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Ι ο γ ε ν ε ί ς    λ ο ι μ ώ ξ ε ι ς 
C M V  - E B V

Σ Τ Ε Λ Ι Ο Σ  Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
στις λοιμώξεις 2018-19

Epstein Barr (EBV)

HHV-4

Επιδημιολογία - τρόπος μετάδοσης -

 Προσβάλλει > 95% του παγκόσμιου πληθυσμού

 Στις αναπτυσσόμενες χώρες & κατώτερες κοινωνικές τάξεις προσβάλει 
μικρότερες ηλικίες

 Μεταδίδεται μέσω των στοματο-φαρυγγικών εκκρίσεων (αποβολή στο σάλιο 
για 6 μήνες κατά μέσο όρο, μετά από λοιμώδη μονοπυρήνωση)

 Διαλείπουσα αποβολή στις στοματοφαρυγγικές εκκρίσεις για δεκαετίες

 Παρότι αποβάλλεται στο μητρικό γάλα δεν αποτελεί σημαντική οδό 
μόλυνσης

 Αποβολή σε γεννητικές εκκρίσεις (σεξουαλική μετάδοση?)
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Παθογένεια
 Μολύνει τα επιθηλιακά κύτταρα του στοματοφάρυγγα (και σε σιελογόνους) και τα B-

λεμφοκύτταρα της περιοχής (υποδοχέας CD 21) 

 Παρά τον τροπισμό του ιού για τα επιθηλιακά κύτταρα, σε αμυγδαλές που αφαιρέθηκαν από
ασθενείς με λοιμώδη μονοπυρήνωση δεν ανιχνεύτηκε ιός εντός των επιθηλιακών κυττάρων
(τα επιθηλιακά κύτταρα που προσβάλλονται από τον EBV υφίστανται κυτταρόλυση)

 Αντιθέτως ανιχνεύτηκε σε Β-κύτταρα τόσο σε «λυτική» φάση όσο και σε «λανθάνουσα»

 Άμεση προσβολή των Β-κυττάρων του δαχτυλίου του Waldayer

 Πολλαπλασιάζεται στην περιοχή και διασπείρεται με μολυσμένα Β-λεμφοκύτταρα

 Βασικές ιδιότητες του ΕΒV για την παθογένεια της νόσου :
Μεταμόρφωση των λεμφοκυττάρων in vitro σε λεμφoβλαστοειδείς κυτταρικές σειρές
«Προσφέρει αθανασία» στα Β-κύτταρα
Παραμονή του ιού σε λανθάνουσα κατάσταση μέσα στα Β λεμφοκύτταρα του 

περιφερικού αίματος

 Χαρακτηριστικά της λανθάνουσας κατάστασης

• Παραμονή του γονιδιώματος του ιού

• Περιορισμένη έκφραση γονιδίων που αλλάζουν την κυτταρική αύξηση και πολ/σμό

• Δυναμικό για επανενεργοποίηση σε λυτική φάση

Παθογένεια

 “Lytic infection”
– έκφραση ~100 γονιδίων, λύση B-κυττάρων

 “Latent infection”
– < 10 γονίδια εκφράζονται
– LMP 1,2, EBNA 1,2,3, EBER, BCRF, BHRF, BARF
– Παρεμβαίνει στην ανοσολογική απάντηση
– Παράγωγα από “Latent genes” οδηγούν σε πολλαπλασιασμό  B- κυττάρων

Macsween KF, et al. THE LANCET Infectious Diseases Vol 3 March 2003

 Δημιουργία λανθάνουσας κατάστασης

- Τα φυσιολογικά Β-κύτταρα πεθαίνουν μέσω απόπτωσης είτε συνδεόμενα μέσω του
μορίου επιφανείας τους CD40 με τα βοηθητικά Τ-κύτταρα, είτε συνδεόμενα μέσω του
Β-cell-receptor (BCR) με ένα ειδικό αντιγόνο στην επιφάνεια των δενδριτικών

- Τα «προσβεβλημένα» Β-κύτταρα εκφράζοντας τις πρωτεΐνες LMP1 (CD40 ομόλογο)
και LMP2a (BCR ανάλογο) “αποφεύγουν” την απόπτωση λανθάνουσα κατάσταση

- EBV επιζεί σε long-lived memory B cells

- Ανιχνεύεται σε 0.5-50 ανά 1 εκατομμύριο περιφερικά Β-κύτταρα, όπου η έκφραση
των γονιδίων του περιορίζεται αυστηρά στο LMP2a που προσδίδει πλεονέκτημα
επιβίωσης και διατήρησης της λανθάνουσας κατάστασης

Παθογένεια

Macsween KF, et al. THE LANCET Infectious Diseases Vol 3 March 2003
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 Διατήρηση λανθάνουσας κατάστασης

- Τα μολυσμένα μνημονικά Β-κύτταρα της περιφέρειας που φέρουν τον ιό EBV σε
λανθάνουσα κατάσταση, υπό διάφορα ερεθίσματα δυνατόν να ενεργοποιηθούν και
έτσι επιστρέφουν στις αμυγδαλές

- Μετατρέπονται σε ώριμα πλασματοκύτταρα

- Εισέρχονται σε «λυτική φάση» με έκφραση γονιδίων του ιού

- Προσβολή επιθηλιακών κυττάρων και άλλων naïve B-cells

- Διαιώνιση λανθάνουσας κατάστασης διατήρηση της δεξαμενής του ιού

Παθογένεια

Macsween KF, et al. THE LANCET Infectious Diseases Vol 3 March 2003

Macsween KF, et al. THE LANCET Infectious Diseases Vol 3 March 2003

Παθογένεια

EBV σχετιζόμενα νοσήματα

Macsween KF, et al. THE LANCET Infectious Diseases Vol 3 March 2003
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Κακοήθειες σχετιζόμενες με EBV

*ευρύ φάσμα EBV πρωτεϊνών εκφράζονται (σε αντίθεση με άλλες EBV σχετιζόμενες 
κακοήθειες).

