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«Η αγάπη είναι σαν ένας
ιός. Μπορεί να 

συμβεί στον καθένα ανά
πάσα στιγμή.»

-Maya Angelou, Αμερικανή ποιητής,
εκπαιδευτικός, και ακτιβίστρια για τα

δικαιώματα των πολιτών
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συσχέτιση μεταξύ της τέχνης των τα-

τουάζ και της μόλυνσης από τον ιό της
ηπατίτιδας C σε πολύ συγκεκριμένους
πληθυσμούς, όπως για παράδειγμα οι

κρατούμενοι που χρησιμοποιούν αυτο-
σχέδιες συσκευές για τατουάζ.
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Τ ο κεφάλαιο εστιάζει σε μια ομάδα ηπατοτρόπων ιών
που προκαλούν πρωτοπαθή ηπατίτιδα. Η ομάδα αυτή

είναι αρκετά ετερογενής, τόσο γενετικά όσο και ταξινομικά.
Οι ιοί μοιράζονται τον ηπατοτρόπο τροπισμό, προκαλώντας
φλεγμονή και νέκρωση στο ήπαρ.

10.1. Η Ιστορία της Ιογενούς Ηπατίτιδας
Η ηπατίτιδα σημαίνει «φλεγμονή στο ήπαρ». Το κλασσικό

σύμπτωμα της ηπατίτιδας είναι ο ίκτερος, ένα κιτρίνισμα
του δέρματος και των ματιών που προκαλείται από την αυ-
ξημένη χολερυθρίνη στο αίμα (ανατρέξτε στα κλινικά χαρα-
κτηριστικά της λοίμωξης από τον ιό, για περισσότερες πλη-
ροφορίες στην Eνότητα 10.3). Η ηπατίτιδα προκαλείται από
διάφορους και διαφορετικούς ιούς και περιστασιακά, από
την κατανάλωση αλκοόλ και από συνταγογραφούμενα φάρ-
μακα. Η ιογενής ηπατίτιδα αποτελεί μια από τις πιο σημαντι-
κές απειλές για τη δημόσιας υγείας, παγκοσμίως. Ένα δια-
βόητο περιστατικό ιογενούς ηπατίτιδας στις ΗΠΑ περιλάμ-

1. Να δώσετε τον ορισμό του ίκτερου και να προσδιορίσετε την
αιτία(-ες) του.

2. Να διαχωρίσετε την πρωτογενή από τη δευτερογενή ηπατίτιδα.
3. Να συγκρίνετε και να αντιπαραβάλλετε τους τύπους γονιδιώμα-

τος, τις δομές και τις οικογένειες των ιών της ηπατίτιδας που
μολύνουν τους ανθρώπους.

4. Να εξηγήσετε τη σημασία των αυξημένων ηπατικών ενζύμων
κατά την εργαστηριακή διάγνωση των λοιμώξεων από ιογενή
ηπατίτιδα.

5. Να διαχωρίσετε την οξεία από την χρόνια ιογενή ηπατίτιδα.
6. Να εξηγήστε γιατί η λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδα C ανα-

φέρεται συχνά ως «η σιωπηρή επιδημία».

7. Να συνοψίστε τη συσχέτιση μεταξύ των ιών της ηπατίτιδας Β
και C και των καρκίνων του ήπατος.

8. Να περιγράψετε λεπτομερώς τον μηχανισμό δράσης της Σοφο-
σμπουβίρης (sofosbuvir) και της Σιμεπρεβίρης (simeprevir) και
να εξηγήσετε γιατί αυτά τα νέα φάρμακα αποτελούν σημαντικό
επίτευγμα στη θεραπεία των ασθενών με ηπατίτιδα C.

9. Να συσχετίσετε τους γονότυπους του ιού της ηπατίτιδας C με
την διάρκεια της θεραπείας και την αναμενόμενη αποτελεσμα-
τικότητα των αντι-ιικών φαρμάκων.

10. Να εξηγήσετε γιατί είναι πολύ λίγοι οι ασθενείς με ηπατίτιδα C
που θεραπεύονται με τα νέα φάρμακα.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Μεταξύ 10 Ιουλίου έως και 8 Σεπτεμβρίου 2004, αρρώστησαν
351 συνολικά τουρίστες από τη Γερμανία και την Αυστρία που
παρέμειναν σε ξενοδοχείο στο θέρετρο RedSea στην Χουργκάν-
τα της Αιγύπτου. Oι επισκέπτες του ξενοδοχείου εμφάνισαν ίκτε-
ρο και  αυξημένα επίπεδα ηπατικών ενζύμων (βλ. Ενότητα 10.4).
Από τους 263 Γερμανούς τουρίστες, το 47% νοσηλεύτηκε και οι
εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι το 97% αυτών είχε
μολυνθεί με τον ιό της ηπατίτιδας Α. Όσοι τουρίστες μολύνθη-
καν δεν είχαν εμβολιασθεί κατά του ιού της ηπατίτιδας Α. Μια
έρευνα που διεξάχθηκε από τις αρμόδιες αιγυπτιακές αρχές εξέ-
τασε όλους τους υπαλλήλους του ξενοδοχείου για IgM και IgG
αντισώματα έναντι του ιού της ηπατίτιδας Α, αλλά όλοι έδωσαν
αρνητικό αποτέλεσμα. Η ηπατίτιδα Α είναι εξαιρετικά ενδημική
στην Αίγυπτο, θέτοντας σε κίνδυνο τους ταξιδιώτες που δεν
έχουν ανοσία στον ιό της ηπατίτιδας Α. Μετά από περαιτέρω
έρευνα, διαπιστώθηκε ότι ημόλυνση προκλήθηκε πιθανόν από
την κατανάλωση χυμού πορτοκαλιού. Ο χυμός πορτοκαλιού θεω-
ρείται ότι μολύνθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρα-
σκευής, όπως για παράδειγμα μέσω μολυσμένου προσωπικού
που δεν έπλενε τα χέρια του μετά τη χρήση του μπάνιου, και στη
συνέχεια χειριζόταν  το χυμό πορτοκαλιού. Μια άλλη πιθανότητα
είναι ότι για την παρασκευή του χυμού χρησιμοποιήθηκαν μολυ-
σμένα πορτοκάλια ή μηχανήματα που χρησιμοποιούσαν νερόμο-
λυσμένο με απόβλητα. Είναι ασυνήθιστο για τα εσπεριδοειδή και
τους  χυμούς να αποτελούν την αιτία επιδημίας της ηπατίτιδας Α.
Η συγκεκριμένη επιδημική έξαρση υπενθυμίζει ότι οι ταξιδιώτες
θα πρέπει να συμβουλεύονται για θέματα ανοσοποίησης πριν τα-
ξιδέψουν (ΕΙΚΟΝΑ 1).

