δεν μεσολαβήσει επεί-
γουσα μεταμόσχευση του ήπατος.

Β. Χρόνια ηπατίτιδα 
Χρόνια ηπατίτιδα αναπτύσσεται στους ασθενείς που δεν κα-
τορθώνουν να αποβάλλουν τον ιό κατά τη φάση της οξεί-
ας ηπατίτιδας. Χρόνια ηπατίτιδα μπορεί να προκαλέσουν 
μόνον οι ιοί ηπατίτιδας Β, D και C και ποτέ οι ιοί ηπατίτιδας 
Α και Ε. Οι ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα δεν έχουν κανένα 
απολύτως σύμπτωμα, αν και σε μελέτες έχει παρατηρηθεί 
ότι αναφέρουν σχετικά συχνότερα κόπωση σε σχέση με υγιή 
πληθυσμό. Παρά την απουσία όμως συμπτωμάτων, η χρόνια 
ηπατίτιδα συχνά εξακολουθεί να προκαλεί ερεθισμό και να 
καταστρέφει το ήπαρ. Έτσι, ένα ποσοστό των ασθενών με 
χρόνια ηπατίτιδα αναπτύσσει κίρρωση, που σημαίνει σχε-
δόν πλήρη καταστροφή της δομής του ήπατος. 
Οι ασθενείς με κίρρωση μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί στα 



πρώτα στάδια της κίρρωσης, αλλά η ηπατική νόσος προο-
δευτικά επιβαρύνεται και μπορεί να εμφανισθούν ασκίτης 
(υγρό στην κοιλιά), αιμορραγία από φλέβες (κιρσούς) του 
οισοφάγου, εγκεφαλοπάθεια ή ίκτερος. Όλοι οι ασθενείς με 
κίρρωση έχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο 
του ήπατος. Η επιδείνωση της ηπατικής λειτουργίας (ηπα-
τική ανεπάρκεια) και ο καρκίνος του ήπατος αποτελούν τις 
δύο πιο συχνές αιτίες θανάτου των ασθενών με κίρρωση. 

Ποια είναι τα συνήθη εργαστηριακά ευρήμα-
τα των ασθενών με ιογενή ηπατίτιδα;
Το πιο χαρακτηριστικό εργαστηριακό εύρημα σε κάθε ασθε-
νή με ιογενή ηπατίτιδα είναι η αύξηση των ενζύμων του ήπα-
τος (αμινοτρανσφερασών ή τρανσαμινασών), που απελευ-
θερώνονται στο αίμα από την καθημερινή καταστροφή και 
αναγέννηση των ηπατοκυττάρων. Θα πρέπει βέβαια να ση-
μειωθεί ότι η ανεύρεση αυξημένων τρανσαμινασών δεν ση-
μαίνει υποχρεωτικά ιογενή ηπατίτιδα και ο ασθενής χρειάζε-
ται να υποβληθεί σε σειρά εργαστηριακών εξετάσεων για τη 
διερεύνηση του αιτίου της ηπατικής βλάβης.
Η αύξηση των τρανσαμινασών είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε 
ασθενείς με οξεία ηπατίτιδα (>400 IU/L) και ίσως να συνο-
δεύεται από υψηλή τιμή χολερυθρίνης του ορού και αποβο-
λή χολερυθρίνης στα ούρα (στους ασθενείς με ίκτερο και 
σκούρα ούρα σαν κονιάκ). 
Αντίθετα, σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα παρατηρείται μι-
κρή ή μέτρια αύξηση των τρανσαμινασών (<200 IU/L) και 
μόνο σπάνια υπάρχουν εξάρσεις της νόσου με μεγάλες αυ-
ξήσεις των τρανσαμινασών που μπορεί να φθάσουν σε επί-
πεδα οξείας ηπατίτιδας (>400 IU/L). 

Είναι αναγκαία η διενέργεια 
βιοψίας ήπατος;
Βιοψία ήπατος δεν είναι απαραίτητη σε ασθενείς με οξεία 
ηπατίτιδα, αλλά είναι συχνά αναγκαία σε ασθενείς με χρό-
νια ηπατίτιδα για να εκτιμηθεί η πραγματική έκταση της 
βλάβης του ήπατος. H βιοψία ήπατος γίνεται στο κρεβάτι 
του αρρώστου, είναι ανώδυνη, διαρκεί μερικά λεπτά και σε 
έμπειρα χέρια παρουσιάζει ελάχιστες επιπλοκές. 
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Τι δίαιτα πρέπει να ακολουθούν οι ασθενείς 
με ιογενή ηπατίτιδα;
Oι ασθενείς με οξεία ηπατίτιδα πρέπει να αποφεύγουν πλή-
ρως την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών και δυνητικά 
ηπατοτοξικών φαρμάκων. Επίσης, επειδή έχουν συχνά ναυ-
τία και στομαχικά ενοχλήματα, πρέπει να τρώνε εύπεπτες 
τροφές συνήθως πλούσιες σε υδατάνθρακες και χαμηλής 
περιεκτικότητας σε λίπος, Γενικά θα πρέπει να ακολουθείται 
η διάθεση του ασθενούς για φαγητό, αρκεί να λαμβάνονται 
αρκετά υγρά για να προληφθεί η αφυδάτωση. Η δίαιτα και 
η ανάπαυση δεν επιταχύνουν την ανάρρωση ούτε επηρεά-
ζουν την πορεία των ασθενών με οξεία ηπατίτιδα. Κοινωνική 
χρήση οινοπνευματωδών ποτών επιτρέπεται μετά από 6 μή-
νες και εφόσον η οξεία ηπατίτιδα αυτοϊάθηκε. 
H δίαιτα των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα είναι ελεύθε-
ρη με εξαίρεση την αποφυγή κατανάλωσης οινοπνευματω-
δών ποτών. Γενικά οι ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα θα πρέ-
πει να προσπαθούν να διατηρούν φυσιολογικό σωματικό βά-
ρος και οι παχύσαρκοι θα πρέπει να προσπαθούν να αδυνα-
τίσουν. Μόνον οι ασθενείς με προχωρημένη κίρρωση ήπα-
τος συχνά χρειάζεται να υποβάλλονται σε συγκεκριμένους 
διαιτητικούς περιορισμούς μετά από συμβουλή του γιατρού 
τους. Oι παλαιότερα συνιστώμενες δίαιτες (αποφυγή λιπα-
ρών τροφών, σοκολάτας, αυγών, κόκκινου κρέατος κλπ) ή 
η χορήγηση βιταμινών δεν έχουν βρεθεί να ωφελούν και δεν 
έχουν θέση στη διατροφή των ασθενών αυτών. 