 Burkitt’s lymphoma (ενδημικό, σποραδικό)
 Λέμφωμα ΚΝΣ (ανοσοκαταστολή)
 Λέμφωμα εκ Β- κυττάρων* (PTLD)
 Λέμφωμα εκ Τ- κυττάρων (ρινός, αγγειοκεντρικό)
 “Primary effusion” λέμφωμα (AIDS, HHV8)
 Hodgkin’s* (μεικτής κυτταροβρίθειας)
 Ca ρινοφάρυγγα (λεμφοεπιθηλιοειδή)
 Ca λείων μυικών ινών (ανοσοκαταστολή)

Κλινικά σύνδρομα

Λοιμώδης
ΜονοπυρήνωσηΧρόνια 

εμμένουσα 
λοίμωξη

Λεμφοϋπερπλαστικά
Σύνδρομα (PTLD)

Non-Hodgkin
λέμφωμα

Καρκίνος
Ρινοφάρυγγα

Τριχωτή λευκοπλακία
(HIV)

Λέμφωμα
Burkitt

Πρωτοπαθές
Λέμφωμα ΚΝΣ

Λοιμώδης
Μονοπυρήνωση

Λοιμώδης Μονοπυρήνωση

 συχνά αυτοϊώμενο σύνδρομο, προσβάλλει 
έφηβους και νεαρούς ενήλικες 

 κατά την παιδική ηλικία η νόσος συνήθως 
διαδράμει ασυμπτωματικά

 χρόνος επώασης 15 – 20 ημέρες
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• Φαρυγγίτιδα 

• Παρατεταμένη κόπωση

• Πυρετός

• Αρθραλγίες- Μυαλγίες

• Ναυτία –Ανορεξία – Έμετοι

• Εξάνθημα με αμπικιλλίνη

Φυσική εξέταση :

• Ερυθρότητα και πετέχειες στη στοματική 
κοιλότητα

• Κάλυψη των αμυγδαλών από παχιά λευκή 
μεμβράνη ( Δ.Δ βHSGB)

• Γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια

• Ηπατο-σπληνομεγαλία

• Αμφοτερόπλευρο οίδημα του άνω 
βλεφάρου (σημείο Hoagland) μόνο κατά τις 
πρώτες ημέρες τις νόσου

Κλινική εικόνα

Επιπλοκές

 Απόφραξη αεροφόρων οδών

 Ηπατίτιδα 

 Περικαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα, διαταραχές ρυθμού

 Προσβολή ΚΝΣ: εγκεφαλίτιδα, άσηπτη μηνιγγίτιδα, εγκάρσια μυελίτιδα

 Σύνδρομο Guillen-Barre, παραλύσεις κρανιακών νεύρων

 Νεφρικές: διάμεση νεφρίτιδα, σπειραματονεφρίτιδα

 Θρομβοπενία, αιμολυτική αναιμία

 Ρήξη σπληνός

Εργαστηριακή διάγνωση

 Αιματολογική εικόνα
 λευκά, λεμφοκύτταρα (άτυπα λεμφοκύτταρα 10-25%) και μεγάλα μονοπύρηνα.
 αιμοπετάλια
 αύξηση ηπατικών ενζύμων

 Ορολογικές εξετάσεις
 Aνίχνευση αντισωμάτων έναντι αντιγόνων του ιού:
 Έμμεσος ανοσοφθορισμός,ELISA

 Ανίχνευση του ιού με μοριακές μεθόδους (PCR)
 Φαρυγγικό έκπλυμα
 Ολικό αίμα – ορός – πλάσμα
 Λευκά αιμοσφαίρια
 Ιστικά τεμάχια από : λεμφαδένες, σπλήνα, ήπαρ, εγκέφαλο και όγκους
 Εγκεφαλονωτιαίο υγρό

 Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο μόνο στη τριχωτή λευκοπλακία της γλώσσας
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Ορολογική διάγνωση
Δοκιμασίες ανίχνευσης ετερόφιλων αντισωμάτων

Αντιδρούν σε αντιγόνα από φυλογενετικά μη σχετιζόμενα είδη (συγκόλληση)

o Μέθοδος Paul-Bunnel (ερυθρά αιμοσφαίρια προβάτου)

o Δοκιμασία latex επί πλακός Monotest-Monospot (ερυθρά αιμοσφαίρια αλόγου)

Monotest

 Υψηλή ειδικότητα >90%

 Χαμηλότερη και κυμαινόμενη ευαισθησία αναλόγως του χρόνου: 
 ψευδώς αρνητικά 24% (1 εβδομάδα)
 Ψευδώς αρνητικά 10% (2 εβδομάδα)
 Ψευδώς αρνητικά 5% (3 εβδομάδα)

Αίτια ψευδώς θετικού monotest: τοξοπλάσμωση, λέμφωμα, ερυθρά, HIV, SLE

Rapid diagnostic tests (ELISA)

 Ευαισθησία και ειδικότητα 85-100%

Ορολογική διάγνωση

Δοκιμασίες ανίχνευσης ειδικών αντισωμάτων του EBV

 Viral capsid antigen (VCA)
 Nuclear antigen (EBNA)
 Early antigen (EA)
 Serum IgA antibodies against lytic antigens

IgG
VCA
IgM IgA

EA-D 
IgG

EA-R 
IgG

EBNA 
IgG

Απουσία λοίμωξης - - - - - -

Πρωτοπαθής λοίμωξη +++ ++++ ++ ++ ± -

Πρόσφατη λοίμωξη +++ ++ ++ ++ ++ -

Παρελθούσα λοίμωξη ++ - - - - ++

Χρόνια λοίμωξη ++++ ++ +++ +++ ++ ±

Long incubation 3 months

Χρόνια ενεργός EBV λοίμωξη

 Σπάνιο σύνδρομο

 Χρόνια ή υποτροπιάζοντα συμπτώματα λοιμώδους μονοπυρήνωσης σε 
προηγούμενα υγιές άτομο μετά από τεκμηριωμένη πρωτοπαθή EBV λοίμωξη

 Πυρετός, λεμφαδενοπάθεια, ηπατοσπληνομεγαλία, τρανσαμινασαιμία, 
κυτταροπενίες

 Διαφορική διάγνωση από σύνδρομο χρονίας κοπώσεως

 Τα αντισώματα IgG έναντι VCA και EBNA δε βοηθούν (θετικά εφ’ όρου ζωής). Ίσως 
βοηθά η παραμονή επί μακρόν υψηλών τίτλων IgM VCA

 Μπορεί να οδηγήσει σε ηπατική ανεπάρκεια, λέμφωμα, αιμοφαγοκυτταρικό
σύνδρομο

 Θεραπεία?? Μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων
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Λέμφωμα Burkitt

 Ενδημεί σε Κεντρική Αφρική και Ανατολική Γουινέα (παιδιά 3-15 ετών αγόρια 
αρχίζει από άνω γνάθο  πολυεστιακό)

 100% των περιπτώσεων στις περιοχές αυτές σχετίζεται με τον EBV (ενώ σε 
σποραδικές περιπτώσεις Burkitt στον υπόλοιπο κόσμο η σχέση με τον EBV υπάρχει 
στο 12%) 

 Όλα τα παιδιά με Burkitt έχουν δεκαπλάσιους τίτλους αντισωμάτων από παιδιά με 
συνήθη λοίμωξη EBV

 Οι υψηλοί τίτλοι αντισωμάτων προηγούνται μήνες ή έτη της εμφάνισης του 
λεμφώματος Burkitt (δυσμενές προγνωστικό)

 Σχέση με ενδημικότητα ελονοσίας: ελονοσία  μειώνει την κυτταροτοξική δράση 
των Τ-λεμφοκυττάρων ειδικώς κατά των Β-κυττάρων που φέρουν τον ιό