Βλέπε τις ερωτήσεις στην Μελέτη Περιστατικού 1 στο τέλος του
Κεφαλαίου.

MΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 1: ΕΠΙΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΓΙΑ

ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

ΕΙΚΟΝΑ 1 Η ηπατίτιδα Α είναι ενδημική σε πολλές χώρες της Νότιας
Αμερικής, της Αφρικής, της Ασίας και της Ανατολικής Ευρώπης. Οι του-
ρίστες από μη ενδημικές χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερι-
κής (ΗΠΑ), ο Καναδάς, η Αυστραλία και περιοχές της Ευρώπης, θα
πρέπει να κάνουν το εμβόλιο ηπατίτιδας Α πριν ταξιδέψουν σε ενδημι-
κά μέρη. Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) διαθέ-
τουν πληροφορίες για ταξιδιωτική ιατρική, τους εμβολιασμούς και συμ-
βουλές στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://wwwnc.cdc.gov/travel.

© Teri Shors.



βανε τον διάσημο κασκαντέρ Robert Craig “Evel” Knievel ,
Jr. Το 1993, ο Knievel διαγνώστηκε με λοίμωξη από τον ιό
της ηπατίτιδας C, λόγω μετάγγισης μολυσμένου αίματος
που έλαβε κατά τη διάρκεια ενός από τα 14 χειρουργεία
στα οποία υποβλήθηκε για την επιδιόρθωση σπασμένων
οστών, που προκλήθηκαν σε ένα κόλπο ως κασκαντέρ. Ο
Knievel έκανε μεταμόσχευση ήπατος το 1999 και πέθανε το
2007 από πνευμονική ίνωση στην ηλικία των 69 ετών. Το
2002, η ηθοποιός της τηλεοπτικής σειράς Baywatch και
πρώην μοντέλο του Playboy, Pamela Anderson, ισχυρίστηκε
πως είχε μολυνθεί από τον ιό της ηπατίτιδας C επειδή μοι-
ράστηκε την βελόνα του τατουάζ της με τον πρώην άντρα
της, μουσικό της rock, Tommy Lee.

Διάφορες επιδημίες ίκτερου ή ηπατίτιδας έχουν κατα-
γραφεί στην ιστορία, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια πολέμων.
Για παράδειγμα, επιδημικές εξάρσεις σημειώθηκαν στα
στρατεύματα του Ναπολέοντα, κατά τη διάρκεια της αιγυ-
πτιακής και ρώσικης επανάστασης, στις αρχές του 1800. Ο
συνωστισμός και οι συνθήκες υγιεινής των στρατιωτικών κα-
ταυλισμών ήταν το ιδανικό περιβάλλον για την μετάδοση του
ιού της ηπατίτιδας Α. Το 1821, ο Ναπολέων Βοναπάρτης πέ-
θανε στην εξορία στο νησί της Αγ. Ελένης. Υπάρχουν διάφο-
ρες θεωρίες γύρω από την αιτία του θανάτου του με μερικές
να υποστηρίζουν καρκίνο του στομάχου, αρσενικό δηλητή-
ριο, λάθος ιατρική φροντίδα και ηπατίτιδα – ενδημική ασθέ-
νεια στο νησί της Αγ. Ελένης. 

Περίπου 70.000 στρατεύματα αρρώστησαν με ηπατίτιδα
κατά τη διάρκεια του αμερικανικού εμφύλιου. Η ηπατίτιδα
αναφερόταν ως «ίκτερος των στρατοπέδων» κατά τη διάρ-
κεια της μάχης των χαρακωμάτων, στην Μεσόγειο την περίο-
δο του πρώτου παγκόσμιου πολέμου (ΕΙΚΟΝΑ 10-1).

