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Ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV) είναι 
ένας μικρός RΝΑ ιός, που ταυτο-
ποιήθηκε το 1989 και βρέθηκε ότι 

ευθύνεται για τη συντριπτική πλειοψηφία 
των περιπτώσεων της παλαιότερα απο-
καλούμενης μη-Α, μη-Β ηπατίτιδας. 

Σήμερα ο ΗCV θεωρείται ένας όχι άμεσα 
κυτταροπαθογόνος ιός, που πολλαπλασιά-
ζεται κυρίως στα ηπατοκύτταρα και είναι σα-
φές ότι αποτελεί ένα από τα συχνότερα αίτια 
ηπατικής νόσου παγκοσμίως. Η λοίμωξη με 
τον ΗCV προκαλεί οξεία και χρόνια ηπατίτι-
δα, που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ανά-
πτυξης κίρρωσης και καρκίνου του ήπατος. 
Επιπρόσθετα, η ΗCV λοίμωξη έχει συσχετι-
σθεί και με την πρόκληση μη ηπατικών νο-
σημάτων, με κυριότερα την ιδιοπαθή μικτή 
κρυοσφαιριναιμία και τη μεμβρανοϋπερ-
πλαστική σπειραματονεφρίτιδα, αλλά ίσως 
και με παθήσεις του δέρματος, των οφθαλ-
μών, των σιελογόνων αδένων και του αίμα-
τος. Η κατανόηση των τρόπων μετάδοσης και 
της φυσικής ιστορίας της HCV λοίμωξης εί-

ναι απαραίτητη όχι μόνο για την έγκαιρη δι-
άγνωση και αντιμετώπιση των ασθενών με 
ηπατίτιδα C αλλά και για τον περιορισμό της 
διασποράς του ιού.

Το μέγεθος του προβλήματος
Το μέγεθος του προβλήματος της ηπατίτι-

δας C δεν είναι ακριβώς γνωστό. Υπολογί-
ζεται ότι ο επιπολασμός της ΗCV λοίμωξης 
παγκοσμίως είναι περίπου 3%, με ευρεί-
ες όμως διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα 
αλλά και από περιοχή σε περιοχή της ίδιας 
χώρας. Ειδικότερα, υπάρχουν χώρες με επι-
πολασμό μικρότερο από 0,5% και χώρες με 
επιπολασμό μεγαλύτερο από 15-20%. Στην 
Ελλάδα ο επιπολασμός της HCV λοίμωξης 
υπολογίζεται στο 1,5-2% του γενικού πληθυ-
σμού, δηλαδή 150.000-200.000 άνθρωποι 
έχουν HCV λοίμωξη. To μέγεθος του προ-
βλήματος είναι σημαντικά μεγαλύτερο στις 
ομάδες υψηλού κινδύνου, που αναφέρονται 
στη συνέχεια, αλλά και σε μετανάστες από 
χώρες υψηλού επιπολασμού, όπως η Αίγυ-

πτος και οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. 
Είναι γεγονός ότι η επίπτωση, δηλαδή η συ-
χνότητα νέων περιπτώσεων HCV λοίμωξης, 
έχει ελαττωθεί αρκετά μετά τα τέλη της δεκα-
ετίας του 1980, κυρίως λόγω του υποχρεω-
τικού ελέγχου του αίματος και παραγώγων 
του αλλά και γενικότερα της βελτίωσης των 
συνθηκών νοσηλείας και των κανόνων απο-
στείρωσης. Έτσι, υψηλότερος επιπολασμός 
ΗCV λοίμωξης συναντάται σε άτομα ηλικί-
ας 40-60 ετών. Πολλές όμως παλαιές πε-
ριπτώσεις ηπατίτιδας C παραμένουν ακόμη 
αδιάγνωστες. Οι αριθμοί των διαγνωσμένων 
ασθενών με χρόνια ΗCV λοίμωξη αναμένεται 
να αυξηθούν σημαντικά εντός της επόμενης 
δεκαετίας, λόγω της επιμήκυνσης της διάρ-
κειας των παλαιών λοιμώξεων και της συ-
χνότερης εκδήλωσης κλινικών επιπλοκών, 
που θα οδηγούν στη διάγνωση του προ-
βλήματος. Με βάση διεθνή αλλά και ελλη-
νικά μοντέλα, οι εκτιμήσεις για τις κλινικές 
επιπτώσεις της ηπατίτιδας C εντός της επό-
μενης 10ετίας ή 20ετίας είναι ιδιαίτερα ανη-
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Περίληψη: Ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV) αποτελεί ένα από τα συχνότερα αίτια 
χρόνιας ηπατικής νόσου παγκοσμίως. Στην Ελλάδα ο επιπολασμός της 