Είναι απαραίτητη η εισαγωγή 
στο νοσοκομείο 
των ασθενών με ιογενή ηπατίτιδα;
H νοσηλεία του ασθενών με οξεία ιογενή ηπατίτιδα συχνά 
γίνεται στο σπίτι. Eισαγωγή στο νοσοκομείο απαιτείται μό-
νον εάν υπάρχουν σοβαρά κλινικά σημεία (επίμονοι έμετοι, 
ασκίτης, ηπατική εγκεφαλοπάθεια) ή εργαστηριακά ευρή-
ματα (σημαντική παράταση του χρόνου προθρομβίνης). 
Οι ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα σπανιότατα πρέπει να ει-
σαχθούν στο νοσοκομείο για την ηπατική τους νόσο. Ο συ-
νηθέστερος λόγος είναι η εισαγωγή τους για διενέργεια 
βιοψία ήπατος, οπότε παραμένουν στο νοσοκομείο 12-24 
ώρες. Αντίθετα, οι ασθενείς με επιπλοκές προχωρημένης 
κίρρωσης έχουν συχνά άμεση ανάγκη εισαγωγής στο νο-
σοκομείο. 
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Υπάρχει θεραπεία για τους ασθενείς 
με ιογενή ηπατίτιδα; 
Οι περισσότεροι ασθενείς με οξεία ιογενή ηπατίτιδα δεν 
έχουν ανάγκη από ειδική θεραπεία, αφού η νόσος τους 
αυτοϊάται στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. 
Εξαίρεση αποτελεί μόνον η οξεία ηπατίτιδα C, που συχνά 
πρέπει να αντιμετωπίζεται με ειδική φαρμακευτική θεραπεί-
α για να μη μεταπέσει σε χρόνια ηπατίτιδα. 
Αντίθετα, σημαντικό ποσοστό των ασθενών με χρόνια ηπα-
τίτιδα έχει ανάγκη από ειδική φαρμακευτική θεραπεία, που 
κυρίως στοχεύει στην εκρίζωση του ιού ηπατίτιδας και/ή την 
πρόληψη της ανάπτυξης κίρρωσης και καρκίνου ήπατος. Το 
είδος της φαρμακευτικής θεραπείας διαφέρει ανάλογα με 
τον ιό ηπατίτιδας. 
Θεραπεία χρειάζονται όλοι οι ασθενείς με κίρρωση ήπατος. 
Ειδικά οι ασθενείς με προχωρημένη κίρρωση συχνά έχουν 
ανάγκη να υποβληθούν σε μεταμόσχευση ήπατος.     

Ε Ι Δ Ι Κ Ε Σ  Μ Ο Ρ Φ Ε Σ  Η Π Α Τ Ι Τ Ι Δ Ω Ν

HΠΑΤΙΤΙΔΑ A
Επιδημιολογία
Η ηπατίτιδα Α έχει ενδημικό χαρακτήρα, δηλαδή πολύ μεγά-
λη συχνότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες (και στη χώρα 
μας μέχρι προ 30ετίας), όπου όλα τα παιδιά έχουν ήδη προ-
σβληθεί μέχρι την ηλικία των 10 ετών. Αντίθετα, στις ανα-
πτυγμένες χώρες (όπως πλέον και στη χώρα μας), εκτεθει-
μένοι στον ιό της ηπατίτιδας Α είναι περισσότερο οι ενήλι-
κες, κυρίως στη διάρκεια ταξιδιών σε χώρες του τρίτου κό-
σμου. Γενικά, η εξάπλωση του ιού ηπατίτιδας Α ευνοείται 
από κακές υγειονομικές συνθήκες και στενό συγχρωτισμό 
ατόμων, ενώ η συχνότητα των κρουσμάτων μειώνεται με τη 
βελτίωση των κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών.

Τρόποι μετάδοσης
H μετάδοση του ιού της ηπατίτιδας A γίνεται μέσω της κο-
πρανο-στοματικής οδού, δηλαδή μέσω χεριών που μολύν-
θηκαν με κόπρανα, μολυσμένο νερό, τροφές και ιδίως θα-
λασσινά-οστρακοειδή. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε ασθε-
νείς που εργάζονται στην κατασκευή και επεξεργασία των 
τροφίμων. 