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου,
σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο σημαντικές επιδημικές εξάρ-
σεις ηπατίτιδας. Η πρώτη ήταν το 1942, όταν περίπου
330.000 Αμερικάνοι στρατιώτες εμβολιάστηκαν για τον ιό
του κίτρινου πυρετού. Από τους εμβολιασμένους, 50.000
υπέστησαν ίκτερο και 62 πέθαναν. Θεωρήθηκε ότι υπήρχε
κάποιος ιός στον ορό που χρησιμοποιήθηκε για την κατα-
σκευή του εμβολίου. Αφού τα εμβόλια για τον ιό του κίτρινου
πυρετού που χορηγήθηκαν στους στρατιώτες καταστράφη-
καν και κατασκευάστηκε ένα νέο εμβόλιο χωρίς ανθρώπινο
ορό, τα περιστατικά ίκτερου σταμάτησαν. Χρόνια αργότερα
επιβεβαιώθηκε ότι οι στρατιώτες είχαν ιογενή ηπατίτιδα από
τον ιό της ηπατίτιδας Β. 

Η δεύτερη επιδημική έξαρση ηπατίτιδας, κατά τη διάρ-
κεια του πολέμου, σημειώθηκε κατά την εισβολή της Βόρει-
ας Αφρικής και την επακόλουθη εισβολή της Ιταλίας, στις
επιχειρήσεις στην Μεσόγειο (Μediterranean theater of opera-
tions, MTO). Παρόλο που το αντιβιοτικό πενικιλίνη ήταν δια-
θέσιμο εκείνη την περίοδο για τις βακτηριακές λοιμώξεις και
γενικά τα φάρμακα είχαν βελτιωθεί, οι ασθένειες πολλαπλα-
σιάστηκαν στις επιχειρήσεις πολέμου, καθιστώντας δύσκολη
τη θεραπεία των στρατευμάτων. Οι επιδημίες ελονοσίας και
ηπατίτιδας κατέστησαν ανίκανα 55.000 αμερικανικά στρα-
τεύματα, γεγονός που καθυστέρησε την D-Day. Η επιδημική
έξαρση ιογενούς ηπατίτιδας προκλήθηκε εξαιτίας της λοι-
μώδους ηπατίτιδας (ιός ηπατίτιδας Α), κατά τον αποικισμό
των ανακτημένων εδαφών καθώς τα πεδία μάχης ήταν γεμά-
τα με ανθρώπινα κόπρανα και πτώματα. Ο ιός της ηπατίτι-
δας Α βρίσκεται σε περιττώματα ατόμων που έχουν μολυνθεί

από την ασθένεια και μεταδίδεται μέσω της κοπρανοστομα-
τικής οδού. Οι ανθυγιεινές συνθήκες ήταν πολύ συχνές στα
πρώτα μέτωπα του πολέμου. Δεν υπήρχαν φορητές τουαλέ-
τες (βλέπε ΑΡΧΕΙΟ ΙΩΝ 10-1) στις γραμμές της μάχης και
τα στρατεύματα δεν μπορούσαν να μετακινηθούν πίσω από
τις γραμμές, όταν ήθελαν να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα
(ήταν εποχές πριν την ύπαρξη φορητών τουαλετών). Ως εκ
τούτου, τα κόπρανα πήγαιναν στις μπότες και τα ρούχα τους
και μέσα στους επόμενους προστατευτικούς λάκκους που
έπεφταν. Οι στρατιώτες ανίχνευαν το κατά πόσο ήταν προσι-
τές οι πρώτες γραμμές, εξαιτίας της αυξανόμενης έντασης
των οσμών. Η λοιμώδης ηπατίτιδα ήταν η κύρια αιτία παρά-
λυσης στις αμερικάνικες και βρετανικές δυνάμεις στο MTO.

Σήμερα, η ηπατίτιδα C αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για
τους βετεράνους στρατιώτες της Αμερικής. Περίπου το 8-
9% των ασθενών του Aμερικάνικου Iατρικού Kέντρου των Βε-
τεράνων (U.S. Veteran Affairs [VA] Medical Center) ανι-
χνεύονται θετικοί για αντισώματα του ιού της ηπατίτιδας C.
Κάποια νοσοκομεία βετεράνων (VA)έχουν ποσοστά 10-20%
ασθενών με αντισώματα έναντι του ιού της ηπατίτιδας C. Ο
ιός της ηπατίτιδας C μεταδίδεται μέσω της επαφής με αίμα
ή προϊόντα αίματος που είναι μολυσμένα με τον ιό. Δεν με-
ταδίδεται με το βήχα, το φτάρνισμα, τις αγκαλιές, τα φιλιά,
το θηλασμό (εκτός αν προκύψει αιμορραγία), τη κοινή χρήση
σκευών ή γυαλιών, την καθημερινή επαφή ή με την κοινή
χρήση φαγητού και νερού. Πολλαπλοί παράγοντες αύξησαν
τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού της ηπατίτιδας C ανάμεσα
σε στρατιώτες, κατά την διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ.1

• Οι επιζώντες των μαχών υποβλήθηκαν σε πολλές μεταγ-
γίσεις αίματος, σε μια εποχή που δεν πραγματοποιούταν
έλεγχος των προμηθειών αίματος για τον ιό της ηπατίτι-
δας C.

