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Στην αρχή της δεκαετίας του 1990 
στην Κρήτη, νησί με σχετικά ομοιο-
γενή τότε πληθυσμό περίπου 550.000 

κατοίκων, δημοσιεύτηκε μία αύξηση της 
επίπτωσης ηπατοπάθειας στα δεδομέ-
να της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
Ελλάδος. Παράλληλα, δημοσίευση στην 
«Ιατρική» του 1996 από τους Βλαχονικολή 
και Γεωργούλια ανέδειξε τον ηπατοκυτ-
ταρικό καρκίνο ως την 5η αιτία θανάτου 
από κακοήθη νεοπλάσματα στους άνδρες 
και την 7η στις γυναίκες. Μια πρώτη ανά-
λυση των αποτελεσμάτων των ιστολογι-
κών εξετάσεων 753 βιοψιών ήπατος της 
περιόδου 1990-1996 ανέδειξε ως κύριους 
αιτιολογικούς παράγοντες ηπατοπάθειας 
τους ιούς HΒV και HCV, με κυρίαρχο τον 
δεύτερο σε όλες τις ομάδες εκτός της 
οξείας ηπατίτιδας (Ανακοίνωση στο 5ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο, Αθήνα 1997).

Ιδιαίτερο πρόβλημα φάνηκε να αποτελεί η 
αυξημένη νοσηρότητα από ηπατίτιδα C στους 
ασθενείς της επαρχίας του Αγίου Βασιλείου, 
του νομού Ρεθύμνης, όπως παρατήρησε ο τό
τε Διευθυντής του ΚΥ Σπηλίου  κ. Λιονής (νυν 
Αναπληρωτής Καθηγητής Γενικής Ιατρικής 
του Πανεπιστημίου Κρήτης). Τότε αποφασί

στηκε η διεξαγωγή επιδημιολογικής μελέτης 
καταγραφής της Β και C λοίμωξης. Τα επιδη
μιολογικά δεδομένα που θα παρουσιαστούν 
προέρχονται από τις δημοσιευμένες μελέτες 
που διεξήχθησαν σε πέντε πληθυσμιακές 
ομάδες της Κρήτης:

1. Σε ασθενείς και κατοίκους μίας περιορι
σμένης γεωγραφικά αγροτικής περιοχής του 
νομού Ρεθύμνης1.

2. Σε μαθητές των τριών γυμνασίων και 
ενός λυκείου της ίδιας περιοχής2.

3. Σε τυχαιοποιημένο δείγμα αστικού 
και αγροτικού πληθυσμού του Νομού 
Ηρακλείου3.

4. Σε αιμοδότες τριών νοσοκομείων (ΠΑΓΝΗ, 
Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνης, Γενικό Νοσοκο
μείο Χανίων) κατά τα έτη 199219964.

5. Σε ελεγχθέντες νοσοκομειακούς και 
εξωτερικούς ασθενείς τριών νοσοκομεί
ων (ΠΑΓΝΗ, Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνης, 
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων) κατά τα έτη 
199219965.

Ασθενείς - Μέθοδος
Στην πρώτη εργασία ελέγχθηκαν δύο ομά

δες: 
Α. Στην πρώτη ομάδα συμπεριελήφθη

σαν όλοι οι επισκέπτες του ΚΥ Σπηλίου της 
επαρχίας του Αγίου Βασιλείου (αγροτικός 
πληθυσμός 7.865 άτομα) από τον Ιούλιο 
του 1993 έως το Μάρτιο του 1994. Πρόκειται 
για 257 άτομα (163 γυναίκες) ηλικίας άνω 
των 15 ετών.

Β. Στη δεύτερη ομάδα έγινε τυχαιοποιημένη 
επιλογή 51 οικογενειών (144 άτομα) από τρία 
χωριά της επαρχίας.

Στη δεύτερη εργασία ελέγχθηκαν 304 από 
334 μαθητές (ποσοστό συμμετοχής 88,4%), 
των τριών γυμνασίων και ενός λυκείου της 
επαρχίας. 