χρόνιας HCV λοίμωξης υπολογίζεται ότι είναι 1,5-2%. Αν και η επίπτωση 
της HCV λοίμωξης έχει ελαττωθεί μετά τα τέλη της δεκαετίας του 1980, 
πολλές παλαιές περιπτώσεις παραμένουν αδιάγνωστες και οι αριθμοί 
των ασθενών με χρόνια ΗCV λοίμωξη αναμένεται να αυξηθούν 
σημαντικά εντός της επόμενης δεκαετίας. Ο HCV μεταδίδεται κυρίως 
παρεντερικά και η χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών αποτελεί σήμερα 

το συχνότερο τρόπο διασποράς του. Η οξεία HCV λοίμωξη είναι 
ασυμπτωματική στην πλειονότητα των περιπτώσεων, αλλά μεταπίπτει σε 

χρονιότητα σε 60-80% των ασθενών. Η πλειονότητα (>90%) των ασθενών 
με χρόνια HCV λοίμωξη αναπτύσσουν χρόνια ηπατίτιδα, που σημαίνει 

παρουσία νεκροφλεγμονωδών βλαβών και ίνωσης του ήπατος. Οι ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C 
έχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν κίρρωση του ήπατος (20% εντός 20ετίας) και στη συνέχεια 
ηπατική ανεπάρκεια και/ή ηπατοκυτταρικό καρκίνο. Η αντιιική θεραπεία, που σήμερα βασίζεται στο 
συνδυασμό πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης-άλφα και ριμπαβιρίνης, είναι η μόνη παρέμβαση που σαφώς 
έχει δειχθεί να βελτιώνει τις υπάρχουσες ηπατικές βλάβες και να αναστέλλει την εξέλιξη της χρόνιας 
ηπατίτιδας C και την ανάπτυξη κίρρωσης και ηπατοκυτταρικού καρκίνου. 
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καρκίνος.
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συχητικές. Ειδικότερα, υπολογίζεται ότι στα 
επόμενα 10-20 έτη η χρόνια ηπατίτιδα C θα 
επιφέρει >50% αύξηση της ανάπτυξης κίρ-
ρωσης, >100-200% αύξηση της εκδήλωσης 
μη αντιρροπούμενης κίρρωσης, >50% αύ-
ξηση της ανάπτυξης ηπατοκυτταρικού καρ-
κίνου και >500% αύξηση των αναγκών για 
μεταμόσχευση ήπατος. Επομένως, είναι προ-
φανές ότι η ΗCV λοίμωξη αποτελεί σημαντι-
κή επιβάρυνση της δημόσιας υγείας και των 
δαπανών της, που αναμένεται να αυξηθεί κα-
τά πολύ στο άμεσο μέλλον.

Τρόποι μετάδοσης - Ομάδες 
υψηλού κινδύνου

Ο HCV μεταδίδεται κυρίως παρεντερικά, 
δηλαδή με επαφή του ατόμου με μολυσμέ-
νο αίμα ή παράγωγα αίματος. Συνήθεις τρό-
ποι διασποράς του HCV είναι:
•  Χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών. Είναι σή-

μερα η κύρια οδός μετάδοσης του HCV. 
Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 80% 
των ενεργών ή πρώην χρηστών ενδοφλέ-
βιων ναρκωτικών έχουν ηπατίτιδα C8.