10.1. Η Ιστορία της Ιογενούς Ηπατίτιδας  3

ΕΙΚΟΝΑ 10-1 Πολλοί στρατιώτες που πολεμούσαν στον Πρώτο Παγκό-
σμιο Πόλεμο απέκτησαν ιογενή ηπατίτιδα, κατά τη διάρκεια του πολέμου
των χαρακωμάτων, όπου η λοιμώδης ηπατίτιδα ήταν κοινή. H υγιεινή στο
πεδίο κατά την διάρκεια των μεγάλων μαχών ήταν ανεπαρκής και ο ιός
ηπατίτιδας Α μεταδιδόταν μεταξύ των στρατιωτών μέσω της κοπρανο-
στοματικής οδού.
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1In 1969, U.S. involvement in the Vietnam comflict was at its peak with more than 500.000 military personnel involved. President Richard Nixon
ordered the withdrawal of U.S. forces in 1973.
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Οι κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής προάγουν την υγεία επειδή απομακρύνουν τα απόβλητα με κατάλληλο τρόπο. Χωρίς επαρκείς εγκα-
ταστάσεις υγιεινής, οι ακαθαρσίες των μολυσμένων ατόμων μπορούν να μολύνουν τα εδάφη και το νερό μιας κοινότητας, αυξάνοντας με
αυτό τον τρόπο τον κίνδυνο μόλυνσης για τους υπολοίπους. Οι τουαλέτες δημόσιας χρήσης πληρούν όλα τα εχέγγυα για τη μετάδοση μι-
κροβίων. Οι επιφάνειες των τουαλετών συσσωρεύουν το ανθρώπινο μικροβίωμα. Το ανθρώπινο μικροβίωμα είναι το σύνολο των μικρο-
βίων και ιών που βρίσκονται πάνω ή/και μέσα στο ανθρώπινο σώμα.

Οι φορητές τουαλέτες (γνωστές και ως porta-potties, Porta-A-John’s, ή portaloos στο Ηνωμένο Βασίλειο) είναι πλαστικά, κλειστά κι-
νητά αποχωρητήρια που περιέχουν μια χημική τουαλέτα. Χρησιμοποιούνται ως προσωρινές τουαλέτες για μεγάλες συγκεντρώσεις ατόμων
ή για εργοτάξια (ΕΙΚΟΝΑ 1Α). Oι εξωτερικές τουαλέτες (outhouses), πιο συχνά γνωστές και ως earth closet, privy, bog (στο Ηνωμένο
Βασίλειο), ή dunny (στην Αυστραλία) είναι μια μικρή κατασκευή τοποθετημένη έξω από ένα κτήριο (ΕΙΚΟΝΑ 1Β). Οι εξωτερικές τουαλέ-
τες στην Αμερική διαθέτουν συνήθως μια τρύπα σε σχήμα ημισελήνου στην πόρτα, για να φωτίζεται και να εξαερίζεται ο χώρος.

Oι Κινητές Τουαλέτες και τα Δημόσια Αποχωρητήρια αποτελούν
Πηγή Ανθρώπινων Ιών

AΡΧΕΙΟ ΙΩΝ 10-1

ΕΙΚΟΝΑ 1 Παραδείγματα εγκαταστάσεων δημόσιων τουαλετών στις ΗΠΑ. (Α) Φορητές τουαλέτες που χρησιμοποιήθηκαν στην καλοκαιρινή εκδήλωση
Sawdust Days, το 2015 στο Oshkosh του Wisconsin. (Β) Δημόσια αποχωρητήρια, τα οποία βρίσκονται βρίσκονται σε πάρκα της επαρχίας όπως αυτό
στο Manitοwoc, κοντά στο CatoFalls του Wisconsin. 

ΕΙΚΟΝΑ 2 Αν και τα απολυμαντικά διαλύματα για τα χέρια δεν είναι αποτελεσματικά έναντι όλων των ιών και των μικροβίων, αποτελούν την καλύτερη
επιλογή σε κοινόχρηστες εγκαταστάσεις υγιεινής, όπως αυτές οι εξωτερικές τουαλέτες που δεν διαθέτουν νεροχύτη με τρεχούμενο νερό για το
πλύσιμο των χεριών. (Α) Εξωτερική τουαλέτα σε μία ιδιωτική περιοχή στην ύπαιθρο κοντά στο Omro, στο Wisconsin. (Β) Το εσωτερικό της εξωτερικής
τουαλέτας που παρουσιάζεται στο (Α). Οι φωτογραφίες έχουν την άδεια από τους Roger και Sylvia Gasser προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από το
συγγραφέα

A B

A B
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Oι Κινητές Τουαλέτες και τα Δημόσια Αποχωρητήρια αποτελούν
Πηγή Ανθρώπινων Ιών (συνέχεια)

AΡΧΕΙΟ ΙΩΝ 10-1

Αν δεν σε σκοτώσει η δυσοσμία σε μία φορητή ή εξωτερική τουαλέτα, οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που βρίσκονται μέσα θα το κατα-
φέρουν (ΕΙΚΟΝΑ 2Β)! Νοροϊοί, εντεροϊοί, ιοί ηπατίτιδας Α και Ε (το αντικείμενο μελέτης αυτού του κεφαλαίου), αδενοϊοί, ερπητοϊοί, ιοί
των θηλωμάτων και ιοί γρίπης τύπου Α και Β (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) μπορεί να κρύβονται στις φορητές τουαλέτες, αλλά πρέπει να συνεχίσετε να
τις χρησιμοποιείτε! Αν δεν κολλήσετε κάποιον ιό που θα σας αρρωστήσει, στις δημόσιες τουαλέτες υπάρχουν και βακτήρια που προκα-
λούν σαλμονέλα, σιγγέλα, ταξιδιωτική διάρροια ή χολέρα (σπάνια). Ακολουθήστε  τις παρακάτω συμβουλές όταν χρησιμοποιείτε δημόσια
αποχωρητήρια:
1.Υποθέστε πως το πόμολο της πόρτας είναι μολυσμένο. Κανείς δεν πλένει τα χέρια του πριν την είσοδο στο μπάνιο!
2.Αν είναι δυνατό, χρησιμοποιείστε μια χαρτοπετσέτα για να κλείσετε τη βρύση (οι βρύσες φιλοξενούν τα περισσότερα μικρόβια σε απο-

χωρητήρια ή δημόσιες τουαλέτες).
3.Μην ακουμπάτε τσάντες στο πάτωμα. Τα πατώματα είναι γεμάτα μικρόβια, αρκετά από τα οποία παθογόνα.
4.Υποθέστε ότι οι σόλες των παπουτσιών σας θα μολυνθούν από το πάτωμα. Αποφεύγετε να ακουμπάτε τις σόλες των παπουτσιών σας.
5.Χρησιμοποιήστε απολυμαντικό χεριών ή πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό για 20 δευτερόλεπτα μετά τη χρήση της τουαλέτας. 

