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Ηπατίτιδα B
DNA διπλής έλικας ιός ανήκει στην οικογένεια των of hepadnaviruses



Χρόνια Ηπατίτιδα Β



ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β
 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν ενδείξεις

παρελθούσας ή τρέχουσας λοίμωξης με τον ιό της ηπατίτιδας
Β (HBV)

 248 εκατομμύρια άτομα είναι χρόνιοι φορείς (δηλαδή θετικοί
για το επιφανειακό αντιγόνο της ηπατίτιδας Β HBsAg+).

 Ο Παγκόσμιος Επιπολασμός του αντιγόνου επιφανείας του ιού
της Ηπατίτιδας Β (HBsAg) είναι 3,6%:

 περιοχές χαμηλού επιπολασμού 2% (π.χ. Ηνωμένες Πολιτείες,
Καναδάς, Δυτική Ευρώπη)

 περιοχές με ενδιαμέσου επιπολασμού 2 έως 7% σε (π.χ.
Μεσογειακές χώρες, Κύπρος, Ιαπωνία, Κεντρική Ασία, και
τμήματα της Νότιας Αμερικής) σε

 περιοχές με υψηλό επιπολασμό ≥8 τοις εκατό σε (π.χ. Δυτική
Αφρική, Νότιο Σουδάν).



Επιδημιολογία και τρόποι μετάδοσης της λοίμωξης από τον ιό της 

ιογενούς Ηπατίτιδας B
Μετάδοση Υψηλή Ενδιάμεση Χαμηλή

Ποσοστό Φορείας ≥8% 2 - 7% ≤1%

Γεωγραφική Κατανομή

Περιοχές της υπό-

Σαχάριας Αφρικής (π.χ. 

Δυτική Αφρική, Νότιο 

Σουδάν)

Λεκάνη της Μεσογείου 

(Κύπρος), Ανατολική 

Ευρώπη, Κεντρική Ασία, 

Νοτιοανατολική Ασία, 

Κίνα, Ιαπωνία, περιοχές 

Λατινικής και Νότιας 

Αμερικής (π.χ. Περού, 

Κολομβία), Μέση 

Ανατολή

ΗΠΑ, Καναδάς, Δυτική 

Ευρώπη, Μεξικό, 

Αυστραλία, Νέα 

Ζηλανδία

Επικρατέστερη Ηλικία 

Μετάδοσης

Περιγεννητική και 

πρώιμη παιδική ηλικία
Πρώιμη παιδική ηλικία Ενήλικες

Επικρατέστερος τρόπος 

μετάδοσης

Κάθετη μετάδοση

Από μητέρα σε παιδί

Διαδερμικά

Διαδερμικά 

(XEN/IVDU/ Τατουάζ, 

Piercing, βελονισμός ), 

σεξουαλική επαφή

Διαδερμικά 

(XEN/IVDU/ Τατουάζ 

Piercing, βελονισμός ) , 

σεξουαλική επαφή



Τρόποι μετάδοσης του HBV 

Ο επικρατέστερος τρόπος μετάδοσης του HBV ποικίλλει σε 
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. 

Η μετάδοση από τη μητέρα σε παιδί (κάθετη μετάδοση) είναι ο 
κύριος τρόπος μετάδοσης σε περιοχές με υψηλό επιπολασμό 
(≥8%). 

 Συγκριτικά, η οριζόντια μετάδοση, ιδιαίτερα στην πρώιμη 
παιδική ηλικία, αντιπροσωπεύει τις περισσότερες περιπτώσεις 
χρόνιας μόλυνσης με HBV σε περιοχές με ενδιάμεσο επιπολασμό 
(2 to 7%), 

 ενώ η σεξουαλική επαφή χωρίς προστασία και η χρήση 
ενέσιμων ναρκωτικών με ανταλλαγή συρίγγων σε ενήλικες είναι 
οι κύριες τρόποι διάδοσης σε περιοχές χαμηλής επιπολασμού 
(≤1%).



Μετάδοση Ηπατίτιδας Β

Η μετάδοση της ηπατίτιδας Β γίνεται με την επαφή ενός
ατόμου που δεν έχει ανοσία με βιολογικά υγρά, όπως
αίμα, σπέρμα, κολπικές εκκρίσεις, σάλιο (δήγμα -
δάγκωμα), χρόνιων φορέων ή πασχόντων από οξεία
ηπατίτιδα Β.

Ο ιός της ηπατίτιδας Β μπορει να επιβιώσει έξω από
το ανθρωπινο σώμα για 7-10 ημέρες.

Αποξηραμένο αίμα σε πετσέτες ή σε άλλα
αντικείμενα (ξυραφάκια, οδοντόβουρτσες,
νυχοκόπτες) είναι δυνητικά επικίνδυνο για την
μετάδοση του ιού της Ηπατίτιδας Β.



Τρόποι Μετάδοσης Ηπατίτιδας Β



Τρόποι μετάδοσης Ηπατίτιδας Β (Ι)

1. Σεξουαλική (ετεροφυλική ή ομοφυλοφιλική) επαφή με άτομα που

πάσχουν από χρόνια ηπατίτιδα Β, χωρίς προφύλαξη. Μεταδίδεται με την
κολπική, πρωκτική και την στοματική επαφή. Είναι ο συνηθέστερος
τρόπος μετάδοσης του ιού.

2. Κοινή χρήση συρίγγων, βελονών και άλλων μέσων που

χρησιμοποιούν οι χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών.

3. Κοινή χρήση «καλαμακίου» για λήψη κοκαΐνης από την μύτη.

4. Δημιουργία τατουάζ, τρύπημα αυτιών και piercing με μη

αποστειρωμένα εργαλεία.