•  Μετάγγιση αίματος ή παραγώγων του στο 
παρελθόν (πριν από το 1992). Οι μεταγγί-
σεις αίματος και παραγώγων του θεωρού-
νται σήμερα ασφαλείς, αλλά όλα τα άτο-
μα που είχαν λάβει μεταγγίσεις πριν από 
το 1992 θα πρέπει οπωσδήποτε να ελέγ-
χονται, γιατί υπάρχει υψηλή πιθανότητα να 
έχουν μολυνθεί με τον HCV.

•  Αιμοκάθαρση (τεχνητός νεφρός). Η πιθα-
νότητα μετάδοσης HCV στις μονάδες τε-
χνητού νεφρού έχει ελαττωθεί σημαντικά 
τα τελευταία χρόνια. Εντούτοις, ο επιπο-
λασμός της HCV λοίμωξης μεταξύ των 
αιμοκαθαιρομένων στις μονάδες τεχνητού 
νεφρού στην Ελλάδα και διεθνώς είναι γε-
νικά υψηλός και κυμαίνεται συνήθως με-
ταξύ 15% και 60%.

•  Τρύπημα με μολυσμένη βελόνα ή μολυ-
σμένο εργαλείο. Η πιθανότητα μετάδοσης 
HCV μετά από τρύπημα με μολυσμένη βε-
λόνα είναι μικρή, περίπου 2-10%.

•   Μεταμόσχευση μολυσμένου οργάνου στο 
παρελθόν (πριν από το 1992). Οι μετα-
μοσχεύσεις οργάνων θεωρούνται σήμε-
ρα απόλυτα ασφαλείς.

•  Ιατρικές ή παραϊατρικές πράξεις. Η πιθανό-
τητα μετάδοσης HCV με ιατρικές ή παρα-
ϊατρικές πράξεις (ενέσεις, τατουάζ, τρύπη-
μα σημείων του σώματος) είναι αμελητέα, 
εάν τηρούνται οι κανόνες αποστείρωσης 
και ορθής νοσηλείας.

•  Γενετήσια (σεξουαλική) μετάδοση. Mόλις 

το 2-4% των σταθερών ερωτικών συντρό-
φων ασθενών με HCV λοίμωξη αποδει-
κνύεται ότι έχουν μολυνθεί από τον ιό. Η 
πιθανότητα μετάδοσης HCV σε σταθερά 
μονογαμικά ετεροφυλοφιλικά ζευγάρια 
είναι μικρότερη από 1% το χρόνο, αλλά 
αυξάνει αρκετά σε άτομα με πολλαπλούς 
ερωτικούς συντρόφους ή με ομοφυλοφι-
λικές επαφές9.

•  Κάθετη μετάδοση (από μητέρα σε παιδί). 
Μετάδοση HCV από θετική μητέρα σε νε-
ογέννητο θεωρείται ότι συμβαίνει περί-
που σε 2-7%. Η πιθανότητα μετάδοσης 
στο νεογνό αυξάνεται σε 20% όταν πρό-
κειται 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 HCV λοίμωξη δεν 
αποκαλύπτεται ποτέ έκθεση σε παράγο-
ντα κινδύνου.
Όπως είναι προφανές από τους τρόπους 

μετάδοσης, ομάδες υψηλού κινδύνου για 
ΗCV λοίμωξη είναι3:
•   Όλοι οι πρώην και ενεργοί χρήστες ενδο-

φλέβιων ναρκωτικών
•   Όλοι όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταγγί-

σεις αίματος ή παραγώγων του πριν από 
το 1992

•  Όλοι όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμό-
σχευση οργάνου πριν από το 1992

•   Όλοι όσοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρ-
ση.
Επιπρόσθετα, ομάδες αυξημένου κινδύ-

νου σε σχέση με το γενικό πληθυσμό (αλ-

λά όχι ιδιαίτερα υψηλού απόλυτου κινδύ-
νου) είναι3:
•   Όλοι όσοι εκτίθενται παρεντερικά σε δυνη-

τικά μολυσμένα ιατρικά εργαλεία 
•  Οι ερωτικοί σύντροφοι ατόμων με HCV 

λοίμωξη
•  Άτομα με πολλαπλούς ερωτικούς συ-

ντρόφους
•  Tα παιδιά μητέρων με HCV λοίμωξη.