Το σαπούνι και το νερό θεωρούνται ιδανικά για την απομάκρυνση των παθογόνων από τα χέρια.
6.Απολυμάνετε τα χέρια σας πριν οποιαδήποτε προετοιμασία φαγητού ή/και να φάτε!

Ένα μεγάλο και αυξανόμενο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού χρησιμοποιεί κοινές εγκαταστάσεις υγιεινής, ή αποχωρητήρια, αντί για
την τουαλέτα του σπιτιού. Η μη σωστή απο-
μάκρυνση των ανθρώπινων κοπράνων παί-
ζει σημαντικό ρόλο στις διαρροϊκές ασθέ-
νειες, προκαλώντας θανάτους στις ανα-
πτυσσόμενες χώρες, όπου μόνο ένας στους
τρεις ανθρώπους έχει πρόσβαση σε βελτιω-
μένες εγκαταστάσεις υγιεινής. Περίπου 2,5
δισεκατομμύρια άτομα στον κόσμο αφο-
δεύουν σε υπαίθριους χώρους. Στις19 Νο-
εμβρίου του 2001 ανακηρύχθηκε ως η
Παγκόσμια Ημέρα Τουαλέτας (World Toi-
let Day) από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Τουαλέτας, μια παγκόσμια, μη κερδοσκοπι-
κή οργάνωση αποφασισμένη να βελτιώσει
της συνθήκες στις τουαλέτες και τις εγκατα-
στάσεις υγιεινής σε όλο τον κόσμο. Σκε-
φτείτε να συμμετέχετε σε μια δραστηριότη-
τα της Παγκόσμιας Ημέρας Τουαλέτας στις
19 Νοεμβρίου (ΕΙΚΟΝΑ 3)!

Ανθρώπινος Σταθερότητα σε Aναστολή από Οδός Μετάδοσης 
Ιός Δομή Επιφάνειεςβ απολυμαντικά χεριών στα Αποχωρητήρια

Ιός ηπατίτιδας Α Γυμνός >1 εβδομάδα Όχι Κοπρανοστοματική

Ιός ηπατίτιδας Ε Γυμνός >1 εβδομάδα Όχι Κοπρανοστοματική

Νοροϊοί Γυμνός >1 εβδομάδα Όχι Κοπρανοστοματική

Εντεροϊοία Γυμνός >1 εβδομάδα Όχι Κοπρανοστοματική

Αδενοϊοία Γυμνός >1 εβδομάδα Όχι Κοπρανοστοματική

Ιοί των θηλωμάτων Γυμνός >1 εβδομάδα Όχι Άμεση επαφή κυττάρου-ιού μέσω αμυ-
χής του δέρματος

Ερπητοϊοία Με περίβλημα ∼2 ώρες Ναι Άμεση επαφή κυττάρου-ιού μέσω αμυ-
χής του δέρματος

Ιοί γρίπης τύπου Α και Β Με περίβλημα ∼2 ώρες Ναι Μολυσμένα άψυχα αντικείμενα (fomi-
tes), αερομεταφερόμενα

αΑνάλογα με τον τύπο του ιού και το περιβάλλον, είναι δυνατοί και άλλοι τρόποι μετάδοσης.
βΟι ιοί που υπάρχουν στα σωματικά υγρά παραμένουν σταθεροί και μολυσματικοί για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.

Ιδιότητες των Ανθρώπινων ιών που βρίσκονται στα Δημόσια ΑποχωρητήριαΠIΝΑΚΑΣ 1 

ΕΙΚΟΝΑ 3 (Α) Δημόσια
αποχωρητήρια που βρί-
σκονται σε μία κατασκή-
νωση, χρησιμοποιούνταν
από εργαζόμενους πρό-
σφυγες, τη δεκαετία του
1970. Η φωτογραφία τρα-
βήχτηκε όταν οι επιμελη-
τές υγείας του CDC διε-
ρευνούσαν τις συνθήκες
υγιεινής των τουαλετών,
των ουρητηρίων, των πα-
τωμάτων, του εξαερισμού
και της αποχέτευσης.A
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• Κάποιοι στρατιώτες πειραματίστηκαν με ενδοφλέβια ναρ-
κωτικά όπως ηρωίνη.

• Η κοινή χρήση ξυραφιών και άλλων μολυσμένων αντικει-
μένων είχε ως αποτέλεσμα την επαφή με το αίμα.

• Πολλοί στρατιώτες έκαναν τατουάζ ( Μπορεί να προκλη-
θεί αιμορραγία κατά τη διαδικασία).

• Η πορνεία και η έντονη σεξουαλική ζωή ( πάνω από 15
ερωτικοί σύντροφοι) ήταν συχνά φαινόμενα.

• Το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης και το στρατιω-
τικό προσωπικό εκθέτονταν πολύ συχνά σε αίματα και
σωματικά υγρά.