5. Κοινή χρήση ξυραφιών, οδοντοβουρτσών, χτενών, ψαλιδιών
και νυχοκοπτών.

6. Τραύματα από μολυσμένα αιχμηρά αντικείμενα.



Τρόποι μετάδοσης Ηπατίτιδας Β (ΙΙ)

7. Ούρα και έμετοι που περιέχουν αίμα.

8. Μετάγγιση μολυσμένου αίματος ή παραγώγων του. Εξαιρετικά
σπάνιο σήμερα, λόγω του ελέγχου των αιμοδοτών.

9. Μετάδοση από μητέρα στο παιδί (κάθετη μετάδοση) κατά την
γέννηση.

10. Παρεντερική έκθεση (συριγγες, βελόνες, κτλ) σε μολυσμένο
αίμα.

11. Ενδοοικογενειακή διασπορά. Αποτελεί τον σημαντικότερο τρόπο
μετάδοσης από άτομα του ενδοοικογενειακού περιβάλλοντος των μικρών
παιδιών.

Απαιτείται έλεγχος των συγγενών 1ου βαθμού του ασθενούς
(γονείς, αδέλφια, παιδιά) που πρωτοδιαγιγνώσκεται.
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Χρόνια Ηπατίτιδα Β
Ομάδες υψηλού κινδύνου για μετάδοση HBV

 Ετεροφυλόφιλοι με πολλαπλούς συντρόφους

 Ομοφυλόφιλοι

 Χρηστές ενδοφλέβιων ναρκωτικών

 Εργαζόμενοι στον Τομέα Υγείας

 Πολυμεταγγιζόμενοι (Αιμορροφιλικοί, πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία -
Θαλασσαιμία)

 Φυλακισμένοι

 Αιμοκαθαιρόμενοι

 Άτομα με νοητική υστέρηση 

 Οδοντίατροι

 Οικείοι φορέων

 Νεογνά HBsAg θετικών μητέρων



Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο, να 
προσβληθούν από ηπατίτιδα Β;

 Άτομα που κάνουν σεξ με μολυσμένο πρόσωπο (     )

Οι άνθρωποι με πολλαπλούς σεξουαλικούς συντρόφους

Οι ασθενείς με σεξουαλικώς μεταδιδόμενη νόσο

Οι άνδρες, οι οποίοι κάνουν σεξ με άλλους άνδρες (MSM)

Οι χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, οι οποίοι

χρησιμοποιούν από κοινού με άλλους, βελόνες, σύριγγες

και άλλο εξοπλισμό, σχετικό με τις απαγορευμένες ουσίες



Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο, να 
προσβληθούν από ηπατίτιδα Β;

 Οι άνθρωποι, που συζούν με ασθενείς, που είναι χρόνιοι φορείς 

του ιού της ηπατίτιδας Β

 Βρέφη που γεννιούνται από μητέρες που έχουν ηπατίτιδα Β

 Επαγγελματίες της υγείας, γιατροί, νοσηλευτές, 

εργαστηριακοί και άλλοι, που εκτίθενται σε αίμα κατά τη 

διάρκεια της δουλειάς τους

 Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση

 Οι ταξιδιώτες σε χώρες, με μέτριο έως υψηλό ποσοστό του 

πληθυσμού με ηπατίτιδα Β.





Η Ηπατίτιδα Β ΔΕΝ μεταδίδεται

Δεν μεταδίδεται με τα δάκρυα, τον ιδρώτα, τα ούρα

και κόπρανα, με το μητρικό γάλα, το φιλί, τα ποτήρια και 

άλλα μαγειρικά σκεύη, μουσικά όργανα, τουαλέτες, νερό

και έντομα.

Επίσης δεν μεταδίδεται με το σφίξιμο των χεριών, με το 

φαγητό που προετοιμάσθηκε από κάποιον που πάσχει 

από χρόνια ηπατίτιδα Β, με την επίσκεψη σε άτομο με 

ηπατίτιδα Β, με τον βήχα ή το φτέρνισμα.



Καθαρισμός κηλίδων αίματος και 
απολύμανση των επιφανειών

 Ο ιός της ηπατίτιδας Β είναι ικανός να επιβιώνει έξω από το ανθρώπινο

σώμα για τουλάχιστον 7-10 ημέρες. Στο χρονικό αυτό διάστημα, ο ιός είναι σε

θέση να προκαλεί μόλυνση, εάν εισέλθει στο σώμα ανθρώπου που δεν είναι

μολυσμένος.

 Όλες οι κηλίδες αίματος, ακόμη και αυτές που έχουν στεγνώσει, πρέπει να

καθαρίζονται και να απολυμαίνονται με μείγμα από νερό και χλωρίνη (1

μέρος χλωρίνης οικιακής χρήσης σε 10 μέρη νερού) ή άλλο κατάλληλο

αντισηπτικό.

 Για τον καθαρισμό κηλίδων αίματος, υγρών ή στεγνών, να

χρησιμοποιούνται πάντοτε γάντια. Μην ξεχνάτε ότι και οι στεγνές κηλίδες

αίματος, δυνατόν να είναι κίνδυνος για άλλους ανθρώπους.





Εξέλιξη της Ηπατίτιδας B



Φυσική πορεία και εξέλιξη της 
Ηπατίτιδας Β ανάλογα με την ηλικία

Ο ρυθμός εξέλιξης από Οξεία σε Χρόνια λοίμωξη από τον ιό 
της Ηπατίτιδας Β είναι περίπου: 

90% σε περιπτώσεις περιγεννητικής
μετάδοσης της λοίμωξης,

από 20 έως 50% για λοιμώξεις μεταξύ
της ηλικίας από 1 μέχρι 5 ετών και

λιγότερο από 5% για την λοίμωξη που
έχει αποκτηθεί από ενήλικες.