Φυσική ιστορία - Εξέλιξη
Οξεία λοίμωξη

Η λοίμωξη με ΗCV προκαλεί αρχικά οξεία 
ηπατίτιδα. Ο χρόνος επώασης της οξείας ηπα-
τίτιδας C (δηλαδή ο χρόνος από τη στιγμή της 
μόλυνσης με HCV μέχρι τη στιγμή της εκδή-
λωσης συμπτωμάτων) είναι 30-90 ημέρες10. 
Η πλειοψηφία (75-80%) όμως των ασθενών 
με οξεία ΗCV λοίμωξη δεν έχουν κανένα σύ-
μπτωμα και συνεπώς η οξεία ηπατίτιδα C δεν 
διαγιγνώσκεται στην πλειονότητα των περι-
πτώσεων. Στην Ελλάδα λιγότερο από 10% 
των οξείων ηπατιτίδων που προσέρχονται 
στα νοσοκομεία οφείλονται σε οξεία ηπα-
τίτιδα C. Κατά την οξεία ηπατίτιδα C, HCV 
RNA ανιχνεύεται στο αίμα εντός 1-3 εβδο-
μάδων μετά την έκθεση στον ιό. Αντισώμα-
τα έναντι του HCV (αντι-HCV) ανιχνεύονται 
σε 50-70% των περιπτώσεων κατά την έναρ-
ξη των συμπτωμάτων και σε 90% των περι-
πτώσεων μετά από 3 μήνες10.

Δυστυχώς οι περισσότεροι ασθενείς (60-
80%) με οξεία ΗCV λοίμωξη δεν κατορθώ-
νουν να αποβάλουν τον ιό και αναπτύσσουν 
στη συνέχεια χρόνια ΗCV λοίμωξη4,5,10. Η 

Σχήμα 1. Φυσική εξέλιξη λοίμωξης με τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV). ΗΚΚ: ηπατοκυτταρικός 
καρκίνος, OLT: ορθοτοπική μεταμόσχευση ήπατος.
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απουσία ισχυρής ανοσολογικής απάντησης 
(κυρίως μέσω των Τ-λεμφοκυττάρων) και η 
μεγάλη συχνότητα ανάδυσης μεταλλαγών 
του HCV ευνοούν την υψηλή συχνότητα με-
τάπτωσης της οξείας σε χρόνια λοίμωξη. Πα-
ράγοντες που σχετίζονται με αυξημένη συ-
χνότητα μετάπτωσης σε χρόνια HCV λοίμωξη 
είναι η μεγάλη ηλικία, το ανδρικό φύλο και 
συγκεκριμένα τύποι των μείζονων αντιγό-
νων ιστοσυμβατότητας. Η πρώιμη θεραπευ-
τική παρέμβαση έχει δειχθεί ότι αναστέλλει 
τη μετάπτωση σε χρονιότητα εκριζώνοντας 
τον ιό από τον ασθενή. Ειδικότερα, με βά-
ση τα αποτελέσματα αρκετών μελετών, η 
χορήγηση θεραπείας με ιντερφερόνη-άλφα 
στη φάση της συμπτωματικής ή ασυμπτω-
ματικής οξείας ηπατίτιδας C έχει ως αποτέ-
λεσμα πρακτικά την ίαση (αναστολή της με-
τάπτωσης σε χρονιότητα και εξαφάνιση του 
ιού με ευαίσθητες μεθόδους) σε 95-100% 
των περιπτώσεων11,12.