Στο τυχαιοποιημένο δείγμα πληθυσμού του 
νομού Ηρακλείου, η επιλογή του δείγματος 
έγινε με χρήση εκλογικών καταλόγων για 
τον αγροτικό πληθυσμό (279 άτομα) και 
καταλόγων συνοικιακών συμβουλίων για τον 
αστικό πληθυσμό (250 άτομα), με επιλογή 
τυχαίων σειρών διαδοχικών αριθμών. 

Στην τέταρτη μελέτη ελέγχθηκαν 65.219 
αιμοδότες (7.851 γυναίκες) στις τρεις από 
τις τέσσερις αιμοδοσίες του νησιού κατά τη 
διάρκεια των 5 ετών.

Στην πέμπτη μελέτη του νοσοκομειακού 
πληθυσμού, στα ίδια 5 έτη στα ίδια νοσο
κομεία, από τις 281.184 εισαγωγές ή ημε

ρήσιες νοσηλείες που έγιναν, ελέγχθηκαν οι 
ασθενείς που πληρούσαν τα κριτήρια υψηλού 
κινδύνου για λοίμωξη από τους ιούς HBV 
(πολλαπλοί σεξουαλικοί σύντροφοι, οικογε
νειακό ιστορικό, επαγγελματικός κίνδυνος, 
χειρουργικές ή οδοντιατρικές επεμβάσεις, ΕΦ 
χρήση ναρκωτικών, τατουάζ, προηγηθείσα 
μετάγγιση, ΧΝΑ υπό διάλυση και προηγού
μενες νοσηλείες για περισσότερο από 5 
ημέρες), ή/και HCV (ομοφυλοφιλικές σχέσεις, 
επαγγελματικός κίνδυνος, χειρουργικές ή 
οδοντιατρικές επεμβάσεις, ΕΦ χρήση ναρκω
τικών, τατουάζ, προηγηθείσα μετάγγιση, ΧΝΑ 
υπό διάλυση και προηγούμενες νοσηλείες 
για περισσότερο από 5 ημέρες).

Ελέγχθηκαν συνολικά στα 5 έτη 46.901 
ασθενείς (22.770 άνδρες) για HBsAg. Σε 
21.981 από αυτούς (10.291 άνδρες) μελετή
θηκε και το IgGHBcAb. ΑntiHCV μελετήθηκε 
σε 34.155 (16.919 άνδρες).

Ο έλεγχος των ορών έγινε στο Ιολογικό 
εργαστήριο του ΠΑΓΝΗ και στις Αιμοδοσίες 
των Νοσοκομείων Ρεθύμνης και Χανίων. Οι 
εξετάσεις έγιναν με ανοσοενζυμική μέθοδο 
με αντιδραστήρια από την Abbott Laboratories 
(North Chicago, IL), IMx HBsAg (hepatitis B 
surface antigen), IMx CORE για IgG HBcAb, 
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Ε ι κ ό ν α  1 . 
Επιπολασμός 
(%) του ΗBsΑg 
στους αιμοδό
τες κατά νομό 
ανά έτος (JVH 
1999).

Εικόνα 2. Επιπολασμός 
(%) HBsAg σε υψηλού 
κινδύνου άνδρες και 
γυναίκες ασθενείς νο
σηλευόμενους στην 
Κρήτη ανάλογα με την 
ηλικία.
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 HCV	 HBV
Χρόνια ηπατίτιδα (45%) 78,6% 21,4%
Κίρρωση ήπατος (13%) 39,8% 17,3%
Ηπάτωμα (8,1%) 54% 10%
Οξεία ηπατίτιδα (2,1%) 43,7% 56,2%

Πίνακας 1. Το φάσμα των ηπατοπαθειών 
στην Κρήτη 1990-1996. 

Ο ρόλος των ιών HBV, HCV

Πίνακας 2. Επιπολασμός 
HBsAg και HBcAb στους κατοίκους 

του Νομού Ηρακλείου

 HBsAg	 HBcAb
Αστικός πληθυσμός 2,4% 29,1%
Αγροτικός πληθυσμός 1,1% 27,9%
Σύνολο 1,7% 28,5%

Πίνακας 3. Επιπολασμός 
anti-HCV στους ασθενείς 

του ΚΥ Σπηλίου

	 Αριθμός	ατόμων	(ποσοστό	%)
94 άνδρες  7 (7,4)
163 γυναίκες 21 (12,9)
267 Σύνολο 28 (10,9)
95% CI 7,114,7



ενώ χρησιμοποιήθηκαν δεύτερης και τρί
της γενιάς enzymelinked immunosorbent 
assays (ELISA 2 and ELISA 3) για τον έλεγχο 
του antiHCV.