Εξέλιξη
H οξεία ηπατίτιδα A είναι καλοήθης νόσος, που αυτοπεριο-
ρίζεται σε μερικές εβδομάδες. Σπάνια μπορεί να παρουσι-
άσει υποτροπή μετά τη φαινομενική κλινική ίαση, αλλά δεν 
οδηγεί σε χρόνια ηπατίτιδα. H νόσος εκδηλώνεται σε 15-50 
ημέρες μετά την επαφή του ασθενούς με τον ιό της ηπατίτι-
δας Α (περίοδος επώασης). Η μεταδοτικότητα ελαττώνεται 
σημαντικά μετά την εκδήλωση του ικτέρου, αφού δεν απο-
βάλλεται πλέον ο ιός στα κόπρανα. Στα παιδιά η οξεία ηπα-
τίτιδα Α συχνά περνά χωρίς συμπτώματα. Στους ενήλικες, η 
κλινική εικόνα είναι πιο έκδηλη και συχνά εμφανίζεται ίκτε-
ρος. H αναλογία των υποκλινικών προς τις ικτερικές περι-
πτώσεις είναι περίπου 1:10. 

Μέτρα πρόληψης για την ηπατίτιδα Α
Για την πρόληψη της ηπατίτιδας Α υπάρχει αποτελεσματι-
κό ειδικό εμβόλιο, που προέρχεται από αδρανοποιημένο 
ιό και είναι ασφαλές και χωρίς σημαντικές παρενέργειες. 
Aπαιτούνται 2 δόσεις (με μεσοδιάστημα 6 μηνών), που γίνο-
νται ενδομυϊκά στο δελτοειδή μυ (στο μπράτσο) και επιτυγ-
χάνουν προστασία για μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσό-
τερο από 10 χρόνια). Ομάδες που πρέπει να εμβολιάζονται 
για την ηπατίτιδα Α είναι όλα τα ευαίσθητα άτομα που έρχο-
νται σε επαφή με ασθενείς με οξεία ηπατίτιδα A, όσοι πρό-
κειται να ταξιδέψουν σε χώρες με μεγάλη ενδημικότητα της 
νόσου, καθώς και οι εργαζόμενοι σε βρεφονηπιακούς σταθ-
μούς, μονάδες καθαριότητας και μονάδες κατασκευής και 
επεξεργασίας των τροφίμων. Στις χώρες με ενδημική ηπατί-
τιδα A, συστήνεται επίσης σχολαστικό πλύσιμο των χεριών 
και βρασμός του νερού και των τροφών.

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β
Επιδημιολογία
Η χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β είναι πολύ 
συχνή, αφού προσβάλλει το 5% του πληθυσμού της γης 
(350.000.000 άτομα). Στη χώρα μας, η συχνότητα των “φο-
ρέων” είναι περίπου 3%, ενώ είναι αυξημένη μεταξύ των οι-
κονομικών μεταναστών (συνολικά υπολογίζεται σε 500.000 
άτομα). 
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Τρόποι μετάδοσης
Η μετάδοση του ιού ηπατίτιδας Β γίνεται κυρίως παρεντε-
ρικά ή σεξουαλικά, δηλαδή με επαφή του ατόμου με μολυ-
σμένα βιολογικά υγρά (αίμα, σπέρμα). O ιός δεν μεταδίδε-
ται από μαγειρικά σκεύη, τουαλέτες ή γενικότερα με την κοι-
νωνική επαφή. Συνήθεις τρόποι διασποράς του ιού της ηπα-
τίτιδας Β είναι: 
•  Ετεροφυλοφιλικές ή ομοφυλοφιλικές σεξουαλικές  
 επαφές με ασθενή με χρόνια ηπατίτιδα Β. Ο συνηθέ 
 στερος τρόπος μετάδοσης του ιού της ηπατίτιδας Β  
 στους ενήλικες.
• Ενδοοικογενειακή διασπορά. Μετάδοση από άτομα  
 του ενδοοικογενειακού περιβάλλοντος των μικρών  
 παιδιών, που αποτελεί το σημαντικότερο τρόπο δημι 
 ουργίας των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα Β στη χώρα  
 μας.
• Κάθετη μετάδοση (από τη μητέρα στο παιδί). Σήμερα  
 όλες οι έγκυες μητέρες ελέγχονται για παρουσία ηπα 
 τίτιδας Β και σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος  
 λαμβάνονται ειδικά μέτρα που προλαμβάνουν τη μετά 
 δοση του ιού στο νεογνό.
• Μεταγγίσεις αίματος ή παραγώγων του. Αυτός ο τρό 
 πος μετάδοσης είναι σήμερα εξαιρετικά σπάνιος   
 λόγω του συστηματικού ελέγχου των αιμοδοτών
• Χρήση ενδοφλεβίων ναρκωτικών.
• Παρεντερική έκθεση σε μολυσμένο αίμα 

Γενικά άτομα υψηλού κινδύνου για ηπατίτιδα Β είναι τα άτο-
μα με στενές επαφές με ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα B (π.χ. 
τα παιδιά μητέρων με χρόνια ηπατίτιδα Β και οι σεξουαλικοί 
σύντροφοι ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα Β), οι ομοφυλόφι-
λοι, οι ετεροφυλόφιλοι με πολλαπλούς (≥3) ερωτικούς συ-
ντρόφους, οι χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών, οι πολυ-



μεταγγιζόμενοι, οι αιμοκαθαιρόμενοι σε μονάδες τεχνητού 
νεφρού, οι μεταμοσχευμένοι, οι αστυνομικοί, το προσωπικό 
και οι τρόφιμοι των φυλακών, οι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες 
καθαριότητας και επεξεργασίας λυμάτων  και οι εργαζόμε-
νοι στις υπηρεσίες υγείας (γιατροί, οδοντίατροι, νοσηλευτι-
κό προσωπικό, καθαρίστριες, εργαζόμενοι σε διαγνωστικά 
και ερευνητικά εργαστήρια). 