Χρόνια λοίμωξη
Η διάγνωση της χρόνιας HCV λοίμωξης 

βασίζεται στην ανίχνευση αντι-HCV αντι-
σωμάτων με ανοσοενζυμικές μεθόδους 
(Elisa)13,14. Η μη ανίχνευση αντι-HCV αντι-
σωμάτων αποκλείει πρακτικά τη χρόνια HCV 
λοίμωξη, εκτός από ανοσοκατασταλμένους 
ή αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, όπου χρει-
άζεται έλεγχος για HCV RNA ορού. Η επι-
βεβαίωση της παρουσίας χρόνιας HCV λοί-
μωξης γίνεται με ανίχνευση HCV RNA στον 
ορό με ευαίσθητη μέθοδο αλυσιδωτής αντί-
δρασης της πολυμεράσης (PCR, ευαισθησία 
50 IU/mL), η οποία ίσως δεν είναι απαραίτη-
τη σε ασθενείς με ενδείξεις ηπατικής νόσου 
και έκθεση σε γνωστούς παράγοντες κινδύ-
νου για HCV λοίμωξη13,14. Μέθοδοι ανοσο-
καθήλωσης (RIBA) χρησιμοποιούνται πλέον 
μόνο για επιβεβαίωση της παρουσίας anti-
HCV αντισωμάτων σε ασυμπτωματικά άτο-
μα και σε άτομα με μη ανιχνεύσιμο HCV 
RNA ορού. Μία μόνον αρνητική εξέταση για 
HCV RNA ορού ίσως δεν αποκλείει την πα-
ρουσία χρόνιας HCV λοίμωξης και χρειάζε-
ται επανεξέταση προς αποκλεισμό παροδι-
κά πολύ χαμηλών επιπέδων HCV ιαιμίας. Ο 
προσδιορισμός του γονοτύπου του ΗCV και 
ο ποσοτικός προσδιορισμός των επιπέδων 
HCV RNA ορού δεν χρησιμεύουν στη διά-
γνωση ή στην πρόγνωση, αλλά παρέχουν 
χρήσιμες πληροφορίες για το πιθανό θερα-
πευτικό σχήμα που θα λάβει ο ασθενής με 
χρόνια ΗCV λοίμωξη, καθώς και την πιθα-
νότητα ανταπόκρισής του στην αντιιική θερα-
πεία13,14. Ειδικότερα, φαίνεται ότι ασθενείς με 

γονότυπο 2 ή 3 ανταποκρίνονται πολύ κα-
λύτερα από τους ασθενείς με γονότυπο 1 ή 
4, αφού εκρίζωση του HCV επιτυγχάνεται 
σε ποσοστό περίπου 80% των ασθενών με 
γονότυπο 2 ή 3 με μόνο 24 εβδομάδες θε-
ραπεία έναντι ποσοστού περίπου 50% των 
ασθενών με γονότυπο 1 ή 4 με 48 εβδομά-
δες θεραπεία15. 