HAV
Από τις πρώτες τρεις μελέτες υπάρχουν 

δεδομένα και για τον ιό HAV, που, παρά το 
μικρό δείγμα, είναι σκόπιμο να αναφερθούν 
συνοπτικά.

Στους ασθενείς του ΚΥ βρέθηκε θετικό το IgG 
antiHAV στο 95,9% του συνόλου, ενώ όλα 
τα άτομα άνω των 45 ετών ήταν θετικά. 

Στους κατοίκους της επαρχίας θετικό ήταν 
το 87,7% των ελεγχθέντων (το 100% των 
ατόμων άνω των 45, το 82,2% των ατόμων 
1545 και ουδείς από τα άτομα των 114 
ετών). Θετικό επίσης βρέθηκε το 1,97% των 
μαθητών της επαρχίας.

Στο γενικό πληθυσμό του Νομού Ηρακλείου 
θετικό βρέθηκε το 93,4% του συνόλου, χωρίς 
σημαντική διαφορά ανάμεσα σε αγροτικό και 
αστικό πληθυσμό (58% σε άτομα ηλικίας 18
29 ετών, 94,3% σε άτομα ηλικίας 3059 ετών 
και 100% σε άτομα άνω των 60 ετών).

Ο υψηλός επιπολασμός της ηπατίτιδας Α 
στις ηλικίες άνω των 30 ετών, που αφορά 
στο σύνολο του πληθυσμού στις ακόμα με
γαλύτερες ηλικίες, καθώς και η σημαντική 
πτώση του ποσοστού στις νεαρές ηλικίες με 
παντελή απουσία της λοίμωξης στην παιδική 
ηλικία, υπογραμμίζει μεν τη βελτίωση της κοι
νωνικοοικονομικής στάθμης του πληθυσμού 
μας, θέτει όμως τον προβληματισμό για τον 
πιθανό εμβολιασμό στις νεαρές ηλικίες προς 
αποφυγή μελλοντικών επιδημιών.

HBV
Στην ομάδα των ασθενών του ΚΥ το HBsAg 

βρέθηκε θετικό σε 3 άτομα (1 άνδρα), πο
σοστό 1,2%, ενώ η έκθεση στον ιό, όπως 
προκύπτει από τον επιπολασμό του HBcAb, 
ήταν 24,5%. Στους κατοίκους της επαρχίας 
δε βρέθηκε κανένας θετικός στο HBsAg, ενώ 
το HBcAb βρέθηκε θετικό στο 9,8%. Στους 
μαθητές της επαρχίας βρέθηκε 1 φορέας 
του ιού (0,33% HBsAg), ενώ σε 7 βρέθηκε 
θετικό το HBcAb (2,3%). Τα αποτελέσματα 
στους κατοίκους του Νομού Ηρακλείου πα
ρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Ο επιπολασμός 
στο σύνολο των αιμοδοτών τα 5 έτη στους 3 
νομούς βρέθηκε 0,4%, με επικράτηση στους 
άνδρες 0,41% έναντι 0,28% στις γυναίκες 
(p <0,01).

Στους νοσοκομειακούς ασθενείς ο επιπο
λασμός του HBsAg στα τρία νοσοκομεία τα 
5 έτη βρέθηκε να είναι 2,66%. Ο σχετικός 
κίνδυνος βρέθηκε μεγαλύτερος στους άν
δρες σε σχέση με τις γυναίκες (p <0,001). 
O υψηλότερος επιπολασμός βρέθηκε στις 
ηλικίες 2140 ετών για τους άνδρες (5,4%) 
και 4160 ετών στις γυναίκες (3,09%) (Εικόνα 
2, BMC Public Health 2001).

Ο μεγαλύτερος επιπολασμός του HBcAb και 
στα δύο φύλα βρέθηκε στις ηλικίες 4160 
ετών (36,17% στους άνδρες, 27,38% στις γυ
ναίκες) (Εικόνα 2, BMC Public Health 2001).