Εξέλιξη
Ο χρόνος επώασης της οξείας ηπατίτιδας B (δηλαδή ο χρό-
νος από τη στιγμή της μόλυνσης μέχρι τη στιγμή της εκδή-
λωσης συμπτωμάτων) είναι 45-120 ημέρες. Στο 50% των 
ασθενών (και κυρίως στα παιδιά), η οξεία ηπατίτιδα B δεν 
συνοδεύεται από ίκτερο και συχνά δεν έχει κανένα σύμπτω-
μα. H οξεία ηπατίτιδα B στους ενήλικες, πολύ συχνά (>95%) 
αυτοϊάται πλήρως. Η πιθανότητα ανάπτυξης χρόνιας ηπατί-
τιδας Β εξαρτάται από την ηλικία του ασθενούς (μετάπτωση 
σε χρόνια ηπατίτιδα 95% στα νεογνά, 60% στα παιδιά 60% 
και μόλις 2-5% στους ενήλικες) και από την κλινική εικόνα (οι 
ασυμπτωματικές μεταπίπτουν πολύ συχνότερα από τις συ-
μπτωματικές ικτερικές οξείες ηπατίτιδες B σε χρόνια ηπα-
τίτιδα). 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 συ-
χνά χαρακτηρίζονται ως χρόνιοι ‘’φορείς’’ του ιού της ηπα-
τίτιδας Β (όσοι δηλαδή διατηρούν τον ιό στον οργανισμό 
τους για διάστημα μεγαλύτερο από 6 μήνες). Ένα ποσο-
στό (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. Ση-
μαντικό ποσοστό των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα Β ανα-
πτύσσουν κίρρωση του ήπατος, αν δεν μεσολαβήσει επι-
τυχής θεραπεία. Υπολογίζεται ότι 25-40% των ασθενών με 
χρόνια ηπατίτιδα Β καταλήγουν από επιπλοκές της κίρρω-
σης ή από ηπατοκυτταρικό καρκίνο. 
Δυστυχώς, τόσο οι χρόνιοι φορείς του ιού της ηπατίτιδας 
Β όσο και οι ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β δεν παρουσι-
άζουν συμπτώματα για δεκαετίες μέχρι να αναπτυχθούν εκ-
δηλώσεις προχωρημένης κίρρωσης του ήπατος (ίκτερος, 
ασκίτης, ηπατική εγκεφαλοπάθεια, κιρσοί οισοφάγου). Επί-
σης, δεν υπάρχει κανένας δείκτης που να μπορεί με ασφά-
λεια 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 πα-
ρακολουθούνται εφ’ όρου ζωής με περιοδικές εξετάσεις αί-



ματος (κυρίως με έλεγχο τρανσαμινασών). Ο στόχος της 
παρακολούθησης των χρόνιων φορέων του ιού της ηπατίτι-
δας Β είναι η έγκαιρη αποκάλυψη της πιθανής μετάπτωσής 
τους σε χρόνια ηπατίτιδα, οπότε θα πρέπει να λάβουν ειδική 
θεραπεία για πρόληψη της ανάπτυξης κίρρωσης.  

Τρόποι διάγνωσης 
H διάγνωση γίνεται συνήθως τυχαία και μετά από πολλά 
χρόνια από τη φάση της οξείας ηπατίτιδας. H διάγνωση βα-
σίζεται αρχικά στην ανίχνευση του αντιγόνου επιφανείας 
του ιού της ηπατίτιδας Β στο αίμα (παλαιότερα αναφερό-
ταν ως Aυστραλιανό αντιγόνο, γιατί είχε πρωτοανιχνευθεί 
στο αίμα ιθαγενούς στην Aυστραλία). Υπάρχουν και άλλοι 
δείκτες του ιού της ηπατίτιδας Β που προσδιορίζονται στο 
αίμα των ασθενών και βοηθούν στη διάκριση της οξείας από 
τη χρόνια ηπατίτιδα Β, στη διάκριση των διαφόρων φάσεων 
της χρόνιας ηπατίτιδας και στην ανίχνευση του πολλαπλα-
σιασμού του ιού.  

Σε εξετάσεις για ηπατίτιδα Β 
πρέπει να υποβάλλονται: 
• Όλα τα άτομα με αυξημένες τρανσαμινάσες
• Όλοι τα άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύ-

νου για ηπατίτιδα Β 
• Όλες οι έγκυες γυναίκες 
• Tα παιδιά μητέρων με ηπατίτιδα C
• Όλοι οι συγγενείς πρώτου βαθμού (παιδιά, γονείς, 

αλλά και αδέλφια) ασθενών με οξεία ή χρόνια ηπατίτι-
δα Β 

• Ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C ή λοίμωξη με τον ιό 
 του    AIDS  



Θεραπεία
Οι δυνατότητες θεραπευτικής παρέμβασης στην ηπατίτιδα 
Β έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η θερα-
πεία της χρόνιας ηπατίτιδας Β γίνεται σήμερα με φάρμακα 
που βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα στη μάχη του ενα-
ντίον του ιού (υποδόριες ενέσεις ιντερφερόνης άλφα) ή με 
φάρμακα που εμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό του ιού (χά-
πια λαμιβουδίνης). Συχνά τα φάρμακα δεν εκριζώνουν τον 
ιό, αλλά καθυστερούν την εξέλιξη της ηπατικής νόσου ανα-
στέλλοντας την ανάπτυξη κίρρωσης και ηπατοκυτταρικού 
καρκίνου. Πιθανολογείται οτι στο άμεσο μέλλον οι συνδυ-
ασμοί φαρμάκων θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα 
της θεραπείας.