Η πλειονότητα (>80%) των ασθενών με 
χρόνια λοίμωξη με τον HCV θα αναπτύ-
ξουν χρόνια ηπατίτιδα, που σημαίνει πα-
ρουσία νεκροφλεγμονωδών βλαβών και 
ίνωσης του ήπατος. Σε αντίθεση με την ηπα-
τίτιδα Β, πολύ μικρό ποσοστό (<20%) των 
ασθενών με χρόνια HCV λοίμωξη θα παρα-
μείνουν ανενεργοί φορείς του ιού, που ση-
μαίνει παρουσία ιαιμίας χωρίς σημαντικές 
ιστολογικές αλλοιώσεις στο ήπαρ, και μά-
λιστα δεν είναι σαφές αν παραμένουν ανε-
νεργοί φορείς για πάντα ή αν κάποια στιγμή 
αναπτύσσουν χρόνια ηπατίτιδα4,5. Η διά-
κριση των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C 
από τους φορείς του ιού δεν είναι εύκολη. 
Οι φορείς δεν έχουν συμπτώματα, αλλά το 
ίδιο παρατηρείται και στους περισσότερους 
(>80%) ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C. H 
χρόνια ηπατίτιδα C είναι συνήθως μία ασυ-
μπτωματική, ύπουλη νόσος, κατά την οποία 
όμως οι βλάβες στο ήπαρ σταδιακά επιδει-
νώνονται, καταλήγοντας συχνά σε κίρρω-
ση4,5. Μικρό ποσοστό (<20%) των ασθενών 
με χρόνια ηπατίτιδα C έχουν κάποια μη ειδι-
κά συμπτώματα, όπως ήπια κόπωση, κακου-
χία, άτυπα ήπια άλγη στο δεξιό υποχόνδριο, 
μυαλγίες. Οι τρανσαμινάσες, που αποτελούν 
τον πιο γνωστό δείκτη ηπατοκυτταρικής βλά-
βης, είναι επίμονα φυσιολογικές σε φορείς 
του HCV, αλλά μπορεί να είναι φυσιολογικές 
(τουλάχιστον διαλειπόντως) και σε ασθενείς 
με χρόνια ηπατίτιδα C. Επομένως, ασθενείς 
με χρόνια HCV λοίμωξη και αυξημένα επί-
πεδα τρανσαμινασών έχουν χρόνια ηπατίτι-
δα C, ενώ ασθενείς με χρόνια HCV λοίμω-
ξη και φυσιολογικές τρανσαμινάσες μπορεί 
να έχουν χρόνια ηπατίτιδα C ή να είναι ανε-
νεργοί φορείς του HCV13,14.

Η μόνη μέθοδος που μπορεί αξιόπιστα να 
ξεχωρίσει τους φορείς του HCV από τους ασθε-
νείς με χρόνια ηπατίτιδα C είναι η βιοψία του 
ήπατος, που ταυτόχρονα προσφέρει σημα-
ντικές πληροφορίες και για το στάδιο και την 
πρόγνωση της πιθανής χρόνιας ηπατίτιδας C. 
Κανένας απλός ορολογικός δείκτης εκτίμη-
σης του βαθμού της ίνωσης ή συνδυασμός 
αυτών δεν μπορεί μέχρι σήμερα να αντικατα-
στήσει αξιόπιστα τη βιοψία ήπατος13,14. Εντού-
τοις, η διενέργεια βιοψίας ήπατος δεν κρίνε-

ται ως υποχρεωτική σε αρκετές υποομάδες 
ασθενών με χρόνια HCV λοίμωξη (κυρίως 
με γονότυπο 2 ή 3), αφού οι εξελίξεις στη 
θεραπεία της λοίμωξης έχουν θέσει ως κύ-
ριο θεραπευτικό στόχο την εκρίζωση του ιού 
και όχι απλώς την αντιμετώπιση των ιστολο-
γικών αλλοιώσεων του ήπατος16. Έτσι, θερα-
πευτική παρέμβαση σε χρόνια HCV λοίμω-
ξη συνιστάται σήμερα τόσο σε ασθενείς με 
αυξημένες όσο και σε εκείνους με φυσιολο-
γικές τρανσαμινάσες. Θα πρέπει να σημειω-
θεί ότι η επιτυχής θεραπευτική παρέμβαση 
σημαίνει εκρίζωση του ιού, με συνέπεια την 
αναστολή της εξέλιξης και συχνά την υπο-
στροφή της ίνωσης, την αναστολή της ανά-
πτυξης των απώτερων επιπλοκών της χρόνι-
ας ηπατίτιδας C, αλλά και τον περιορισμό της 
διασποράς του ιού17-21. Η χρόνια ηπατίτιδα 
C έχει σχετικά βραδεία εξέλιξη. Υπολογίζε-
ται όμως ότι συνολικά 15-20% των ασθενών 
με χρόνια ηπατίτιδα C αναπτύσσουν κίρρω-
ση εντός 20ετίας4,5,22,23. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι κατά την αρχική διάγνωση ενός ασθε-
νούς με χρόνια ηπατίτιδα C δεν είναι εύκο-
λο να καθορισθεί τόσο το στάδιο της ηπατι-
κής νόσου (δηλαδή ο βαθμός της ίνωσης στο 
ήπαρ) όσο και η σοβαρότητα της νεκροφλεγ-
μονώδους δραστηριότητας, που επηρεάζει 
σημαντικά την ταχύτητα εξέλιξης των ηπατι-
κών βλαβών. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει 
ότι ούτε τα επίπεδα των τρανσαμινασών ού-
τε τα επίπεδα του ΗCV RNA στον ορό σχετί-
ζονται στενά με τη σοβαρότητα των ιστολο-
γικών αλλοιώσεων του ήπατος22,23. 