Φυσική πορεία χρόνιας Ηπατίτιδας Β

 95% των ενηλίκων που μολύνονται με Ηπατίτιδα Β θα ιαθούν

 5% των ενηλίκων που μολύνονται με Ηπατίτιδα Β θα γίνουν χρόνιοι

ασθενείς

Η φυσική ιστορία της χρόνιας HBV λοίμωξης αποτελείται από 4 φάσεις (φάση της

ανοχής, φάση της κάθαρσης, φάση της ενσωμάτωσης και φάση της ενεργοποίησης)

με διάρκεια από λίγα χρόνια μέχρι δεκαετίες, ενώ μπορεί να μεταπέσουν η μια στην

άλλη είτε αυτόματα είτε με τη θεραπεία.

Η εξέλιξη σε κίρρωση είναι συνήθως ασυμπτωματική και απαιτεί 5-20 χρόνια.

Η εξέλιξη σε κίρρωση είναι συχνότερη στις λοιμώξεις της νεογνικής, βρεφικής 

ή παιδικής ηλικίας σε σχέση με τους ενήλικες. 





Εμβόλιο Ηπατίτιδας B

Εμβόλιο για την 
ηπατίτιδα B 
υπάρχει!



Εμβόλια κατά του ιού της Ηπατίτιδας B

 Ανασυνδιασμένα Εμβόλια κατά της Ηπατίτιδας Β – Συμβατικά

(Recombinant hepatitis B vaccines - conventional)

•Recombivax HB (10 mcg HBsAg/mL) - Διαθέσιμο από 
1983

•Engerix-B (20 mcg HBsAg/mL) - Διαθέσιμο από 1989

 Ανασυνδιασμένο Εμβόλιο κατά της Ηπατίτιδας Β – με 
παρουσία καινοτόμου νέο ανοσοδιεγερτικού 

(Recombinant hepatitis B vaccine - CpG-adjuvanted) with a 
novel immunostimulatory adjuvant  

•Heplisav-B (20 mcg HBsAg/0.5 mL) - Διαθέσιμο από 
Νοέμβριο 2017



Συστάσεις για δοσολογία Εμβόλιων κατά 
του ιού της Ηπατίτιδας B
Age group and 
associated 
conditions

Volume (mL) Dose HBsAg (mcg)
Recommended 
schedule¶

Single-antigen vaccines

Recombivax HB

Pediatric/adolescent 
formulation

18 through 19 years 0.5 5
0, 1, and 6 monthsΔ

Adult formulation ≥20 years 1 10

Dialysis formulation
≥20 years and 
receiving dialysis◊ 1 40 0, 1, and 6 months

Engerix-B

18 through 19 years 0.5 10
0, 1, and 6 monthsΔ

≥20 years 1 20

≥20 years and 
receiving 
hemodialysis◊

2§ 40
0, 1, 2, and 6 
months

Heplisav-B¥ ≥18 years 0.5 20 0 and 1 months

Combination vaccine

Twinrix (combined 
HepB-HepA vaccine)

≥18 years 1 20

Standard: 0, 1, and 
6 months
Accelerated: 0, 7, 
and 21 to 30 days, 
and 12 months





Εμβολιασμός ενηλίκων για την Ηπατίτιδα Β -Ι

Άτομα που κατοικούν, ερωτικοί σύντροφοι και άτομα
που μοιράζονται βελόνες με άτομα θετικά HBsAg+.

Άτομα που επιδίδονται σε σεξουαλικές
συμπεριφορές υψηλού κινδύνου ή συμπεριφορές
χρήσης ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών.

Άτομα με πολλαπλούς σεξουαλικούς συντρόφους ή
που ζητούν θεραπεία ή αξιολόγηση για σεξουαλικώς
μεταδιδόμενα νοσήματα.

Άτομα που έκαναν ή κάνουν χρήση ενδοφλέβιων
εξαρτησιογόνων ουσιών.

Άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες



Εμβολιασμός ενηλίκων για την Ηπατίτιδα Β - ΙΙ

Άτομα που κατοικούν ή εργάζονται σε ένα
περιβάλλον όπου ο επιπολασμός του ιού HBV
είναι υψηλότερος από τον γενικό πληθυσμό:

Φυλακισμένοι / έγκλειστοι σε σωφρονιστικά
ιδρύματα.

Ένοικοι και προσωπικό των εγκαταστάσεων για
άτομα με ειδικές ανάγκες (νοητική στέρηση).

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και της
δημόσιας ασφάλειας που εκτίθενται σε σωματικά
υγρά που έχουν μολυνθεί από αίμα ή αίμα.



Εμβολιασμός ενηλίκων για την Ηπατίτιδα Β - ΙΙΙ

 Άτομα με συγκεκριμένες συνυπάρχουσες νοσηρότητες:

 Ασθενείς με νεφροπάθεια τελικού σταδίου, συμπεριλαμβανομένων
των σιμοκαθαιρόμενων και ασθενών που απαιτούν επανειλημμένες
μεταγγίσεις αίματος.

 Ασθενείς με χρόνια ηπατική νόσο (π.χ. κίρρωση, λιπώδη διήθηση
ήπατός, αυτοάνοσες ηπατίτιδες, αυξημένες τρανσαμινάσες ALT ή
AST.

Άτομα που έχουν προσβληθεί από HIV λοίμωξη.

Άτομα που έχουν προσβληθεί από λοίμωξη από τον ιό της
ηπατίτιδας C.

 Ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, ιδιαίτερα εάν είναι ηλικίας 19 έως
59 ετών

 Όλα τα μη εμβολιασμένα άτομα που ταξιδεύουν σε περιοχές με
ενδιάμεσο έως υψηλό επιπολασμό της λοίμωξης από τον ιό HBV

 Κάθε ενήλικας που αναζητά προστασία από την λοίμωξη από τον ιό
HBV.