• Κάποιοι στρατιώτες έλαβαν μολυσμένη ανοσοσφαιρίνη
για προφύλαξη από την ηπατίτιδα Α, σε μια εποχή που

δεν πραγματοποιούταν έλεγχος των προμηθειών αίματος
για τον ιό της ηπατίτιδας C.

Ακόμα υπάρχουν δυσκολίες στην θεραπεία και πρόληψη
της ηπατίτιδας C. Οι έλεγχοι και οι νέες βελτιωμένες θερα-
πείες θα βοηθήσουν όσους ανθρώπους πάσχουν από ηπατί-
τιδα C (βλέπε ενότητα 3).

10.2 Επιδημιολογία Iογενούς Hπατίτιδας
Η ηπατίτιδα μπορεί να προκληθεί από ιϊκή μόλυνση, τραυ-
ματισμό, υπερκατανάλωση αλκοολούχων ποτών ή ηπατική
τοξικότητα που μπορεί να προκαλέσει κάποιο φάρμακο. Η

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΙΟΙ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ

Oι Κινητές Τουαλέτες και τα Δημόσια Αποχωρητήρια αποτελούν
Πηγή Ανθρώπινων Ιών (συνέχεια)

AΡΧΕΙΟ ΙΩΝ 10-1

ΕΙΚΟΝΑ 3 (Β) Μαθητές από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin-Oshkosh συμμετέχουν
σε μία δραστηριότητα της Παγκόσμιας Ημέρας Τουαλέτας. (Γ) Μαθητές από το Πα-
νεπιστήμιο του Wisconsin-Oshkosh διακοσμούν μία τουαλέτα με χρήσιμες πληρο-
φορίες για να προάγουν την ευαισθητοποίηση και να εκπαιδεύσουν άλλα άτομα
στην πανεπιστημιούπολη για την σωστή διάθεση των αποβλήτων, επίσης την Παγ-
κόσμια Ημέρα Τουαλέτας.
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ιογενής ηπατίτιδα αποτελεί τον πιο σημαντικό αιτιολογικό
παράγοντα της ηπατίτιδας, σε παγκόσμια κλίμακα. Ο ιός
του κίτρινου πυρετού, οι ιοί του απλού έρπητα, ο κυτταρο-
μεγαλοϊός και ο ιός Epstein-Barr μπορούν να προκαλέσουν
δευτερογενή ηπατίτιδα, όμως υπάρχει και ένα εύρος από
ανθρώπινα παθογόνα, μη συγγενικά μεταξύ τους, γνωστά
και ως «ιοί της ηπατίτιδας» που στην πλειοψηφία τους προ-
καλούν περιστατικά πρωτογενούς ηπατίτιδας. Η πρωτογε-
νής ηπατίτιδα εκδηλώνεται μετά από την αρχική μόλυνση με
ιό της ηπατίτιδας. Αντιθέτως, τα συμπτώματα της δευτερο-
γενούς ηπατίτιδας συνήθως ακολουθούν μετά από μία άλ-
λου τύπου λοίμωξη, ασθένεια (π.χ. αυτοάνοσο νόσημα), θε-
ραπεία (π.χ. τοξικότητα φαρμάκων), ή άλλη αιτία (π.χ. υπερ-
κατανάλωση αλκοόλ).

Ονοματολογία των Ιών της Ηπατίτιδας
Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί 8 ιοί της ηπατίτιδας. Στην
ΕΙΚΟΝΑ 10-2 παρουσιάζεται ένα διάγραμμα ροής που χρη-
σιμοποιείται στη διάγνωση, για τον διαχωρισμό και την διά-
κριση των διαφορετικών ιών. Αρχικά, κάθε ιός ονομαζόταν
με ένα γράμμα του αλφάβητου. Όμως, δύο νέα μέλη της
ομάδας δεν ονομάζονται με αυτό τον τρόπο: o ιός που με-
ταδίδεται με μετάγγιση (transfusion transmission virus) ή
ιός torqueteno (torque teno virus, ΤΤV) και ο ιός sentinel
(sentinel virus, SEN-V). Παρόλο που οι συγκεκριμένοι ιοί
της ηπατίτιδας προκαλούν παρόμοιες ασθένειες, ποικίλουν
ευρέως ως προς την δομή και την μοριακή βιολογία τους
(ΠΙΝΑΚΑΣ 10-1).