Καρκίνος ρινοφάρυγγα

 Ενδημεί σε Νότια Κίνα (συνηθέστερος καρκίνος σε άντρες), αλλά εστίες και σε 
Μαλαισία, Ινδονησία, Βιετνάμ, Κεντρική Αφρική, Μεσογειακές χώρες, Αλάσκα, 
Ισλανδία

 Νέοι άνδρες, οπίσθιο τοίχωμα ρινοφάρυγγα, μεταστάσεις τραχηλικοί LN, ανθεκτικό 
σε XMΘ (RT ως θεραπεία)

 Σχέση με ορισμένους τύπους HLA αλλά και με κατανάλωση παστών ψαριών

 Στη συχνότερη μορφή του καρκίνου του ρινοφάρυγγα που είναι η αδιαφοροποίητη 
με έντονη λεμφοκυτταρική διήθηση ανιχνεύονται δεκαπλάσιοι τίτλοι αντισωμάτων 
έναντι του ιού σε σχέση με απλή λοίμωξη

 Ο ιός απομονώνεται πάντα από τα κακοήθη επιθηλιακά κύτταρα (τα μόνα κύτταρα 
εκτός των Β-κυττάρων που μπορεί να αναπτυχθεί ο EBV)

 Στον υπόλοιπο κόσμο σποραδικώς, περισσότερο διαφοροποιημένες μορφές, 
συνήθως δεν έχουν σχέση με EBV

X-linked lymphoproliferative syndrome

 Σπάνιο, οικογενές, θανατηφόρο σύνδρομο από EBV

 Γενετική διαταραχή: defective gene product in XLP is a small, srchomology 2 (SH2) 
domain-containing cytoplasmic protein named SH2D1A or SAP

 Νέοι υγιείς άνδρες μετά από πρωτοπαθή EBV λοίμωξη  κεραυνοβόλο εξέλιξη

 Μαζική ηπατική νέκρωση (διήθηση από κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα, μαζική 
απελευθέρωση κυτταροκινών), πανκυτταροπενία, αιμοφαγοκυτταρικό, 
δευτεροπαθείς βακτηριακές και μυκητικές λοιμώξεις

 Απώτερες επιπλοκές  λέμφωμα

 Θεραπεία?? Ετοποσίδη, μεταμόσχευση μυελού
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B cell lymphoproliferative disease

 Σε ανοσοκαταστολή με διαταραχή της Τ-κυτταρικής ανοσοεπιτήρησης

 Η έλλειψη των EBV-ειδικών Τ-κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων  πολλαπλασιασμό 
των μολυσμένων Β-λεμφοκυττάρων με τον ιό σε λανθάνουσα κατάσταση

 Σε μεταμοσχευμένους (PTLD – Post Transplant Lymphoproliferative Disease)

 Σε HIV πρωτοπαθές λέμφωμα ΚΝΣ

 PTLD: σχετίζεται με υψηλή ανοσοκαταστολή και πρωτοπαθή λοίμωξη EBV (graft 
from EBV positive)

 Κλινικές εκδηλώσεις: graft-versus-host disease, graft rejection, extra-nodal tumour
(gut, brain, transplanted organ)

Post Transplant Lymphoproliferative Disease

 Ευκαιριακοί όγκοι στα πλαίσια Τ-κυτταρικής ανοσοκαταστολής δίνεται η 
ευκαιρία να πολλαπλασιαστούν Β-λεμφοκύτταρα μολυσμένα με τον EBV με υψηλή 
έκφραση latent γονιδίων, αρχικά πολυκλωνική έκφραση  μονοκλωνική

 Θεραπεία: Μείωση ανοσοκαταστολής #   κίνδυνος απόρριψης

 Συχνά υποτροπή, Θνητότητα 50%

 Νέες θεραπείες: 
 Anti-CD20
 Infusions of cultured EBV-specific CTL (HLA matched T cells)

EBV in HIV infected patients

Κλινικά σύνδρομα

 Τριχωτή λευκοπλακία στόματος

 NHL (Β κυτταρικής αρχής) σε ενήλικες: 60-100 φορές πιο συχνοί (AIDS defining illness)
 Burkitt-like tumours (πρώιμα στάδια HIV λοίμωξης)
 Περιφερικό NHL και λέμφωμα ΚΝΣ σε όψιμα στάδια HIV λοίμωξης

 Όγκοι από λεία μυϊκά κύτταρα σε παιδιά

 Hodgkin λεμφώματα: πιο συχνά σε HIV, όχι AIDS defining illness
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EBV λοίμωξη – Θεραπεία - Προφύλαξη

Θεραπεία
 Η ακυκλοβίρη αναστέλλει την EBV-DNA-πολυμεράση, δεν έχει ρόλο σε latent 

infection (δεν ωφελεί σε EBV-related όγκους)

 Πιθανά να βοηθάει η ακυκλοβίρη σε αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο

 Ιντερφερόνη-α, ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη?? (case reports)

Εμβόλιο
 Για την πρόληψη των EBV-related νεοπλασιών

 EBV envelope glycoprotein gp340 εξουδετερωτικά αντισώματα (-> μείωση της 
διασποράς του ιού στη λυτική φάση)

 recombinant EBV subunit glycoprotein 350 vaccine 4 κλινικές μελέτες  δεν 
μείωσε την επίπτωση λοιμώδους μονοπυρήνωσης αλλά μείωσε τη διάρκεια νόσησης

Κυτταρομεγαλοϊός - CMV

1904 γνωστή ως νόσος μεγάλων κυτταρικών εγκλείστων

1956 απομονώθηκε σε κυτταροκαλλιέργειες

 Φάκελος, δίκλωνο DNA.

 Πυρηνοκαψίδιο 105nm
διάμετρος, 162 
καψομερίδια

 Μεγάλο γονιδίωμα 230-
240kbp

 Εκφράζονται πολλές 
πρωτεΐνες σε διάφορα 
στάδια του κύκλου ζωής

 Λυτική / λανθάνουσα φάση

 Εγκαθιστά χρονιότητα 
(Once infected always 
infected)

 DNA ιού σε: μονοκύτταρα, 
δενδριτικά, 
μεγακαρυοκύτταρα, 
προγονικά κύτταρα μυελού

 Επανενεργοποίηση
(ανοσοκαταστολή)

 Επαναλοίμωξη (νέο 
στέλεχος) 

Επιδημιολογία

 Επιπολασμός παγκοσμίως 60%-100% (αυξάνει με ηλικία)
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• Χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση

• Διαβίωση σε αναπτυσσόμενη χώρα

• Φυλή

• Ηλικία>25-30 ετών

• Πολύτεκνη μητέρα

• Επαφή με παιδιά κάτω των 2-3 ετών, ιδίως αν πηγαίνουν σε παιδικό σταθμό

Παράγοντες σχετιζόμενοι με οροθετικότητα

Tρόπος μετάδοσης

 Aνευρίσκεται σε : σάλιο, ούρα, αίμα, κόπρανα, σπέρμα, τραχηλικό έκκριμα 
και μητρικό γάλα