Ο κίνδυνος ανάπτυξης κίρρωσης είναι πο-
λύ μικρότερος σε παιδιά και νέες γυναίκες 
και πολύ υψηλότερος σε μεσήλικες (>40 
ετών), κυρίως σε εκείνους με ηπατίτιδα μετά 
από μετάγγιση4,5,22,23. Η ταυτόχρονη παρου-
σία χρόνιας ηπατίτιδας Β και/ή λοίμωξης με 
τον ιό του AIDS, η κατάχρηση αλκοόλ και 
ίσως η παρουσία σακχαρώδους διαβήτη ή 
μεταβολικού συνδρόμου και λιπώδους δι-
ήθησης του ήπατος επιταχύνουν την εξέλιξη 
της χρόνιας ηπατίτιδας C σε κίρρωση4,5,22,23. 
Εντούτοις, παρά τις συσχετίσεις που αποκα-
λύπτονται σε διάφορες επιδημιολογικές με-
λέτες, η ταχύτητα εξέλιξης της ηπατικής νό-
σου είναι δύσκολο να προβλεφθεί ατομικά 
σε κάθε ασθενή.

Κίρρωση - Ηπατοκυτταρικός 
καρκίνος

Οι ασθενείς με αντιρροπούμενη ή υποκλι-
νική κίρρωση, που διαγιγνώσκεται κυρίως με 
βιοψία ήπατος, έχουν αυξημένο κίνδυνο ανά-
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πτυξης μη αντιρροπούμενης κίρρωσης24,25, που 
χαρακτηρίζεται από εμφάνιση μίας ή περισ-
σότερων μείζονων κλινικών επιπλοκών (ασκί-
τη, κιρσορραγίας, εγκεφαλοπάθειας, ικτέρου). 
Υπολογίζεται ότι περίπου 20% των ασθενών 
με αντιρροπούμενη κίρρωση θα αναπτύξουν 
μη αντιρροπούμενη κίρρωση εντός 5 ετών24,25. 
Όλοι οι ασθενείς με κίρρωση (αντιρροπούμε-
νη ή μη) έχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύ-
ξουν ηπατοκυτταρικό καρκίνο4,5,24,25. Γι’ αυτό 
οι ασθενείς με HCV κίρρωση συνιστάται να 
υποβάλλονται σε επιτήρηση για ηπατοκυττα-
ρικό καρκίνο με 6μηνιαίο προσδιορισμό α-
εμβρυϊκής πρωτεΐνης και υπερηχογράφημα 
ήπατος. Η μη αντιρροπούμενη κίρρωση και 
ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος αποτελούν τις 
δύο πιο συχνές αιτίες θανάτου των ασθενών 
με χρόνια ηπατίτιδα C4,5. Όπως ήδη αναφέρ-
θηκε, η επίπτωση HCV κίρρωσης και ηπατο-
κυτταρικού καρκίνου αναμένεται να αυξηθεί 
τα επόμενα χρόνια εξαιτίας του αυξανόμενου 
αριθμού ασθενών που έχουν μολυνθεί από 
δεκαετίες, την παρουσία άλλων επιβαρυντι-
κών παραγόντων και τη μεγαλύτερη επιβίω-
ση ασθενών με κίρρωση λόγω της ολοένα 
αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των επι-
πλοκών της6,7.