Για χρόνια, τρεις κύριοι ιοί συνδέονταν με την ηπατίτι-
δα: ο ιός της ηπατίτιδας Α (hepatitis A virus, HAV), αιτιο-
λογικός παράγοντας της λοιμώδους ηπατίτιδας, ο ιός της
ηπατίτιδας Β (hepatitis B virus, HBV), αιτιολογικός παρά-
γοντας της ηπατίτιδας του ορού και οι ιοί ηπατίτιδας μη Α
- μη Β (non-A non-B). Τη δεκαετία του 1970, αναπτύχθη-
καν διαγνωστικές μέθοδοι για τον εντοπισμό των HAV και
HBV. Ένα νέο «αντιγόνο» που βρέθηκε σε δείγματα ήπα-
τος κάποιων ασθενών που είχαν μολυνθεί με τον ιό της
ηπατίτιδας Β, οδήγησε στην ανακάλυψη του ιού της ηπα-
τίτιδας D (hepatitis D virus, HDV), το 1977. Ο HDV παρα-
τηρούταν μόνο σε ένα ποσοστό ασθενών με ΗΒV και συ-
σχετιζόταν συχνά με πιο σοβαρή κλινική εκδήλωση της
ηπατίτιδας. Οι ιοί της ηπατίτιδας μη A – μη Β θεωρούνταν
η αιτία όλων των άλλων μη αναγνωρισμένων ιογενούς προ-
έλευσης ηπατιτίδων. Το 1989, ανακαλύφθηκε με τη χρήση
σύγχρονων μοριακών τεχνικών ο ιός της ηπατίτιδας C (he-
patitis C virus, HCV), ο παράγοντας που προκαλούσε μη
Α – μη Β ηπατίτιδα. Έκτοτε, έχει ανακαλυφθεί ένας επι-
πρόσθετος ιός μη Α - μη Β ηπατίτιδας, ο οποίος ονομάστη-
κε ιός της ηπατίτιδα Ε. Αναδυόμενοι ή νέοι ιοί που προκα-
λούν πρωτογενή ηπατίτιδα αναφέρονται και ως «ιοί μη Α-
Ε». Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο ιός της ηπατίτιδας G
(hepatitis G virus, HGV), ο TTV και ο SEN-V. Οι ιοί της
ηπατίτιδας Α, Β και C προκαλούν περισσότερο από το 90%
της οξείας πρωτογενούς ιογενούς ηπατίτιδας στις ΗΠΑ. Ο
ΠΙΝΑΚΑΣ 10-2 συγκρίνει τους διάφορους ηπατοτρόπους
ιούς με ως προς τον τρόπο μετάδοσης, την πηγή ή δεξα-
μενή, το κατά πόσο η πορεία της νόσου μεταπίπτει σε χρό-
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Γυμνοί ή 
Ιός Μέλος Συντομογραφία Οικογένεια με Περίβλημα Γενετικό υλικό

Ιός ηπατίτιδας Α HAV Picornaviridae Γυμνός +ssRNA 

Ιός ηπατίτιδας Β HBV Hepadnaviridae Με περίβλημα DNA (μερικώς δίκωνο) 

Ιός ηπατίτιδας C HCV Flaviviridae Με περίβλημα +ssRNA 

Ιός ηπατίτιδας D HDV Δεν έχει εκχωρηθεί* Με περίβλημα -ssRNA 

Ιός ηπατίτιδας E HEV Hepeviridae Γυμνός +ssRNA 

Ιός ηπατίτιδας G HGV Flaviviridae Με περίβλημα +ssRNA 

Ιός torque teno TTV Circoviridae Γυμνός ssDNA 

Ιός sentinel SEN-V Circoviridae Γυμνός ssDNA (κυκλικό) 

*Ελαττωματικός ιός, απαιτεί την παρουσία του ΗΒV για την συναρμολόγηση των ιών.

Ιοί της Ηπατίτιδας των Ανθρώπων: Ονοματολογία και ΧαρακτηριστικάΠIΝΑΚΑΣ 10-1 

ΕΙΚΟΝΑ 10-2 Iστορική προοπτική που παρου-
σιάζει το διαχωρισμό των ιών της ηπατίτιδας Α-
Ε, G που προκαλούν πρωτογενή ιογενή ηπατίτι-
δα. Πριν ταυτοποιηθούν ως διαφορετικοί ιοί, οι
ιοί ηπατίτιδας C, E, G, ο TTV και ο SEN-V χαρα-
κτηρίζονταν ως μη Α – μη Β ιοί. Ο ιός torqueteno
(TTV) ανακαλύφθηκε το 1997 και ο ιός sentinel
(SEN-V) το 2000. Αυτοί οι αναδυόμενοι ιοί σχε-
τίζονται με τους ιούς της ηπατίτιδας που έχουν
διαγνωστικά διαχωριστεί ως ιοί μη Α-Ε.



νια λοίμωξη και πώς μπορούν να προληφθούν οι ιογενείς
λοιμώξεις.

Η γεωγραφική διασπορά των ιών της ηπατίτιδας Α-Ε
φαίνεται στην ΕΙΚΟΝΑ 10-3. Η ηπατίτιδα Α ενδημεί συνή-
θως στις αναπτυσσόμενες περιοχές του κόσμου όπου η
αποβολή των λυμάτων και η υγιεινή των τροφίμων είναι
ανεπαρκή. Ο ιός της ηπατίτιδας Β εξαπλώνεται μέσω πα-
ρεντερικού τρόπου μετάδοσης (δηλ. μετάδοση από αίμα
προς αίμα), όπως μέσω των τατουάζ, της διάτρησης του
σώματος (body piercing) και της χρήσης ενδοφλεβίων ναρ-
κωτικών ουσιών. Η μετάδοση μπορεί επίσης να συμβεί σε-
ξουαλικά, αλλά και από μολυσμένα άψυχα αντικείμενα (fo-
mites) (π.χ. κοινή χρήση μολυσμένων ξυραφιών). Υψηλός
έως μεσαίος επιπολασμός του ιού της ηπατίτιδας Β παρα-
τηρείται επίσης στις αναπτυσσόμενες χώρες, τη Δυτική
Ευρώπη, τη Ρωσία, τη Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική.
Έχουν περιγραφεί διάφορες παραλλαγές του ιού της ηπα-
τίτιδας Β, για τις οποίες το εμβόλιο που υπάρχει σήμερα
διαθέσιμο δεν παρέχει την απαραίτητη προστασία στα εμ-
βολιασμένα άτομα.