Ποιοι ασθενείς με ηπατίτιδα B πρέπει να 
υποβάλλονται σε θεραπεία;     
Οι χρόνιοι φορείς του ιού της ηπατίτιδας Β δεν έχουν ανά-
γκη και δεν ωφελούνται από τη θεραπεία. H ανάγκη χορή-
γησης θεραπείας σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β πρέ-
πει να αποφασίζεται κατά περίπτωση και η θεραπεία πρέ-
πει να εφαρμόζεται από γιατρούς με εμπειρία στα νοσήμα-
τα αυτά. 

Πρόληψη
H πρόληψη της ηπατίτιδας B στηρίζεται στον εμβολιασμό. 
Tα εμβόλια που κυκλοφορούν είναι ασφαλή και αποτελεσμα-
τικά. Στη χώρα μας γίνεται μεγάλη προσπάθεια περιορισμού 
της μετάδοσης του ιού της ηπατίτιδας Β μέσω ενημερωτι-
κών εκστρατειών και εκτεταμένων προγραμμάτων εμβολια-
σμού. Σήμερα, είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός όλων των 
βρεφών και εφήβων. Εμβολιασμός επίσης συνιστάται για 
όλα τα ευαίσθητα άτομα που ανήκουν στις ομάδες μεγάλου 
κινδύνου που αναφέρθηκαν προηγουμένως. 
Όλοι οι ασθενείς με ηπατίτιδα Β θα πρέπει να μην μοιρά-
ζονται με άλλους βελόνες ή προσωπικά αντικείμενα που 
μπορεί να έλθουν σε επαφή με το αίμα τους (οδοντόβουρ-
τσες, ξυραφάκια και ότι προκαλεί μικροτραυματισμό). Όλα 
τα άτομα με πολλαπλούς ή άγνωστους ερωτικούς συντρό-
φους θα πρέπει να χρησιμοποιούν προφυλακτικό κατά τις 
ερωτικές τους πράξεις. Σε περίπτωση έκθεσης στον ιό της 
ηπατίτιδας Β ενός ευαίσθητου ατόμου, η χορήγηση υψη-
λών ποσοτήτων εξουδετερωτικών αντισωμάτων με την ει-
δική υπεράνοση γάμμα-σφαιρίνη παρέχει κάποιου βαθμού 
προστασία. 



ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C
Επιδημιολογία
H ηπατίτιδα C αποτελεί ένα από τα συχνότερα αίτια ηπα-
τικής νόσου παγκοσμίως. Ειδικότερα στην Ελλάδα υπο-
λογίζεται ότι περίπου 2% του γενικού πληθυσμού, δηλαδή 
200.000 άνθρωποι, έχουν χρόνια λοίμωξη με τον ιό της ηπα-
τίτιδας C. Η υψηλότερη συχνότητα ηπατίτιδας C συναντά-
ται σε άτομα ηλικίας 40-60 ετών. Είναι γεγονός ότι οι νέες 
περιπτώσεις ηπατίτιδας C έχουν ελαττωθεί αρκετά μετά τα 
τέλη της δεκαετίας του 1980, κυρίως λόγω του υποχρεωτι-
κού ελέγχου του αίματος και παραγώγων του αλλά και γε-
νικότερα της βελτίωσης των συνθηκών  νοσηλείας και των 
κανόνων αποστείρωσης. Πολλές όμως παλαιές περιπτώ-
σεις ηπατίτιδας C παραμένουν ακόμη αδιάγνωστες. Έτσι, οι 
αριθμοί των διαγνωσμένων ασθενών με ηπατίτιδα C αναμέ-
νεται να αυξηθούν σημαντικά εντός της επόμενης δεκαετί-
ας, λόγω της αποκάλυψης ολοένα και περισσότερων παλαι-
ών περιπτώσεων ηπατίτιδας C. 

Τρόποι μετάδοσης
Ο ιός της ηπατίτιδας C μεταδίδεται κυρίως παρεντερικά, δη-
λαδή με επαφή του ατόμου με μολυσμένο αίμα ή παράγω-
γα αίματος. Συνήθεις τρόποι διασποράς του ιού της ηπατί-
τιδας C είναι:  
• Χρήση ενδοφλεβίων ναρκωτικών. Είναι σήμερα η κύρι-

α οδός μετάδοσης του ιού της ηπατίτιδας C. Υπολογί-
ζεται 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 θε-
ωρούνται σήμερα ασφαλείς, αλλά όλα τα άτομα που εί-
χαν λάβει μεταγγίσεις πριν από το 1992 θα πρέπει να 
ελέγχονται γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχουν μολυν-
θεί με τον ιό της ηπατίτιδας C.  

• Αιμοκάθαρση (τεχνητός νεφρός). Η πιθανότητα μετά-
δοσης ηπατίτιδας C στις μονάδες τεχνητού νεφρού 
έχει ελαττωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.    

• Τρύπημα με μολυσμένη βελόνα ή μολυσμένο εργα-
λείο. 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 από-
λυτα ασφαλείς.



• Ιατρικές ή παραϊατρικές πράξεις. Η πιθανότητα μετά-
δοσης ηπατίτιδας C με ιατρικές ή παραϊατρικές πρά-
ξεις (ενέσεις, τατουάζ, τρύπημα σημείων του σώμα-
τος) είναι αμελητέα, εάν τηρούνται οι κανόνες απο-
στείρωσης και ορθής νοσηλείας.  