 Μετάδοση : φιλί, συνουσία, μετάγγιση ή  μεταμόσχευση από ( + ) δότη, από 
τη μητέρα στο κύημα διαπλακουντιακά ή στον τοκετό

 Σε πρωτολοίμωξη ο ιός αποβάλλεται για μήνες έως 1 χρόνο στις εκκρίσεις 
στους ενήλικες και για χρόνια στα παιδιά, ειδικά αν η πρωτολοίμωξη < 1έτους

 Αναζωπύρωση σε ενήλικες: 
 Ασυμπτωματική σε υγιείς (αποβολή ιού σε σίελο-ούρα)
 20-60% σε μεταμοσχευμένους: αντιλεμφοκυτταρικά αντισώματα, 

ΟΚΤ3, Alemtuzumab (Campath)

Παθογένεια

• Ο ιός βρίσκεται σε ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα, κυκλοφορούντα
μονοπύρηνα, ενδοθηλιακά κύτταρα, νεφρικά επιθηλιακά κύτταρα, πνευμονικές 
εκκρίσεις

• Πολλαπλασιάζεται βραδέως γι’ αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις η λοίμωξη 
είναι ασυμπτωματική

• Ενσωματώνεται σε κύτταρα του ξενιστή σε λανθάνουσα μορφή (-> αναζωπύρωση)

• Τα Τ-λεμφοκύτταρα παίζουν σημαντικό ρόλο στον έλεγχο του αναδιπλασιασμού 
του ιού
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CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS, Jan. 2009, p. 76–98

Παθογένεια

Κλινικά σύνδρομα

Περιγεννητική
λοίμωξη

Σύνδρομο 
Λοιμώδους

Μονοπυρήνωσης

Λοίμωξη σε 
μεταμοσχευμένο 

Λοίμωξη σε 
HIV

• Ορολογικός έλεγχος (IgM και IgG)

• Αναζήτηση των τυπικών ενδοκυτταρικών εγκλείστων στα μολυσμένα κύτταρα

• Αναζήτηση του Ag pp65 στον πυρήνα των ουδετερόφιλων 

πολυμορφοπυρήνων του περιφερικού αίματος με μονοκλωνικά αντισώματα

• Ανίχνευση CMV-DNA με PCR

• Κυτταροκαλλιέργεια σε ανθρώπινους ινοβλάστες [gold standard (4 εβδ)]

• Shell-vial assay: Ταχεία καλλιέργεια σε ειδικά φιαλίδια και ανίχνευση ιικών

πρωτεϊνών στον πυρήνα των ινοβλαστών με DFA σε 24-48 ώρες

Εργαστηριακή διάγνωση
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Πιθανή (propable) οξεία ή πρόσφατη λοίμωξη:

 Ανίχνευση IgM αντισωμάτων (θετικά > 6 μήνες από έναρξη νόσου)

 Τετραπλασιασμός τίτλου IgG σε διαδοχικά δείγματα χρονικής απόστασης 2-4 

εβδομάδων

 προσδιορισμός της λειτουργικής συγγένειας των IgG αντισωμάτων (ΙgG avidity) 

Επανενεργοποίηση:

 Επανεμφάνιση IgM

 Αύξηση τίτλου IgG

Ορολογικές εξετάσεις

Αντιγοναιμία pp65

 Rapid and direct detection of 
CMV proteins (pp65) in 
peripheral blood PMN cells

 performs well in HIV-infected 
patients and recipients of solid
organ transplants

 insensitivity when the patient 
has a low neutrophil count 
(<1000 cells/microL)

Μοριακές μέθοδοι (PCR)

 Qualitative CMV PCR assays are very sensitive but cannot distinguish between latent DNA 
and actively replicating virus

 Quantitative real-time polymerase chain reaction (PCR; viral load) tests for monitoring 
patients at risk for cytomegalovirus (CMV) disease, diagnosing active CMV disease, and 
monitoring response to therapy

Quantitative CMV DNA assays include:
 COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV test 

approved by the US Food and Drug Administration (FDA) for serial testing to evaluate changes in CMV load 
in solid organ transplant recipients 

 artus CMV RGQ MDx test 
approved by the FDA to use as an aid in the management of solid organ transplant patients undergoing 
treatment for CMV.

 Laboratory-developed PCR assays
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Ανθρώπινοι ινοβλάστες μολυσμένοι από 
CMV

Κλασσική Ιική κυτταροκαλλιέργεια

 CMV can be isolated from
multiple specimens: CSF, throat
washings, BAL, urine, and biopsy
specimens

 Low sensitivity for viral isolation
from blood (pp65, PCR)

 CMV grows slowly in
conventional cell culture;
depending on the level of virus
present, it may take one to six
weeks before characteristic
cytopathic changes are observed

 Το κλινικό δείγμα εμβολιάζεται σε 
κυτταροκαλλιέργεια που 
εξετάζεται μετά από 24 ώρες με 
ανοσοφθορισμό για την 
παρουσία πρώιμων πρωτεϊνών 
του CMV

 Σε ανοσοκατασταλμένους
ευαισθησία 78% , ειδικότητα 
100%

 Έχει αντικαταστήσει τις κλασσικές 
καλλιέργειες

Πρώιμη ανίχνευση CMV αντιγόνου σε 
κυτταροκαλλιέργειες (DEAFF test: Detection of 

early antigen fluorescent foci)

Κυτταροπαθογόνος δράση CMV

 Ενδοπυρηνικά έγκλειστα σε 
διάφορα υγρά πχ σε BAL
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 Στην περίπτωση λήψης βιοψιών 
αναζητούνται τα χαρακτηριστικά 
μεγάλα κύτταρα (κυτταρομεγαλικά) 
που εμπεριέχουν βασεόφιλα
ενδοπυρηνικά έγκλειστα

 δίκην «ματιού κουκουβάγιας»

 Χαμηλή ευαισθησία

Ανοσοϊστοχημική χρώση εγκλείστων CMV

INFECTION VERSUS DISEASE — Cytomegalovirus (CMV) infection and disease are not 
synonymous terms; not all patients with infection develop overt clinical disease

●CMV infection refers to virus isolation or detection of viral proteins (antigens) or nucleic 
acid in any body fluid or tissue specimen regardless of symptoms or signs

●CMV disease refers to evidence of CMV infection with attributable symptoms or signs; 
CMV disease may manifest as either a viral syndrome (eg, fever, malaise, leukopenia, 
neutropenia, atypical lymphocytosis, thrombocytopenia) or as tissue invasive disease

CMV λοίμωξη ή νόσος

Serology Quantitative PCR¶ AntigenemiaΔ Culture Histopathology◊ Resistance testing
Immunocompetent
Acute or recent 
infection