Η ηπατίτιδα C διασπείρεται κυρίως από την άμεση επα-
φή με ανθρώπινο αίμα. Ο επιπολασμός της ηπατίτιδας C εί-
ναι μεγαλύτερος σε αιμοδότες στην ανατολική Μεσόγειο,
τον δυτικό Ειρηνικό και τη νοτιοανατολική Ασία συγκριτικά
με τις χώρες της Βόρειας Αμερικής και Ευρώπης. Τα δεδο-
μένα από αφρικανικές χώρες είναι περιορισμένα, καθώς
δεν υπάρχει συστηματική αναφορά και καταγραφή όλων
των περιστατικών.

Ο ιός της ηπατίτιδας D απαιτεί συνλοίμωξη με τον ιό της
ηπατίτιδας Β προκειμένου να πολλαπλασιαστεί. Επομένως,
το παγκόσμιο πρότυπο διασποράς της ηπατίτιδας D αντι-
στοιχεί στον αντίστοιχο επιπολασμό από τον ιό της ηπατίτι-
δας Β. Για παράδειγμα, σε χώρες όπου τα περιστατικά με
ηπατίτιδα Β είναι λίγα, είναι χαμηλός και ο επιπολασμός του
ιού της ηπατίτιδας D. Η ηπατίτιδα Ε μεταδίδεται μέσω της
κοπρανοστοματικής οδού, συνήθως από μολυσμένο νερό.
Είναι ενδημική και κάποιες φορές επιδημική στον αναπτυσ-
σόμενο κόσμο.

Έλεγχος των Προμηθειών Αίματος για Ιούς της 
Ηπατίτιδας
Ο Αμερικάνικος Ερυθρός Σταυρός πραγματοποιούσε
ελέγχους για το HBsAg, από το 1971. Το 1987, στο πρωτό-
κολλο των ελέγχων προστέθηκε και ένα τεστ για το αντι-
ΗΒcAg. Από το 1986 έως το 2003, οι προμήθειες αίματος
της Αμερικής επίσης ελέγχονταν για υψηλά επίπεδα ALT.
Το 1990, ξεκίνησε ο έλεγχος για τα αντισώματα IgG και IgΜ
έναντι του ΗCV και το 1999 προστέθηκε στον έλεγχο των
δωρεών αίματος ο μοριακός έλεγχος για το RNA γονιδίωμα
του ιού HCV προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης
της ασθένειας. Σήμερα, το αίμα δεν είναι εντελώς ακίνδυ-
νο, είναι όμως πολύ ασφαλές. Οι προμήθειες αίματος των
ΗΠΑ γενικότερα είναι ανάμεσα στις πιο ασφαλείς σε όλο
τον κόσμο.

10.3 Κλινικά Χαρακτηριστικά Ιών που 
Προκαλούν Πρωτογενή Ηπατίτιδα

Ηπατίτιδα Α
Οι περισσότερες επιδημικές εξάρσεις της ηπατίτιδας Α είναι
σποραδικές και συσχετίζονται με μολυσμένο φαγητό ή παρο-
χή νερού. Τα οστρακόδερμα μπορούν δυνητικά να μολυν-
θούν με απόβλητα. Αυτό αποτελεί πρόβλημα, καθώς είναι πι-
θανό να διατηρήσουν να συγκεντρώσουν και ιούς από το νε-
ρό. Ο κύριος τρόπος μετάδοσης είναι μέσω της κοπρανο-
στοματικής οδού. Η μέση περίοδος επώασης για τον ιό της
ηπατίτιδας Α (Hepatitis A Virus, ΗΑV), είναι 30 μέρες. Οι ενή-
λικες εκδηλώνουν σημάδια και συμπτώματα συχνότερα από
τα παιδιά. Οι έγκυες γυναίκες ανήκουν στις ομάδες υψηλού
κινδύνου για σοβαρές λοιμώξεις.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν: 
• Κόπωση
• Πόνους στην κοιλιακή χώρα
• Έλλειψη όρεξης 
• Ναυτία και εμετό
• Σκούρα ούρα

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΙΟΙ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ

Ιός Πηγή του Ιού Οδός Μετάδοσης Χρόνια Λοίμωξη Πρόληψη

Ιός ηπατίτιδας Α Κόπρανα Κοπρανοστοματική Όχι Ανοσοποίηση πριν/μετά
την έκθεση

Ιός ηπατίτιδας Β Αίμα Επαφή αίματος με αίμα Ναι Ανοσοποίηση πριν/μετά
Σεξουαλική επαφή την έκθεση
Ιδρώνοντας;*

Ιός ηπατίτιδας C Αίμα Επαφή αίματος με αίμα Ναι Έλεγχος αίματος δότη
Σεξουαλική επαφή Τροποποίηση 

συμπεριφοράς κινδύνου

Ιός ηπατίτιδας D Αίμα Επαφή αίματος με αίμα Ναι Ανοσοποίηση πριν/μετά
την έκθεση

Τροποποίηση 
συμπεριφοράς κινδύνου

Ιός ηπατίτιδας E Κόπρανα Κοπρανοστοματική Όχι

Ιός ηπατίτιδας G Αίμα Επαφή αίματος με αίμα ; Έλεγχοςαίματοςδότη

Ιός torque teno Αίμα Επαφή αίματος με αίμα ; Έλεγχοςαίματοςδότη

Ιός sentinel Αίμα Ηπατίτιδα μετά από μετάγγιση ; Έλεγχοςαίματοςδότη

*Νέα μελέτη από τους Bereket-Yucel, S. 2007. "Risk of hepatitis B infections in Olympic wrestling." Br J Sports Med. 41:305-310.
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