Εμβολιασμός νεογνών και Παίδων για την Ηπατίτιδα Β  

Ο καθολικός εμβολιασμός συνιστάται για όλα τα
νεογνά, ανεξάρτητα από την κατάσταση του
επιφανειακού αντιγόνου της ηπατίτιδας Β (HBsAg)
της μητέρας .

 Συνίσταται για βρέφη που γεννιούνται σε μητέρες
θετικές HBsAg+, ενδείκνυται επίσης η χορήγηση
ανοσοσφαιρίνη ηπατίτιδας Β.

Για την πρόληψη της μετάδοσης από τη μητέρα στο
παιδί συνίσταται επίσης χορήγηση αντιιϊκής
θεραπείας για μητέρες με υψηλό DNA HBV στον
ορό (HBV DNA από 8 x 103 IU/mL - 1.9 x 105

IU/mL).



Εάν κάποιο άτομο πιστεύει ότι εκτέθηκε στον 
ιό της ηπατίτιδας Β, τι πρέπει να κάνει;

 Στις περιπτώσεις που κάποιος νομίζει ότι πιθανόν εκτέθηκε στον ιό
της ηπατίτιδας Β, πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με γιατρό.

 Άτομα που εκτέθηκαν στον ιό της ηπατίτιδας Β, εάν εντός 24
ωρών από τη στιγμή της έκθεσης, λάβουν το εμβόλιο εναντίον

της ηπατίτιδας Β και μία ένεση από ειδικές ανοσοσφαιρίνες
(υπερανοσες ανοσοσφαιρίνες) κατά του ιού της ηπατίτιδας Β,
δύναται να προλάβουν την μετάδοση και λοίμωξη από τον ιό
ηπατίτιδα Β.

 Όλοι όσοι ζουν με άτομα με χρόνια Ηπατίτιδα Β πρέπει να
εμβολιαστούν, όλοι οι επαγγελματίες υγείας και όλοι, νεογνά,
ή/και παιδιά που γεννιούνται από μητέρες θετικές σε
Ηπατίτιδα Β (καθολικός εμβολιασμός).





Χρόνια Ηπατίτιδα C



Ιός Ηπατίτιδας C (HCV) – Οικογένεια Flaviviridae, γένος 
Hepacivirus – RNA-virus

35



Ηπατίτιδα C



Ο παγκόσμιος επιπολασμός του ιού της

ηπατίτιδας Γ (HCV) ανέρχεται σε 1% (71,1

εκατομμύρια μολυσμένοι ενήλικες)

Η θνητότητα από την ηπατίτιδα από τον ίο HCV η

οποία σχετίζεται τις επιπλοκές της νόσου, δηλαδή

με την κίρρωση ήπατος και το ηπατοκυτταρικό

καρκίνωμα, είναι σε συνεχή άνοδο λόγω της

ελλιπούς πρόσβασης σε θεραπεία

Δεν υπάρχει εμβόλιο για την ηπατίτιδα C

Η άμεση θεραπεία μπορεί να αποτρέψει τους

θανάτους βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα

Η Ηπατίτιδα C ως διεθνές πρόβλημα Δημόσιας Υγείας



Η Ηπατίτιδα Γ ως πρόβλημα Δημόσιας Υγείας στην Κύπρο

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ



Η Ηπατίτιδα Γ ως πρόβλημα Δημόσιας Υγείας στην Κύπρο

 Δηλωθέντα περιστατικά Ηπατίτιδας Γ ανά 100000 πληθυσμό 

(επίπτωση) της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης  Μεταδοτικών 

Νοσημάτων

 Από το 2005 μέχρι και το 2018, έχουν καταγραφεί 332 περιστατικά

Ηπατίτιδας Γ

 Το 2017 έχουν δηλωθεί 21 νέα περιστατικά και το 2018 36

Ο αριθμός των δηλώσεων ανά 100 000 άτομα ήταν 5.0 το 2018.
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Η Ηπατίτιδα Γ ως πρόβλημα Δημόσιας Υγείας στην Κύπρο

Επιπολασμός
 Ο επιπολασμός της Ηπατίτιδας C (estimates of prevalence) στον ενήλικο

πληθυσμό της Κύπρου (ηλικίες 15 χρονών και πάνω), κυμαίνεται μεταξύ
0.5‐1.9%, με μέση εκτίμηση 0.6% (ECDC)

 Ο αριθμός των ατόμων με HCV ιαιμία (estimated number of viraemic
cases of HCV), ηλικίας 15 ετών και πάνω κυμαίνεται μεταξύ 2469 ‐ 9383 με

μέσο υπολογιζόμενο αριθμό τα 2963 άτομα

ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control

Country Total adult Anti-HCV Estimated no. of viraemic cases

population prevalence
(15+) estimate

% Low High

Central Lower Upper

estimate estimate estimate

Cyprus 705 459 0.6 0.5 1.9 2.963 2.469 9.383



Επιπολασμός 

Ηπατίτιδας Γ

0.6%

Αριθμός ασθενών με ιαιμία 
από τον ιό της Ηπατίτιδας Γ

2963

Επιπολασμός : Η Ηπατίτιδα Γ ως πρόβλημα Δημόσιας Υγείας στην Κύπρο 

Εκτιμήσεις European Centre for Disease Prevention and Control

Source: ECDC https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/epidemiological-assessment-hepatitis-b-and-c-

among-migrants-eueea

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/epidemiological-assessment-hepatitis-b-and-c-among-migrants-eueea