IgM or fourfold 
increase of IgG

Plasma or whole 
blood

Past infection IgG

Critically ill Plasma or whole 
blood; consider BAL

Immunocompromised
Assessing risk of 
CMV disease

IgG

Diagnosis of disease

Viral syndrome
Plasma or whole 
blood PBMCs

Pneumonitis Plasma or whole 
blood; consider BAL

PBMCs BAL or lung tissue BAL or lung tissue

Gastrointestinal 
disease

Plasma or whole 
blood

§ PBMCs
§

Tissue Tissue

Central nervous 
system disease

CSF, plasma, whole 
blood

Retinitis Vitreous or aqueous 
fluid

Decisions regarding 
preemptive therapy

Plasma or whole 
blood PBMCs

Monitoring response 
to therapy

Plasma or whole 
blood

PBMCs

Treatment failure
Plasma or whole 
blood PBMCs Yes

Διάγνωση: Ποια μέθοδος σε ποιο ασθενή?
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CMV στον 
ανοσοεπαρκή

Σύνδρομο λοιμώδους μονοπυρήνωσης

 Πρωτοπαθής λοίμωξη σε ανοσοεπαρκή άτομα:
 Συνήθως ασυμπτωματική
  το 10% περίπου θα εκδηλώσει σύνδρομο λοιμώδους μονοπυρήνωσης

 Επώαση 4-8 εβδομάδες

 Ήπιο κλινικό σύνδρομο, όμοιο με της λοιμώδους μονοπυρήνωσης

 Χαρακτηριστικός απογευματινός παρατεταμένος πυρετός (έως και 35 
ημέρες, μέση διάρκεια 20 ημέρες)

 Εξανθήματα κηλιδοβλατιδώδη και ιλαροειδή

 Τρανσαμινασαιμία

 Επιπλοκές: διάμεση πνευμονία, κοκκιωματώδης ηπατίτιδα, 
μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, μυοκαρδίτιδα, θρομβοπενία, αιμολυτική αναιμία

Potential mechanism
‘’Direct endothelial infection by CMV turns endothelial cells into a procoagulant state. 
Thus, their altered surface protein expression may cause tissue factor exposure to the 
bloodstream and increased leukocyte adhesion, which induces a local inflammatory 
response’’
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CMV και
μεταμόσχευση

συμπαγών οργάνων

Χρονοδιάγραμμα λοιμώξεων σε μεταμόσχευση
συμπαγών οργάνων

Shamila Karuthu, and Emily A. Blumberg CJASN 2012;7:2058-2070

Χρονοδιάγραμμα λοιμώξεων σε μεταμόσχευση
συμπαγών οργάνων

Ramanan et al. Infect Chemother 2013;45(3):260-271 

Η επιδημιολογία αλλάζει με την προφύλαξη:

 Prior to implementation of widespread routine CMV prophylaxis among SOT 
recipients, CMV disease typically occurs during the first three months after 
transplantation

 The epidemiology has changed, as late-onset CMV disease has emerged in high-
risk CMV donor-positive/ recipient-negative (D+/R-) patients after the 
completion of antiviral prophylaxis. 
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 Προερχόμενη από τον δότη: 
Πρωτογενής λοίμωξη (primary infection) 
Επαναλοίμωξη (reinfection) 

 Προερχόμενη από τον λήπτη: 
Επανενεργοποίηση λανθάνουσας λοίμωξης 

CMV λοίμωξη στο λήπτη

CMV λοίμωξη /  CMV νόσος

Παράγοντες κινδύνου για CMV νόσο σε 
μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων

Risk category Donor (D) or Recipient (R)  
Seropositivity (+/-)

1-year incidence CMV 
disease

(renal transplant)

High D+/R- 19.2 %

Intermediate* D+/R+, D-/R+

low D-/R- 2.2 %

*D-/R+ higher risk than D-/R+

 Type of organ
 LUNG or SMALL INTESTINE >> Pancreas or Heart >> Liver 

or Kidney

 Intensity of Immunosuppression
 Antilymphocyte products (e.g. thymoglobulin) as part of 

induction therapy or for graft rejection in those with 
latent infection

 Dose, duration and overall intensity of drugs

Παράγοντες κινδύνου για CMV νόσο σε 
μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων
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CMV λοίμωξη (CMV infection): παρουσία ενεργού πολλαπλασιασμού 
(ασυμπτωματική) 

CMV νόσος (CMV disease): παρουσία λοίμωξης + κλινικό σύνδρομο «ίωσης» ή 
ενδείξεις ιστικής προσβολής 

Ιογενής λοίμωξη αναπνευστικού (λευκοπενία/θρομβοπενία) 
Σοβαρή συστηματική νόσος 
Ηπατίτιδα 
Οισοφαγίτιδα 
Γαστρεντερίτιδα (έλκη) 
Πνευμονία 
Χοριοαμφιβληστροειδίτιδα

Συνήθως 1-4 μήνες μετά τη μεταμόσχευση 

CMV κλινικά σύνδρομα

CMV λοίμωξη στον μεταμοσχευμένο ασθενή
άμεσες δράσεις και ανοσολογικά φαινόμενα

• Νεφρός: Πρώιμη και χρόνια δυσλειτουργία μοσχεύματος (επίδραση HHV6 και 
HHV7)
– Η οξεία, αλλά πιθανόν όχι η χρόνια απόρριψη μειώνεται από την CMV 
προφύλαξη

• Ήπαρ: Ο CMV συσχετίζεται με κίρρωση, απόρριψη μοσχεύματος, 
επαναμεταμόσχευση και θνητότητα
– Αυξημένα ποσοστά HCV επαναλοίμωξης και ίνωσης (συμπαράγοντας ο HHV6)

• Καρδιά: Αγγειοπάθεια μοσχεύματος
– Reduced by ganciclovir +/- CMV Ig

• Πνεύμονας: CMV και D+/R- συσχετίζονται με Bronchiolitis Obliterans, υψηλή
θνητότητα
– Μείωση με iv ganciclovir +/- CMV Ig

• Πάγκρεας: Δεν υπάρχουν δεδομένα

«Έμμεσες επιδράσεις» CMV σε μεταμοσχευμένα 
συμπαγή όργανα
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CMV και
μεταμόσχευση

αρχέγονων 
αιμοποιητικών 

κυττάρων

Risk Factor High Risk Low Risk

CMV serostatus  Seropositive recipient  Seronegative recipient

GVHD  Grade 2-4  Absent

Donor type  Cord blood
 Haploidenticαl

 Allogeneic 
mismatch

 Matched allogeneic

Transplant 
conditioning

 T-cell depleted 
(nonmyeloablative)

 Traditional

Medications  Alemtuzumab
 ATG
 Prednisone (equivalent) dosed 

> 1 mg/kg (especially for 
aGVHD)

Age  Advanced age

Παράγοντες κινδύνου για CMV αναζωπύρωση σε 
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων

Ariza-Heredia EJ, et al. Cancer Lett. 2014;342:1-8. Emery V, et al. Br J Haematol. 2013;162:25-39.
Boeckh M, et al. Blood. 2009;113:5711–5719.