Συμπερασματικά η φορεία του ιού Β σε όλες 
τις μελετηθείσες ομάδες είναι χαμηλότερη 
από εκείνη της υπόλοιπης Ελλάδας6. Μοιάζει 
με εκείνη των χωρών χαμηλού επιπολασμού 
όπως η Σουηδία (0,6%)7, με τη διαφορά ότι 
στις χώρες αυτές η έκθεση στον ιό είναι χα
μηλή (3,6%), σε αντίθεση με την Κρήτη, όπου 
η έκθεση βρέθηκε να είναι έως και 28,5%.

HCV
Στους ασθενείς του ΚΥ Σπηλίου ο επιπολα

σμός του antiHCV παρουσιάζεται στον Πίνακα 

3. Κανένας θετικός ασθενής δε βρέθηκε στις 
ηλικίες από 1544 ετών. Σε πέντε κατοίκους 
της επαρχίας (2 άνδρες) βρέθηκε antiHCV 
θετικό (3%). Σε κανένα μαθητή της επαρχίας 
δε βρέθηκε θετικό το antiHCV.

Στους κατοίκους του Νομού Ηρακλείου 
η ELISA 3 έδωσε θετικά αποτελέσματα σε 
ποσοστό 4,1% στον αστικό πληθυσμό, 1,3% 
στον αγροτικό πληθυσμό και στο σύνολο 
2,64%.

Στους αιμοδότες, ο επιπολασμός του anti
HCV βρέθηκε να είναι 0,38%. Ο επιπολασμός 
στις γυναίκες βρέθηκε υψηλότερος από ό,τι 
στους άνδρες (0,49% έναντι 0,37%). Τα ανα
λυτικά δεδομένα ανά νομό και έτος φαίνονται 
στην Εικόνα 4 (JVH 1999). 

Στους νοσοκομειακούς ασθενείς ο συνολι
κός επιπολασμός του antiHCV βρέθηκε να 
είναι 4,75% στους τρεις νομούς τα 5 έτη, 
με το σχετικό κίνδυνο υψηλότερο στους 
άνδρες από ό,τι στις γυναίκες (p <0,001). Ο 
επιπολασμός βρέθηκε να είναι υψηλότερος 
στο Ηράκλειο (6,54%) σε σχέση με τα Χανιά 
(2,39%), αλλά όχι με το Ρέθυμνο (5,15%). Ο 
επιπολασμός του antiHCV κατά ηλικία και 
φύλο φαίνεται στην Εικόνα 5 (BMC Public 
Health 2001).

Επίσης, επιβεβαιώνουν την εικόνα της επι
κράτησης του ιού C στην Κρήτη τα ποσοστά 
της ανεύρεσής του σε ασθενείς με ηπάτωμα 
(54% θετικά antiHCV στους ασθενείς από 
την Κρήτη, 13% στην υπόλοιπη Ελλάδα)8, 
αλλά και με κίρρωση (47,3% HCV, 14,7% 
HBV, 18,3% αλκοολική, 5,5% αλκοολική και 
ιογενής, 14% άλλες)9.

Συνοψίζοντας, αρκετά υψηλό είναι το πο
σοστό του επιπολασμού της ηπατίτιδας C 
στο νησί και ιδιαίτερα στο Νομό Ρεθύμνης. 
Το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό των ασθενών 

του Κ.Υ. Σπηλίου (10,9 %, 14% σε γυναίκες 
άνω των 60 ετών) διαφοροποιείται αρκετά 
από την υπόλοιπη νήσο και καθορίζει την 
περιοχή ως θύλακα υψηλού επιπολασμού 
για την ηπατίτιδα C. Η παντελής απουσία 
του στις νεαρές ηλικίες στην περιοχή δημι
ουργεί υπόνοιες για πιθανή διασπορά του 
ιού (ιατρογενή;) σε παλαιότερα έτη.
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Εικόνα 4. Επιπολασμός (%) αντισωμάτων στον ιό της ηπατίτιδας C 
σε αιμοδότες ανά νομό.
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Εικόνα 5. Επι
πολασμός (%) 
ant i HCV σε 
υψηλού κινδύ
νου άνδρες και 
γυναίκες ασθε
νείς νοσηλευ
όμενους στην 
Κρήτη ανάλογα 
με την ηλικία.
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