Η Ηπατίτιδα C ως πρόβλημα Δημόσιας Υγείας στην Κύπρο

Ομάδες υψηλού κινδύνου

Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών

 Σύμφωνα με μελέτες της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, έχει εκτιμηθεί ότι ο

αριθμός των ενδοφλέβιων χρηστών κατά το έτος 2017 κυμαινόταν μεταξύ 499 και 909

 Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών θετικοί στην Ηπατίτιδα C: 279-509 άτομα

Χρήστες Εξαρτησιογόνων ουσιών

Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου

Χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών 1294

Ενδοφλέβιοι Χρήστες 499-909 (95% CI)

Θετικοί στην Ηπατίτιδα Γ 279-509 (95% CI)

Έτος αναφοράς 2017

Πηγή Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου



Έρευνα Μολυσματικών Ασθενειών ΑΑΕΚ
Έρευνα Μολυσματικών Ασθενειών ΑΑΕΚ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Γ

ΣΥΝΟΛΟΑΡΝΗΤΙΚΟ ΘΕΤΙΚΟ

ΜΗ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΔΕΙΓΜΑ

ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ 

ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ/ 

ΜΟΝΟ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ-

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ- ΚΟΙΝ. 

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

ΓΕΦΥΡΑ

ΙΘΑΚΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΕΣΙΕ

ΣΩΣΣΙΒΙΟ

ΨΕΜΑ

PETO

1 1 0 1 3

0 1 0 1 2

3 16 0 3 22

3 4 0 1 8

9 6 0 0 15

0 0 0 1 1

5 5 0 3 13

5 6 0 0 11

1 0 0 0 1

6 12 1 1 20

ΣΥΝΟΛΟ 33 51 1 11 96



Η Ηπατίτιδα C ως πρόβλημα Δημόσιας Υγείας στην Κύπρο
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Δρ Πέτρος Κατσιολούδης

Ομάδες υψηλού κινδύνου

Έγκλειστοι σε Σωφρονιστικά Ιδρύματα (Φυλακισθέντες)

 Σε 1066 φυλακισθέντες το 2018, εντοπίστηκαν 49 θετικοί στην

Ηπατίτιδα C, ποσοστό 4.6 %

Έγκλειστοι σε Σωφρονιστικά Ιδρύματα – Φυλακισθέντες – Αριθμός 

κρατουμένων που ελεγχθήκαν για μολυσματικές ασθένειες HBV & HCV

ΕΤΟΣ ΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ HEPATITIS B HEPATITIS C

2015 797 1 (0.13%) 20 (2.51%)

2016 714 4 (0.5%) 18 (2.26%)

2017 794 9 (1.2%) 10 (1.26%)

2018 1066 5 (0.47%) 49 (4.6%)

Πηγή: Κεντρικές Φυλακές Κύπρου, Φεβρουάριος 2019



Ομάδες υψηλού κινδύνου

Έγκλειστοι σε Σωφρονιστικά Ιδρύματα (Φυλακισθέντες)

 2019: 22 άτομα, 27.8 % κύπριοι, 72.2% μη-κύπριοι

 2019: ΧΕΝ κύπριοι 100%, ΧΕΝ μη-κύπριοι 56.25%

Η Ηπατίτιδα C ως πρόβλημα Δημόσιας Υγείας στην Κύπρο

Έγκλειστοι σε Σωφρονιστικά Ιδρύματα– Φυλακισθέντες - Κρατούμενοι  

θετικοί σε Ηπατίτιδα C HCV(+) Φεβρουάριος 2019
HCV (+) Κύπριοι / Cypriots HCV (+) Μη-Κύπριοι / Non-Cypriots

Total Number: 6 Total number: 16

Persons Who Inject Drugs

Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών: 6 

(100%)

Persons Who Inject Drugs

Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών: 9 

(56.25%)

Πηγή: Κεντρικές Φυλακές Κύπρου, Φεβρουάριος 2019



Η Ηπατίτιδα C ως πρόβλημα Δημόσιας Υγείας στην Κύπρο

Ομάδες υψηλού κινδύνου

Αιμοδότες
 Η ετήσια επίπτωση από το 2012-2017 κυμαίνεται από 0.0035% το 2012 μέχρι 0.0076% το 2017

 Από την περίοδο που ξεκίνησε ο εντατικός έλεγχος στο μεταγγιζόμενο αίμα για ηπατίτιδα Β, και C

(1992), δεν υπήρξαν περιστατικά μετάδοσης λόγω μετάγγισης, εκτός από ένα περιστατικό

στο οποίο μεταδόθηκε ο ιός ηπατίτιδας Β, όχι λόγω μη ανίχνευσης του ιού κατά τον έλεγχο αλλά λόγω

λανθασμένης διαχείρισης των μολυσμένων παραγώγων.

ΕΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜOΣ ΘΕΤΙΚΩΝ 

HCV (+)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ % ΗCV

(+)

2012 1 28463 0.0035%

2013 1 29332 0.0034%

2014 1 31309 0.0032%

2015 0 30462 0.0000%

2016 2 30997 0.0065%

2017 3 39261 0.0076%
Πηγή:  Κέντρο Αίματος, Υπουργείο Υγείας



Η Ηπατίτιδα C ως πρόβλημα Δημόσιας Υγείας στην Κύπρο

Ομάδες υψηλού κινδύνου

Μεταγγιζόμενοι : από το 1992 δεν υπήρξαν νέα περιστατικά 

μετάδοσης HCV, HBV & HIV

Τα πιο 

πρόσφατα 

στοιχεία

Μεταγγιζόμενοι για α, β, μικτού τύπου Θαλασσαιμίες, 

δρεπανοκυτταρικές και άλλες αναιμίες

HCV positive 4 (0.67%) 0 (0%) 1 (1.82%) 1 (0.67%)