Ο ρόλος της επιλογής του δότη σε μεταμόσχευση 
αιμοποιητικών κυττάρων

ECIL: CMV UpDate, September 2017

 CMV seronegative recipient
• A CMV seronegative donor should be chosen (AI)

 CMV seropositive recipient
• A CMV seropositive donor should be chosen when possible in the 

setting of unrelated Allo-HSCT with myeloablative conditioning (BII)

 CMV seropositive recipient undergoing non-T-Cell-Depleted aplo-HSCT 
with PTCy

• Either a CMV seropositive or seronegative donor is suitable (BII)  
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ΚΥΡΙΩΣ
• Διάμεση πνευμονίτιδα
• Εντερίτιδα

ΣΠΑΝΙΟΤΕΡΑ
• Αμφιβληστροειδίτιδα
• Εγκεφαλίτιδα
• Ηπατίτιδα
• Καταστολή μυελού 

• Αυξημένη θνητότητα από βακτηριακές και μυκητιασικές λοιμώξεις

CMV νόσος στο μεταμοσχευμένο ασθενή

• Κυριότερη μορφή ενεργού νόσου

• Ύπουλη έναρξη με πυρετό

• Ξηρός μη παραγωγικός βήχας

• Διαφόρου βαθμού δύσπνοια και υποξαιμία

• Μεταξύ 1ου  και  4ου μήνα μετά την μεταμόσχευση

• Βρογχοσκόπηση και ΒAL ( shell vial assay, PCR)

• Δύσκολη η διαβρογχική βιοψία λόγω πιθανής αιμορραγικής διάθεσης 

του ασθενούς 

CMV πνευμονία

Διαφορική διάγνωση

• BOOP

• Ιδιοπαθής πνευμονίτιδα

• PCP

• Αναπνευστικοί ιοί 

• Αδενοϊοί

• Legionella

• Πνευμονική αιμορραγία

CMV πνευμονία
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AJR 187, Dec 2006

CMV πνευμονία

CMV πνευμονία

Κυτταρολογία
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• Εκδηλώσεις από τον οισοφάγο μέχρι και το παχύ έντερο

• Τυπικά ενδοκυτταρικά έγκλειστα στο υποβλεννογόνιο ενδοθήλιο ή 

στις κρύπτες

• Έλκη σε όλο το μήκος

• Αιμορραγία, διάτρηση

• Οξεία παγκρεατίτιδα 

• Ηπατίτιδα  

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

• κλινικά συμπτώματα

• μακροσκοπικά ευρήματα στην ενδοσκόπηση

• ανίχνευση CMV με κ/α, ιστοπαθολογικά                       

ευρήματα, ανοσοϊστοχημεία ή in situ 

υβριδισμό σε υλικό βιοψίας

•Η PCR σε υλικό βιοψίας είναι ανεπαρκής  για 

την διάγνωση της νόσου

CMV και νόσος από το πεπτικό

65

CMV γαστρικό έλκος CMV κολίτιδα

CMV και νόσος από το πεπτικό

CMV και νόσος από το πεπτικό
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CMV εγκεφαλίτιδα

CMV αμφιβληστροειδίτιδα

χαρακτηριστική εικόνα με λευκές και κόκκινες περιοχές «δίκην πίτσας» 

CMV 
προφύλαξη 

και 
θεραπεία

67

68

69



24

Στρατηγικές πρόληψης: antiviral prophylaxis

Στρατηγικές πρόληψης: preemptive therapy

Prophylaxis Preemptive Therapy

Description

 Antivirals for all pts at risk prior to the 
onset of CMV infection

 Routine monitoring for CMV 
infection

 Treatment upon detection of 
asymptomatic CMV infection

Pros

 Can prevent direct and indirect effects
 VL monitoring not required (if agent is 

effective)
 CMV disease may occur without 

detectable CMV DNA
 protection from infections caused by 

other herpes viruses (HSV, VZV, EBV, 
HHV-6)

 Targets pts at highest risk 
 Minimizes overtreatment and 

toxicity
 May improve CMV-specific immune 

reconstitution (exposure to low 
level CMV viremia)

Cons

 Potential for overtreatment/added cost
 Potential for unnecessary exposure to 

drug toxicity (reduced with letermovir; 
GCV: hematologic; foscarnet: renal)

 May delay CMV-specific immune 
reconstitution

 Potential to miss cases of CMV 
disease not preceded by DNAemia 
or antigenemia

 Relies on availability of CMV testing
 Concern for drug resistance

antiviral prophylaxis vs. preemptive therapy

Slide credit: clinicaloptions.com
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Σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων
 meta-analysis of 17 universal prophylaxis trials and 9 preemption trials 

demonstrated that both prophylaxis strategies were equally effective in 
reducing the incidence of CMV disease.

 However, only universal prophylaxis affected patient survival and reduced 
graft rejection and reduced the incidence of posttransplant opportunistic 
infections and posttransplant lymphoproliferative disorder (PTLD)

 Prophylaxis not associated with higher resistance (one study showed the 
opposite) 

 Ganciclovir, Valganciclovir

Σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων
 Both approaches have been associated with a survival benefit
 Preemptive therapy has been the preferred strategy over the past decade
 Which Preemptive test?? 

 PP65 limited clinical utility in leucopenic patients
 Quantitative real time PCR is preferred (higher sensitivity – ECIL 2017)

antiviral prophylaxis vs. preemptive therapy

Ganciclovir

• 5 mg/kg x2

• Για CMV / EBV (10X potency of acyclovir)

• Μυελοτοξικότητα, ουδετεροπενία, νεφρική 

ανεπάρκεια

Valganciclovir

• 900 mg x 2

• Φάσμα και ανεπιθύμητες ενέργειες όπως 

Ganciclovir

Foscarnet

• 90 mg / kg x 2 (όχι για προφύλαξη) 

• CMV ανθεκτικού σε ganciclovir, HSV 

ανθεκτικού σε Acyclovir

• Νεφρική ανεπάρκεια, υπασβεστιαιμία, 

έμετοι, σπασμοί

• Καλή ενυδάτωση

Cidofovir

• 5 mg / kg ανά εβδομάδα x 2  ανά 2η

εβδομάδα

• Ερπητοιοί, αδενοιοί, Polyoma-viruses, 

Papilloma-viruses

• Νεφροτοξικότητα, μεταβολική οξέωση, 

ουδετεροπενία

• Προβενεσίδη 2 γρ 3 ώρες πριν και 1 γρ σε 2 

και 8 ώρες μετά

CMV αντιϊκοί παράγοντες

FDA-Approved Agents

Agent MoA Dosing Considerations

Ganciclovir*
 Target CMV 

polymerase

IV
 Recommended for first-line preemptive 

therapyValganciclovir* Oral

Foscarnet*
 Target CMV 

polymerase

IV  Recommended when 
ganciclovir/valganciclovir 
resistance/intoleranceCidofovir* IV