• Γενετήσια (σεξουαλική) μετάδοση. Mόλις το 2-4% των 
σταθερών ερωτικών συντρόφων ασθενών με ηπατίτι-
δα C αποδεικνύεται να έχει ηπατίτιδα C. Η πιθανότη-
τα 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 θεω-
ρείται ότι συμβαίνει περίπου σε 2-7%. Η πιθανότητα 
μετάδοσης στο νεογνό αυξάνει σε 20% όταν πρόκειται 
για μητέρες που έχουν και λοίμωξη με τον ιό του AIDS.

• Άγνωστος τρόπος μετάδοσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
σε σημαντικό ποσοστό (30-40%) των ασθενών με ηπα-
τίτιδα C δεν αποκαλύπτεται ποτέ έκθεση σε παράγο-
ντα κινδύνου.   

Εξέλιξη
Ο χρόνος επώασης της οξείας ηπατίτιδας C (δηλαδή ο χρό-
νος από τη στιγμή της μόλυνσης μέχρι τη στιγμή της εκδή-
λωσης συμπτωμάτων) είναι 30-90 ημέρες. Η πλειοψηφία 
(75-80%) των ασθενών με οξεία ηπατίτιδα C δεν έχουν κα-
νένα σύμπτωμα, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι ασθενείς 
(65-85%) δεν κατορθώνουν να αποβάλλουν τον ιό και ανα-
πτύσσουν στη συνέχεια χρόνια ηπατίτιδα C. 
Οι ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C δεν έχουν συνήθως κανέ-
να σύμπτωμα, αλλά 15-20% από αυτούς αναπτύσσουν κίρ-
ρωση εντός 20ετίας. Ο κίνδυνος ανάπτυξης κίρρωσης είναι 
πολύ μικρότερος σε παιδιά και νέες γυναίκες και πολύ υψη-
λότερος σε μεσήλικες με μετά μετάγγιση ηπατίτιδα. Η ταυ-
τόχρονη παρουσία ηπατίτιδας Β και/ή λοίμωξης με τον ιό 
του AIDS και η κατάχρηση αλκοόλ επιταχύνουν την εξέλι-
ξη της χρόνιας ηπατίτιδας C σε κίρρωση. Όλοι οι ασθενείς 
με κίρρωση έχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκί-
νο του ήπατος. Η κίρρωση και ο καρκίνος του ήπατος απο-
τελούν τις δύο πιο συχνές αιτίες θανάτου των ασθενών με 
χρόνια ηπατίτιδα C.



Τρόποι διάγνωσης 
Η διάγνωση της ηπατίτιδας C στηρίζεται αρχικά στην απλή 
ανίχνευση στο αίμα ειδικών αντισωμάτων εναντίον του ιού 
της ηπατίτιδας C (anti-HCV). Η μη ανίχνευση τέτοιων αντι-
σωμάτων αποκλείει πρακτικά την παρουσία ηπατίτιδας C, 
εκτός από την αρχική περίοδο της οξείας λοίμωξης (οπότε 
δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί τα αντισώματα) και από ανοσο-
κατασταλμένους ή αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς (οι οποίοι 
συχνά δεν αναπτύσσουν ποτέ αντισώματα). 
Θετικά αντισώματα για ηπατίτιδα C δεν σημαίνουν πάντο-
τε παρουσία ηπατίτιδας C. Ψευδώς θετικά αντισώματα για 
ηπατίτιδα C παρατηρούνται κυρίως σε αιμοδότες ή άτομα 
χωρίς έκθεση σε παράγοντες κινδύνου για ηπατίτιδα C. Η 
επιβεβαίωση της παρουσίας ηπατίτιδας C σε άτομα με θε-
τικά αντισώματα γίνεται με ανίχνευση του ίδιου του ιού στο 
αίμα με ευαίσθητη μέθοδο (PCR). Μία μόνον αρνητική εξέ-
ταση για τον ιό δεν αποκλείει την παρουσία ηπατίτιδας C και 
χρειάζεται επανεξέταση μετά από μερικούς μήνες. 
Η παρουσία θετικών αντισωμάτων για ηπατίτιδα C σε ασυ-
μπτωματικά άτομα ή άτομα με μη ανιχνεύσιμο ιό μπορεί να 
επιβεβαιωθεί ή να διαψευσθεί  με άλλη ειδική εξέταση (μέ-
θοδος ανοσοκαθήλωσης ή RIBA). Παρουσία αληθών θετι-
κών αντισωμάτων ηπατίτιδας C χωρίς ανιχνεύσιμο ιό παρα-
τηρείται σε σχετικά λίγα άτομα που νόσησαν από οξεία ηπα-
τίτιδα C αλλά δεν μετέπεσαν σε χρόνια ηπατίτιδα. 
Η διάγνωση της ηπατίτιδας C γίνεται τυχαία στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις, αφού κατά κανόνα δεν υπάρχουν συμπτώ-
ματα που θα οδηγήσουν τον ασθενή στο γιατρό. Υπόνοια 
για την παρουσία ηπατίτιδας C τίθεται συνήθως από την ανί-
χνευση παθολογικών εργαστηριακών εξετάσεων (αυξημέ-
νων τρανσαμινασών) σε τυχαίο έλεγχο ή από την ανίχνευση 
αντισωμάτων ηπατίτιδας C μετά από εθελοντική αιμοδοσία.  