HBV+ 2 (0.34%) 3 (1%) 0 (0%) 1(0.67%)

Εξετάστηκαν 596 300 55 150

Σύνολο 596 300 55 150

Περίοδος 

αναφοράς 1990 -2018 1990-2018 1990-2018 Ιαν-Δεκ 2018

Πηγή
Κλινική θαλασσαιμίας 

Μακάρειο Νοσοκομείο 

Λευκωσίας

Κλινική θαλασσαιμίας 

Λεμεσού

Κλινική 

θαλασσαιμίας 

Πάφου

Κλινική θαλασσαιμίας

Λάρνακας



Η Ηπατίτιδα C ως πρόβλημα Δημόσιας Υγείας στην Κύπρο

Ομάδες υψηλού κινδύνου

Αιμοκαθαιρόμενοι

Από την περίοδο που ξεκίνησε ο έλεγχος (1992)

των αιμοκαθαιρόμενων καθώς επίσης και η

χρησιμοποίηση μιας χρήσης αναλωσίμων στις

μηχανές αιμοκάθαρσης, δεν υπήρξαν νέα

περιστατικά ηπατίτιδας Β και C & HIV



Η Ηπατίτιδα C ως πρόβλημα Δημόσιας Υγείας στην Κύπρο

Ομάδες υψηλού κινδύνου

Μετανάστες

Ο υπολογιζόμενος επιπολασμός περιστατικών με Ηπατίτιδα
Γ (HCV+) στους μετανάστες στην Κύπρο από ενδημικές χώρες
με ηπατίτιδα Γ, σύμφωνα με το ECDC, κυμαίνεται γύρω στο

2.1% με υπολογιζόμενο αριθμό ατόμων με ιαιμία από τον ιό
της Ηπατίτιδας Γ (estimated number of viraemic cases of

HCV) κυμαίνεται από 1821 ‐ 3567 με μέσο υπολογιζόμενο
αριθμό περιστατικών (central estimate of viraemic cases of

HCV) 2740.



Η Ηπατίτιδα C ως πρόβλημα Δημόσιας Υγείας στην Κύπρο

Ομάδες υψηλού κινδύνου

Μετανάστες

Foreign-born CHC infected cases
Average

pop. from

Country Central Lower Upper CHC
endemic

estimate estimate Estimate prevalence

countries

Cyprus 128 712 2 740 1 821 3 567 2.1%

EU/EEA 36 155 438 578 663 312 539 859 941 1.6%

Table 9. Estimated number of CHC cases and prevalence among migrants from endemic countries
Υπολογιζόμενος επιπολασμός περιστατικών με Ηπατίτιδα Γ (HCV+) στους μετανάστες στην Κύπρο από 

ενδημικές χώρες με ηπατίτιδα C, σύμφωνα με το ECDC



Η Ηπατίτιδα C ως πρόβλημα Δημόσιας Υγείας στην Κύπρο

Ομάδες υψηλού κινδύνου

Μετανάστες (Φορτίο Νόσου – Burden of Disease)

 Σύμφωνα με μελέτη του ECDC, η σχετική μέση ποσοστιαία
συνεισφορά στον αριθμό ατόμων με Ηπατίτιδα Γ μεταξύ
ενηλίκων ατόμων από μετανάστες ενδημικών χωρών στον ολικό

αριθμό ατόμων με ηπατίτιδα Γ στην φιλοξενούσα χώρα είναι 92%
στην Κύπρο (διακύμανση 19-100%).

 Η σχετική μέση ποσοστιαία συνεισφορά στον αριθμό
ατόμων με Ηπατίτιδα Γ μεταξύ ενηλίκων ατόμων από μετανάστες
ενδημικών χωρών στον ολικό αριθμό ατόμων με ηπατίτιδα Γ στις
χώρες της ΕΕ/ΕΑΑ είναι 14% (διακύμανση 5-43%)



Η Ηπατίτιδα C ως πρόβλημα Δημόσιας Υγείας στην Κύπρο
Ομάδες υψηλού κινδύνου

Μετανάστες
 Table 9. Estimated number of CHC cases and prevalence among migrants from endemic countries

Contribution

Sum total (%) of adult

population migrants Estimated number of CHC Relative contribution (%) of

of adult from (viraemic) cases among adult CHC cases among adult

Country migrants endemic migrants from endemic countries migrants from endemic

from countries to selected from the 50 most countries to total number of

endemic total adult populous migrant countries CHC cases in host country
#

countries* population in

host country

%
CHC Lower Upper

%
Lowest Highest

cases estimate estimate estimate estimate

Cyprus 128 712 18.2% 2 740 1 821 3 567 92% 19% >100%
EU/EEA 36 155 438 8.4% 578 663 312 539 859 941 14% 5% 43%

Table 12. Relative contribution of CHC cases among migrants from endemic countries to the total number of CHC cases in EU/EEA host countries

* Anti-HCV prevalence >=1%, selected from the 50 largest migrant groups in the respective EU/EEA country

# >100% is the result when the estimated number of cases among migrants is higher than the estimated number of cases in the total population of the host country.