Val/acyclovir
 Target CMV 

polymerase IV/oral  Limited activity against CMV disease

Letermovir
 CMV UL56-binding 

agent oral
 Approved for CMV prophylaxis

Late-Phase Investigational Agents/Approaches

Brincidofovir
 Lipid conjugate of 

cidofovir Oral  Phase III studies

Maribavir
 CMV UL97-binding 

agent Oral  Phase III studies

CMV CTLs  Varied IV  Phase II/III studies

CMV vaccines  Varied IV  Phase II/III studies

CMV αντιϊκοί παράγοντες

clinicaloptions.com
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Site-Specific Recommendations

Monitoring frequency

 Early after transplant: variably monitored 1-3 
times/wk

 After 30 days: monitoring frequency reduced to 1-2 
times/wk

 After 100 days: monitoring frequency reduced to 
every wk-every other wk

 Additional: routinely monitor pts with previous CMV 
reactivation, pts who present for an active acute 
illness or CMV syndrome, or pts who have an 
unexpected drop in WBC count

Threshold for PET 
initiation 

 High-risk pts
• CMV DNA > 150 IU/mL

 Lower-risk pts
• CMV DNA > 500 IU/mL

Preemptive therapy monitoring and threshold 
for initiation in HSCT

Slide credit: clinicaloptions.com

Agent Induction Maintenance

Valganciclovir*[1]  900 mg PO BID  900 mg PO QD

Ganciclovir*[2]  5 mg/kg IV BID†  5 mg/kg IV QD†

Foscarnet[3]  90 mg/kg IV BID‡  90 mg/kg IV QD‡

Cidofovir[4]  5 mg/kg IV QW†  5 mg/kg IV Q2W†

CMV Preemptive Therapy: Induction, Maintenance 
and stop of therapy 

When to STOP??

 little data to support optimal time to stop CMV-specific antiviral therapy
 few randomized studies evaluating the optimal time for discontinuation
 it is common practice to treat patients until they have 1, 2, or even 3 

negative follow-up viral loads

Letermovir FDA Approved for CMV Prophylaxis

• Indication: prophylaxis of CMV infection and disease in adult 
CMV-seropositive recipients of an allogeneic HCT

Slide credit: clinicaloptions.com

Section Recommendation

Dosing  Forms: tablet or injection
 480 mg QD (1 tablet PO or IV infusion over 1 hr)
 Initiate between Days 0 and 28 post transplantation (before or after 

engraftment); continue through Day 100 post transplantation

Dose adjustments  If coadministered with cyclosporine, reduce letermovir to 240 mg QD

Contraindications  Pimozide
 Ergot alkaloids
 Pitavastatin/simvastatin (coadministered with cyclosporine)

Monitoring for CMV 
reactivation

 Recommended following completion of prophylaxis

 Letermovir was safe, without any signs of hematologic, liver, or renal toxicity even 
when administered pre-engraftment

 this lack of toxicity was predicted, as the target of letermovir (CMV terminase) 
does not have any human analogue

76

77

78



27

Maribavir for Preemptive Therapy 

 A phase III trial showed that maribavir prophylaxis failed to prevent CMV 
disease

 Preemptive strategy: randomized phase II trial in which stem cell or solid 
organ transplantation patients (N = 159) were managed preemptively with 
twice-daily oral maribavir 400-1200 mg or oral valganciclovir, comparable 
rates of patients in the maribavir and valganciclovir groups achieved 
undetectable CMV DNA within 6 weeks (65% to 83%)

 Recurrence occurred in numerous patients: 12.9% to 30.3% of those receiving 
maribavir vs 17.9% of those receiving valganciclovir

 Dysgeusia and gi toxicities

• Antiviral resistance may be present if:
• Rising VL on antivirals after initial 

viral suppression
• Failure of VL to decrease by at least 

1 log after antiviral induction 
therapy 

• Resistance most common when:
• Prolonged exposure to antivirals 

(> 6 wks)
• Persistent viremia
• Antiviral dosage adjusted due to 

toxicity or reduced creatinine 
clearance

• Genotypic resistance testing detects 
mutations in UL97 and UL54 genes

• UL97: mutations common; confer 
resistance to ganciclovir

• UL54: mutations may confer 
resistance to foscarnet, ganciclovir, 
or cidofovir

Slide credit: clinicaloptions.comLjungman P, et al. Hematol Oncol Clin North Am. 2011;25:151-169.

Antiviral resistance in pts with CMV infection

Maribavir for Treating Ganciclovir/Foscarnet -
Resistant /Refractory CMV : Key Results

Papanicolaou G, et al. BMT Tandem 2017. Abstract 45. 

Outcome
Maribavir 

400 mg
(n = 40)

Maribavir 
800 mg
(n = 40)

Maribavir 
1200 mg
(n = 40)

All Doses
(n = 120)

Undetectable CMV DNA within 6 wks 70% 63% 68% 67%

CMV recurrence, % (n/N)*

 During treatment 24 (7/29) 41 (11/27) 40 (12/30) 35 (30/86)

 After treatment 3 (1/29) 7 (2/27) 7 (2/30) 6 (5/86)

Discontinuation for AEs, % 28 43 33 34

TEAEs, % 100 100 100 100

 Dysgeusia 60 63 73 65

Slide credit: clinicaloptions.com
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T-cells from the blood of a CMV-seropositive 
stem cell donor are purified and made specific 
for CMV viral antigens, such as pp65. They are 
then reinfused back into the HCT patient.

Adoptive T-Cell Therapy

Blood drawn from 
HCT donor

T-cells harvested CMV-specific T-cells 
generated/banked

CMV-specific T-cells 
infused into 

HCT recipient

Slide credit: clinicaloptions.com

CMV Vaccines: Considerations and Strategies

• For HCT immunogenicity must overcome immunosuppression 
(previous chemotherapy, conditioning, GVHD, immunosuppressive 
agents)

• Must impart both B-cell and T-cell immunity; T-cell immunity may be 
most important

• Several strategies currently in development

Vaccine Type Antigen Phase

DNA (plasmid) pp65, gB I-III

Vectored pp65, gB, UL123/IE1-exon 4, UL122/IE2-exon 5 I/II

Attenuated and DISC Vectored I

Recombinant/subunit gB I/II

Peptide pp65, T-cell fused to tetanus epitope or PADRE I/II

Chaer FE, et al. Blood. 2016;128:2624-2636. Schleiss MR. J Virus Eradication. 2016;2:198-207. 
Boeckh M, Gilbert PB. Lancet Haematol. 2016;3:e58-e59. Kharfan-Dabaja MA, et al. Lancet 
Infect Dis. 2012;12:290-299. Kharfan-Dabaja MA, et al. Lancet Infect Dis. 2012;12:257-259.