Σε εξετάσεις για ηπατίτιδα C 
πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλονται: 
• Όλα τα άτομα με αυξημένες τρανσαμινάσες
• Όλοι οι πρώην και ενεργοί χρήστες ενδοφλεβίων ναρ-

κωτικών
• Όλοι όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταγγίσεις αίματος ή 

παραγώγων του πριν από το 1992
• Όλοι όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση οργά-

νου πριν από το 1992
• Όλοι όσοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση (τεχνητό νε-

φρό)



• Όλοι όσοι εκτίθενται παρεντερικά σε δυνητικά μολυ-
σμένα ιατρικά εργαλεία 

• Οι ερωτικοί σύντροφοι ατόμων με ηπατίτιδα C
• Άτομα με πολλαπλούς ερωτικούς συντρόφους
• Tα παιδιά μητέρων με ηπατίτιδα C
• Ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β, λοίμωξη με το HIV, ή 

ηπατική νόσο από κατάχρηση οινοπνεύματος  

Συμπληρωματικές εξετάσεις
Όλοι ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C θα πρέπει να ελέγχο-
νται με απλές εξετάσεις αίματος για παρουσία αντισωμάτων 
εναντίον των ιών της ηπατίτιδας Α και Β και να εμβολιάζονται 
σε περίπτωση μη ανίχνευσης τέτοιων αντισωμάτων (απουσί-
α φυσικής ανοσίας). Οι ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C πρέ-
πει να ελέγχονται για παρουσία λοίμωξης με  τον ιό του AIDS 
μόνον αν έχουν εκτεθεί σε παράγοντες κινδύνου. 
Σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C και αυξημένες τρανσα-
μινάσες, που είναι υποψήφιοι για θεραπεία, πρέπει να γίνε-
ται προσδιορισμός του τύπου τους ιού της ηπατίτιδας C, 
του γονότυπου. Με βάση το γονότυπο καθορίζονται οι δό-
σεις των φαρμάκων και η διάρκεια της θεραπείας των ασθε-
νών με ηπατίτιδα C. Σε ασθενείς με γονότυπο 1 ή 4, πρέπει 
επίσης να προσδιορίζεται και η ποσότητα του ιού ηπατίτι-
δας C στο αίμα (ποσοτικός προσδιορισμός επιπέδων HCV 
RNA ορού). 
Οι ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C που είναι υποψήφιοι για 
θεραπεία συνήθως υποβάλλονται σε βιοψία ήπατος. Η βιο-
ψία ήπατος είναι η μόνη εξέταση που μπορεί να εκτιμήσει με 
ακρίβεια τη σοβαρότητα των βλαβών του ήπατος. Η βιοψία 
ήπατος είναι απαραίτητη κυρίως για τους ασθενείς με χρό-
νια ηπατίτιδα C και γονότυπο 1 ή 4. 

Θεραπεία
Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας για την ηπατίτιδα C 
έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Έτσι, εκρίζω-
ση της ηπατίτιδας C επιτυγχάνεται σε περισσότερους από 
80% των ασθενών με γονότυπο 2 ή 3 και περίπου σε 50% των 
ασθενών με γονότυπο 1 ή 4. Βασίζεται στη συνδυασμένη χο-
ρήγηση ενέσεων ιντερφερόνης-άλφα (συνήθως μία ένεση 
την εβδομάδα) και δισκίων ριμπαβιρίνης. Τα φάρμακα χορη-
γούνται για 6 ή 12 μήνες ανάλογα με το γονότυπο του κάθε 
ασθενούς. 
Τα φάρμακα που χορηγούνται για θεραπεία της ηπατίτιδας 
C παρουσιάζουν συχνά παρενέργειες και γι’ αυτό όσοι υπο-
βάλλονται σε θεραπεία θα πρέπει να βρίσκονται υπό στενή 



παρακολούθηση από γιατρούς εξοικειωμένους με τα φάρ-
μακα αυτά. Η συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντική για την τελική επιτυχία και τόσο οι 
ασθενείς όσο και οι γιατροί πρέπει να καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για να μεγιστοποιούν τη συμμόρφωση των 
ασθενών στη θεραπεία.

Ποιοι ασθενείς με ηπατίτιδα C πρέπει να 
υποβάλλονται σε θεραπεία;     

Όλοι οι ασθενείς με ηπατίτιδα C θα πρέπει να εκτιμώνται 
από γιατρό με εμπειρία στα νοσήματα του ήπατος. Η από-
φαση για θεραπεία λαμβάνεται αφού συνεκτιμηθούν διάφο-
ροι παράγοντες με σημαντικότερους ίσως το γονότυπο και 
τη σοβαρότητα των βλαβών στη βιοψία ήπατος. 
Θεραπεία γενικά συστήνεται για τους ασθενείς με χρόνια 
ηπατίτιδα C που έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης κίρρω-
σης. Συνήθως αυτοί οι ασθενείς έχουν επίμονα παθολογικές 
τιμές τρανσαμινασών. Θεραπεία φαίνεται ότι χρειάζεται και 
για τους ασθενείς με οξεία ηπατίτιδα C για να προληφθεί η 
συχνή ανάπτυξη χρόνιας ηπατίτιδας.  
Οι χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών θα πρέπει αρχικά να 
συνδέονται με προγράμματα απεξάρτησης και να έχουν 
πρόσβαση σε θεραπεία με μεθαδόνη. Θεραπεία για την 
ηπατίτιδα C συνήθως χορηγείται μετά από επιτυχή απεξάρ-
τηση από τα ναρκωτικά. 