Η Ηπατίτιδα C ως πρόβλημα Δημόσιας Υγείας στην Κύπρο

Ομάδες υψηλού κινδύνου

Μετανάστες από Τρίτες Χώρες

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού

Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στην Κύπρο για το 2018, ο αριθμός

ατόμων θετικά σε Ηπατίτιδα Γ είναι 0.2%, δηλαδή ο αριθμός

των ατόμων με ηπατίτιδα Γ σε μετανάστες από Τρίτες Χώρες το

2017 ήταν της τάξεως των 42 ατόμων



Η Ηπατίτιδα C ως πρόβλημα Δημόσιας Υγείας στην Κύπρο

Ομάδες υψηλού κινδύνου

Μετανάστες Τρίτων Χωρών

 Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)

Σύνολο μεταναστών 1088 (Φεβρ-Δεκ 2018) %

Εξετάστηκαν 417

Θετικοί στην Ηπατίτιδα Γ 1 0.2%

Θετικοί στην Ηπατίτιδα Β 1 0.2%

Δημογραφική Έκθεση (CySTAT)

Σύνολο μεταναστών 17350 

(Υπηκοότητα ΕΕ και εκτός ΕΕ)

2017

Εκτιμήσεις Αριθμού Μεταναστών

Θετικοί στην Ηπατίτιδα Γ 42 2017

Θετικοί στην Ηπατίτιδα Β 42 2017

[1] http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/70008808DEA438F8C2257833003402FB/$file/DEMOGRAPHIC_REPORT-2017-301118.pdf?OpenElement

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/70008808DEA438F8C2257833003402FB/$file/DEMOGRAPHIC_REPORT-2017-301118.pdf?OpenElement


Η Ηπατίτιδα C ως πρόβλημα Δημόσιας Υγείας στην Κύπρο

Ομάδες υψηλού κινδύνου

Άνδρες που έχουν επαφή με άνδρες (MSM: Men having Sex 
with other Men)

Σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από το Κέντρο
Υποστήριξης Ατόμων που ζουν με HIV/AIDS (Κ.Υ.Φ.Α), για
περίοδο 2 ετών (Δεκέμβριος 2017 έως Ιανουάριο 2019), από
τoυς 382 άνδρες οι οποίοι έχουν επαφή με άνδρες (MSM), που
έχουν εξεταστεί, 6 ήταν θετικοί στην Ηπατίτιδα Γ ποσοστό
δηλαδή 1,6%.

Με τους κατάλληλους υπολογισμούς, εκτιμάται ότι ο αριθμός
των ατόμων MSM στο συνολικό πληθυσμό με Ηπατίτιδα Γ να
είναι 224.



Η Ηπατίτιδα C ως πρόβλημα Δημόσιας Υγείας στην Κύπρο
Ομάδα υψηλού κινδύνου - MSM

Κέντρο Υποστήριξης Ατόμων που ζουν με HIV/AIDS (Κ.Υ.Φ.Α)

Σύνολο MSM που εξετάστηκαν
382 (Δεκ 2017-Ιαν 

2019)
%

Θετικοί στην Ηπατίτιδα Γ 6 1.60%

Δημογραφική Έκθεση (CySTAT) 3

Σύνολο ανδρών ηλικίας 15+ 349817 2017

Εκτιμήσεις Αριθμού MSM

Σύνολο 13993 2017

Εκτίμηση MSM Θετικών στην 

Ηπατίτιδα Γ
224 2017



Χρόνια Ηπατίτιδα Γ  (HCV)
Τρόποι μετάδοσης Ηπατίτιδας Γ(HCV)

Μεταγγίσεις αίματος & χορήγηση παραγώγων 
αίματος

Περιγεννητική μετάδοση (καθετη μετάδοση 1,7% HCVAb+,
4.7% HCV-RNA+, 19.4% HIV/HCV+ coinfection)

Αιμοκάθαρση

Χρήση κοινής βελόνας σε χρήστες ενδοφλέβιων 
ναρκωτικών

 Τατουάζ, piercing - βελονισμός

 Τρυπήματα από βελόνες σε υγειονομικές μονάδες

 Ενδοοικογενειακή μετάδοση

 Σεξουαλική επαφή



Τρόποι Μετάδοσης Ηπατίτιδας C (Ι)

Ο ιός της ηπατίτιδας C μεταδίδεται κυρίως εάν κάποιος έρθει σε επαφή με μολυσμένο αίμα. Κάποιος

μπορεί να έχει μολυνθεί εάν:

1. έκαναν ή κάνουν χρήση ενδοφλεβίων ναρκωτικών (ανταλλαγή 

μολυσμένων βελόνων) (50-70% των χρηστών μολύνονται με τον ιό της ηπατίτιδας C

μέσα στα πρώτα 5 χρόνια από την έναρξη χρήσης),

2. έλαβαν μετάγγιση αίματος ή παραγώγων αίματος πριν από το 1992. Η 

πιθανότητα μόλυνσης με μετάγγιση, είναι εξαιρετικά σπάνια πια, λόγω του συστηματικού 

ελέγχου στις αιμοδοσίες,

3. έκαναν για μακρύ χρονικό διάστημα αιμοκάθαρση (τεχνητό νεφρό),

4. είναι επαγγελματίας υγείας και τρυπήθηκε με βελόνα ή μολυσμένο εργαλείο



Τρόποι Μετάδοσης Ηπατίτιδας C (ΙΙ)

Ο ιός της ηπατίτιδας C μεταδίδεται κυρίως εάν κάποιος έρθει σε επαφή με μολυσμένο αίμα. Κάποιοί

μπορεί να έχουν μολυνθεί εάν:

1. γεννήθηκε από μητέρα μολυσμένη με ηπατίτιδα C (κάθετη μετάδοση). Η μετάδοση 

συμβαίνει σπάνια (2-5%), αλλά η πιθανότητα αυξάνει σημαντικά (30%) όταν η μητέρα έχει και λοίμωξη με 

τον ιό HIV ή της ηπατίτιδας Β,

2. είχε ή έχει ερωτικές σχέσεις με άτομο μολυσμένο με ηπατίτιδα C (σεξουαλική 

επαφή). Η μετάδοση είναι σπάνια σε άτομα με σταθερούς ερωτικούς συντρόφους (1%), αλλά αυξάνει σε 

άτομα με πολλαπλούς ερωτικούς συντρόφους, κατά τη διάρκεια οξείας νόσησης και σε συνύπαρξη 

ερπητικής λοίμωξης των γεννητικών οργάνων,

3. κάνατε τατουάζ ή τρύπημα σημείων του σώματος με μη αποστειρωμένα εργαλεία 

μολυσμένα με τον ιό της ηπατίτιδας C,

4. έζησε ή ζει με άτομο με ηπατίτιδα C και μοιραζόταν ξυραφάκια, οδοντόβουρτσες, νυχοκόπτες 

κτλ.