Παρέμβαση στη φυσική ιστορία
Η μόνη επιβεβαιωμένα επιτυχής παρέμ-

βαση στη φυσική εξέλιξη της χρόνιας ηπατί-
τιδας C είναι η αντιιική θεραπεία, που σήμε-
ρα βασίζεται στο συνδυασμό πεγκυλιωμένης 
ιντερφερόνης-άλφα και ριμπαβιρίνης13,14,16. 
Η θεραπεία αυτή έχει δειχθεί να αναστέλ-
λει την εξέλιξη προς κίρρωση (ή την εξέλι-
ξη των ασθενών με αντιρροπούμενη προς μη 
αντιρροπούμενη κίρρωση) και να ελαττώνει 
την επίπτωση ηπατοκυτταρικού καρκίνου17-

21,26. Η ευεργετική επίδραση της θεραπευτι-
κής παρέμβασης είναι μέγιστη στους ασθε-
νείς στους οποίους επιτυγχάνεται εκρίζωση 
του ιού, όπως συμβαίνει στην πλειονότητα 
των περιπτώσεων, αλλά φαίνεται ότι όφελος 
υπάρχει και για τους ασθενείς στους οποίους 
τελικά δεν επιτυγχάνεται η εκρίζωση του HCV, 
δηλαδή τους ασθενείς που χαρακτηρίζονται 
ως μη ανταποκριθέντες στη θεραπεία 17-21,26. 
Θα πρέπει όμως να τονισθεί ότι η έγκαιρη δι-
άγνωση αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για 
την επιτυχία της θεραπείας, αφού η πλήρης 
ανταπόκριση είναι σημαντικά υψηλότερη σε 
ασθενείς που δεν έχουν κίρρωση16. Επιπρό-
σθετα, από τους κιρρωτικούς ασθενείς, αντιι-
ική θεραπεία μπορούν να λάβουν μόνο εκεί-
νοι με αντιρροπούμενη και όχι όσοι έχουν μη 
αντιρροπούμενη κίρρωση, στους οποίους οι 

δυνατότητες θεραπευτικής παρέμβασης πε-
ριορίζονται στα υποστηρικτικά μέτρα αντιμε-
τώπισης των επιπλοκών και τελικά σε πιθα-
νή μεταμόσχευση ήπατος.

Summary
Hepatitis C virus C (HCV) represents one 

of the most common causes of chronic liv-
er disease worldwide. In Greece, the preva-
lence of chronic HCV infection is estimated 
to be 1.5%-2%. Although the incidence of 
HCV infection has decreased after late eight-
ies, many old infections remain undiagnosed 
and the numbers of patients with chronic 
ΗCV infection are expected to substantial-
ly increase within the next decade. HCV is 
mainly transmitted parenterally, with intra-
venous drug use currently being the most 
common mode of its dissemination. Acute 
HCV infection is asymptomatic in the ma-
jority of cases, but it progresses to chronic-
ity in 60-80% of patients. The vast majority 
(>90%) of patients with chronic HCV infec-
tion develop chronic hepatitis, that means 
active necroinflammation and liver fibrosis. 
Patients with chronic hepatitis C are at in-
creased risk for the development of cirrho-
sis (20% within 20 years) and subsequently 
liver decompensation and/or hepatocellular 
carcinoma. Antiviral therapy, which is cur-
rently based on the combination of pegylat-
ed interferon-alfa and ribavirin, is the on-
ly intervention that has been clearly shown 
to improve pre-existing liver lesions and to 
suspend the progression of chronic hepati-
tis C and the development of cirrhosis and 
hepatocellular carcinoma. 

Key words: hepatitis C virus, acute hepatitis 
C, chronic hepatitis C, cirrhosis, hepatocellular 
carcinoma.
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