z



Πρόληψη 
Δυστυχώς, δεν υπάρχει και ούτε προβλέπεται να αναπτυ-
χθεί εντός των επομένων ετών εμβόλιο που να προφυλάσσει 
από την ηπατίτιδα C. Επιπρόσθετα, οι περισσότεροι ασθε-
νείς με ηπατίτιδα C δεν έχουν ακόμη ανιχνευθεί. Γι’ αυτό επι-
βάλλεται να τηρούνται από όλους προσεκτικά γενικά μέ-
τρα πρόληψης ώστε να αποφεύγεται η παρεντερική έκθε-
ση όλων σε δυνητικά μολυσμένα αντικείμενα. Ειδικότερα 
μέτρα πρόληψης της μετάδοσης του ιού από άτομα με γνω-
στή ηπατίτιδα C είναι:

• Όλοι οι ασθενείς με ηπατίτιδα C δεν πρέπει να χρησι-
μοποιούν από άλλους ούτε να δίνουν σε άλλους αντι-
κείμενα που μπορεί να έλθουν σε επαφή με το αίμα 
τους, όπως ξυραφάκια, οδοντόβουρτσες, νυχοκόπτες, 
αποτριχωτικές συσκευές κλπ. 

• Η χλωρίνη αποτελεί το καλύτερο μέσο για καθαρισμό-
απολύμανση αντικειμένων κοινής χρήσης που έρχο-
νται σε επαφή με αίμα ασθενούς με ηπατίτιδα C. 

• Οι ασθενείς με ηπατίτιδα C δεν χρειάζεται να χρησιμο-
ποιούν ατομικά σκεύη φαγητού, ατομικές πετσέτες ή 
ατομικές τουαλέτες. 

• Οι ασθενείς με ηπατίτιδα C δεν πρέπει να υποβάλλο-
νται σε κανένα περιορισμό από οποιοδήποτε είδος ερ-
γασίας, απασχόλησης ή άθλησης.    

• Τα προγράμματα θεραπείας με μεθαδόνη, ανταλλα-
γής βελονών και συρίγγων και επιμόρφωσης-τροπο-
ποίησης των επικίνδυνων συμπεριφορών θεωρούνται 
ότι μπορεί να βοηθήσουν στον περιορισμό της δια-
σποράς της ηπατίτιδας C στους χρήστες ενδοφλεβίων 
ναρκωτικών, μία ειδική ομάδα του πληθυσμού που σή-
μερα έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα ηπατίτιδας C. 

• Σε περίπτωση τρυπήματος με μολυσμένη βελόνα δεν 
συνιστάται προληπτική χορήγηση ανοσοσφαιρίνης ή 
αντιικών. Η πιθανή οξεία ηπατίτιδα C στον εργαζόμε-
νο θα πρέπει να ελέγχεται με αντισώματα για ηπατίτι-
δα C κατά την έκθεση και στη συνέχεια με τρανσαμι-
νάσες, αντισώματα για ηπατίτιδα C και παρουσία ιού 
(HCV RNA ορού) 2-8 εβδομάδες αργότερα. Σε τεκμη-
ρίωση οξείας ηπατίτιδας C είναι μάλλον χρήσιμη η θε-
ραπευτική παρέμβαση. 



• Ασθενείς με ηπατίτιδα C και έναν μόνιμο ερωτικό σύ-
ντροφο δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν υποχρεωτι-
κά προφυλακτικό, αλλά θα πρέπει να συμβουλεύονται 
ότι τα προφυλακτικά μπορεί να ελαττώνουν τον κίνδυ-
νο μετάδοσης του ιού. 

• Προφυλακτικά όμως είναι απόλυτα απαραίτητα για 
ασθενείς με ηπατίτιδα C και πολλαπλούς ερωτικούς 
συντρόφους, βραχυχρόνιες ερωτικές σχέσεις ή ομο-
φυλοφιλικές επαφές. 

• Έχει υποστηριχθεί ότι ίσως η εκλεκτική καισαρική 
τομή να ελαττώνει την πιθανότητα μετάδοσης της ηπα-
τίτιδας C από τη θετική μητέρα στο νεογέννητο, αλλά 
αυτό δεν θεωρείται απόλυτα αποδεδειγμένο. Η πιθα-
νή παρουσία ηπατίτιδας C σε νεογνά θετικών μητέρων 
ελέγχεται με ανίχνευση του ιού (HCV RNA ορού) μετα-
ξύ του 2ου και 6ου μήνα ή με ανίχνευση αντισωμάτων για 
ηπατίτιδα C μετά το 15ο μήνα.

• Ο θηλασμός δεν θεωρείται ότι μεταδίδει τον ιό της ηπα-
τίτιδας C.  

• Η επιτυχής θεραπεία ενός ασθενούς με ηπατίτιδα C 
εκριζώνει τον ιό από το αίμα και εξαφανίζει την πιθα-
νότητα μετάδοσης από αυτόν τον ασθενή.       



HΠΑΤΙΤΙΔΑ D 

O ιός της ηπατίτιδας D (ή δ) μεταδίδεται παρεντερικά, 
δηλαδή με έκθεση του ατόμου σε μολυσμένο αίμα, και 
προσβάλλει άτομα μόνο σε συνδυασμό με τον ιό της 
ηπατίτιδας B. Επομένως, όλοι οι ασθενείς με ηπατίτι-
δα Β θα πρέπει να ελέγχονται και για πιθανή ηπατίτιδα 
δ. Η παρακολούθηση και αντιμετώπιση των ασθενών 
με ηπατίτιδα δ είναι ιδιαίτερα δύσκολη και πρέπει να 
γίνεται αποκλειστικά από ειδικούς γιατρούς .

HΠΑΤΙΤΙΔΑ E
O ιός της ηπατίτιδας E, δεν ενδημεί στην Eλλάδα. 
Προκαλεί μόνο οξεία ηπατίτιδα που μοιάζει κλινικά με 
την οξεία ηπατίτιδα A.
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