Τρόποι Μετάδοσης Ηπατίτιδας C
61



Η Ηπατίτιδα C ΔΕΝ μεταδίδεται

Ο ιός της ηπατίτιδας C δεν μεταδίδεται:

 με νερό, τροφή

 σκεύη μαγειρικά ή εστιάσεως

 τουαλέτες

 με την κοινωνική επαφή (χειραψία, αγκαλιά, φιλί, 
βήχας, φτέρνισμα)

 με το θηλασμό (μητέρες με ηπατίτιδα C θα πρέπει να 
σταματούν τον θηλασμό μόνο εάν έχουν στις θηλές 
τους πληγές που αιμορραγούν)



Εμβόλιο Ηπατίτιδας C

Εμβόλιο για την 
ηπατίτιδα C 

ΔΕΝ υπάρχει!



Εξέλιξη της Ηπατίτιδας C



Εξέλιξη της Ηπατίτιδας C
Γενικά, στους 100 ασθενείς με ηπατίτιδα C :

1. 15-25% θα ιαθούν (ΙΑΣΗ), αποβάλλοντας τον ιό εντός 2-6 

μηνών

2. 75-85% θα αναπτύξουν μακροχρόνια λοίμωξη (ΧΡΟΝΙΑ),

3. >70% θα αναπτύξουν χρόνια ηπατική νόσο,

4. 5-15% θα εμφανίσουν κίρρωση μετά από 20-30 χρόνια ,

5. <3% των ατόμων θα πεθάνει από τις επιπτώσεις της χρόνιας 

ηπατικής νόσου (ηπατοκυτταρικός καρκίνος και 

κίρρωση).



Χρόνια Ηπατίτιδα C (HCV)
«Tο μεγαλύτερο πρόβλημα στην Λοίμωξη με τον ιό της
Ηπατίτιδας C (HCV) είναι τα επακόλουθα της χρόνιας
λοίμωξης, συμπεριλαμβανομένης της κίρρωσης, του ΗΚΚ
και των πρόωρων θανάτων» WHO
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Τι μπορώ να κάνω για να προστατευτώ από τον ιό της 
Ηπατίτιδας C;

 Μην κάνετε χρήση ενδοφλεβίων ναρκωτικών, μην μοιράζεστε βελόνες

 Μη μοιράζεστε προσωπικά σας αντικείμενα (π.χ. ξυραφάκια, οδοντόβουρτσες, νυχοκόπτες),

 Χρησιμοποιείτε προφυλακτικό κατά τη σεξουαλική επαφή. Ο ιός της ηπατίτιδας C μπορεί να

μεταδοθεί με τη σεξουαλική επαφή, αλλά αυτό συμβαίνει σπάνια. Ασθενείς με πολλαπλούς ερωτικούς

συντρόφους χρειάζεται να χρησιμοποιούν προφυλακτικό. Εξάλλου η χρήση του προφυλακτικού μας

προστατεύει και από άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως AIDS, ηπατίτιδα Β, σύφιλη,

χλαμύδια, κτλ.,

 Εάν είστε επαγγελματίας υγείας χρησιμοποιείτε γάντια και χειριστείτε με ασφάλεια

βελόνες, σύριγγες και άλλα αιχμηρά αντικείμενα,

 Σκεφτείτε τους κινδύνους για την υγεία σας εάν πρόκειται να κάνετε τατουάζ ή

τρύπημα σημείων του σώματος. Μπορεί να μολυνθείτε εάν τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν δεν

έχουν αποστειρωθεί σωστά κι εάν δε λαμβάνονται όλα τα μέτρα υγιεινής εκ μέρους του επαγγελματία

(π.χ. πλύσιμο χεριών, χρήση γαντιών μιας χρήσης).



Εάν είστε φορέας (+) Ηπατίτιδας C :

 Μη γίνετε αιμοδότης ή δωρητής οργάνων

 Μη μοιράζεστε προσωπικά σας αντικείμενα που μπορεί να φέρουν αίμα 

επάνω τους με άλλους (π.χ. ξυραφάκια, οδοντόβουρτσες, νυχοκόπτες)

 Καλύψτε κάθε ανοικτή πληγή ή τραύμα και καθαρίστε πιτσιλιές αίματος 

με αδιάλυτη χλωρίνη

 Οι ασθενείς με ηπατίτιδα C, δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε

κανενός είδους περιορισμό στην εργασία τους ή την άθληση και δε

χρειάζεται να χρησιμοποιούν ατομικά σκεύη φαγητού, πετσέτες ή

ατομικές τουαλέτες

 Εμβολιαστείτε για την ηπατίτιδα Α και Β.





Όχι στην ανταλλαγή συρίγγων και βελόνων



Όχι στην ανταλλαγή συρίγγων και βελόνων



Ναι στην μείωση της βλάβης με μια χρήσης 
συριγγών και βελόνων





OXI στους πολλαπλούς σεξουαλικούς συντρόφους





Όχι στις επικίνδυνες Σεξουαλικές Συμπεριφορές

21/10/2019ΜΕΤΑΔΟΣΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΙΟΥ HIV
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Ναι στα προφυλακτικά



Ναι στα προφυλακτικά





Ευχαριστώ για την υπομονή σας