Slide credit: clinicaloptions.com

CMV στον 
HIV (+) 
ασθενή
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CMV in HIV (+) patients

CMV in HIV (+) patients

• Diagnosis of retinitis: clinical appearance of typical retinal lesions AND response 
to therapy. PCR of aqueous and vitreous humor optional

• Diagnosis of esophagitis / colitis: endoscopic presence of ulcerations AND typical 
histopathological picture (cellular / nuclear inclusion bodies)

• Diagnosis of encephalitis / myelitis: clinical appearance AND positive PCR in CSF

• Antibody testing and PCR in blood not useful for diagnosis of end-organ disease

• PROPHYLAXIS NOT RECOMMENDED

CMV in HIV (+) patients
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CMV 
και

κύηση

 O CMV είναι η συχνότερη αιτία συγγενούς ιογενούς λοιμώξεως και το 
συχνότερο λοιμώδες αίτιο κώφωσης και καθυστερημένης ανάπτυξης (ΗΠΑ)

 Ετησίως στις ΗΠΑ γεννιούνται 40.000 νεογνά με συγγενή λοίμωξη (0.5-1%). 
400 θα καταλήξουν και 8.000 θα έχουν μόνιμη αναπηρία

 50% των κυήσεων είναι οροθετικές για CMV (IgG αντισώματα)

 η συχνότητα της πρωτογενούς λοίμωξης στην κύηση είναι 0.7-4.1%

 συχνότητα ετήσιας ορομετατροπής γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας : 2%

Επιδημιολογία

 Η μετάδοση κατά την κύηση γίνεται κυρίως επί πρωτογενούς λοιμώξεως 
στις ανεπτυγμένες κοινωνίες 

 Σποραδικά γίνεται και επί επανενεργοποιήσεως του ιού ή επαναλοιμώξεως
από άλλο στέλεχος του ιού 

 Η δυνατότητα μετάδοσης υφίσταται σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (> 
8 εβδομάδες)

 Χειρότερη η έκβαση αν η λοίμωξη πρωτογενής και η μετάδοση στο πρώτο 
ήμισυ της κυήσεως

 Σε αναπτυσσόμενες κοινωνίες με οροθετικότητα του πληθυσμού σχεδόν 
καθολική (>98%), η μετάδοση αφορά επαναλοίμωξη και αναζωπύρωση 
κυρίως με παρόμοια ποσοστά συγγενούς νόσου όπως και η οξεία λοίμωξη 
(11-13%)

Επιδημιολογία
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Πρωτοπαθής λοίμωξη

30% κίνδυνος 
μετάδοσης

Συμπτωματική
λοίμωξη 10-15%

50% κίνδυνος 
συγγενών 

διαταραχών 

50% γέννηση 
φυσιολογικού 

νεογνού

Ασυμπτωματική 
λοίμωξη 85-90%

10-15% κίνδυνος 
συγγενών 

διαταραχών

85-90%  γέννηση 
φυσιολογικού 

νεογνού

επαναλοίμωξη ή 
αναζωπύρωση

1% κίνδυνος 
μετάδοσης

Συμπτωματική
λοίμωξη <1%

Κίνδυνος διαταραχών 
<10% 

Ασυμπτωματική 
λοίμωξη >99%

Κίνδυνος εμβρυϊκής μετάδοσης και συγγενών βλαβών

Πιθανότητα εμβρυϊκής μετάδοσης σε οξεία λοίμωξη
της μητέρας

Πιθανότητα εμβρυϊκών βλαβών
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 IgM Ab CMV: κατάλληλο για screening, όμως μπορεί να παραμείνει 
θετικό για 6-9 μήνες μετά την πρωτολοίμωξη

 Το ΙgG avidity μπορεί με μεγάλη ευαισθησία να μας πεί ότι η λοίμωξη 
είναι πρόσφατη αν γίνει πριν την 20η εβδομάδα (τιμές <40%)

 PCR CMVDNA αρνητικοποιείται συνήθως το πρώτο τρίμηνο. 
Σποραδικά μπορεί να μείνει θετική για >1 χρόνο

Εξετάσεις για τη διάγνωση CMV λοίμωξης στη μητέρα

IgM (-)
IgG (-)

Όχι CMV λοίμωξη, 
υπαρκτός κίνδυνος 

νόσου

Έλεγχος με αντισώματα 
κάθε 6-8 εβδ

Μέτρα πρόληψης 
μετάδοσης

IgM (+)
IgG (+)

(πιθανή οξεία λοίμωξη)

Αvidity test
CMV DNA (αίμα)

IgG avidity < 40%

οξεία λοίμωξη

IgG avidity 40-60%
CMV DNA αίμα (-)

Πιθανή οξεία

IgG avidity > 60%
CMV DNA αίμα (-)

Παλιά λοίμωξη
stop

IgΜ (-)
IgG (+)  

Παλιά λοίμωξη

Ορολογικός έλεγχος 
μητέρας

CMV DNA αίμα (+)

ορομετατροπή

Περαιτέρω 
αντιμετώπιση

 Χορήγηση υπερανόσου σφαιρίνης 200 IU/kg /3- 4 εβδομάδες
 Αμνιοπαρακέντηση την 21η -22η εβδομάδα (μεγαλύτερη ευαισθησία 

PCR CMV στο αμνιακό 80-100%, νωρίτερα 45%)
 Υπερηχογράφημα β΄ επιπέδου

 PCRCMV (–) αμνιακού υγρού και avidity > 60% : διακοπή σφαιρίνης
 PCRCMV (+) αμνιακού υγρού / μη διενέργεια αμνιοπαρακέντησης : 

συνέχιση σφαιρίνης μέχρι 32η -33η εβδομάδα

 Επανάληψη υπερηχογραφήματος κάθε 3- 4 εβδομάδες ή και MRI
 Όλα τα νεογνά ελέγχονται με PCRCMV στα ούρα ή και στο αίμα τις δύο 

πρώτες εβδομάδες της ζωής

Aντιμετώπιση γυναίκας με οξεία ή πιθανή οξεία 
λοίμωξη πρώτου τριμήνου

Η έγκυος με οξεία λοίμωξη με παθητική ανοσοποίηση μειώνει τουλάχιστον κατά 50% τη 
μετάδοση και >90-95% την  συμπτωματική νόσο

η έγκυος με θετική PCR στο αμνιακό με θεραπεία με σφαιρίνη σχεδόν εξαφανίζει την 
πιθανότητα συμπτωματικής νόσου στο νεογνό
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Journal of Prenatal Medicine 2011; 5 (1): 1-8

Prenatal diagnosis of congenital CMV infection

U/S

• Καθυστέρηση εμβρυικής 
ανάπτυξης

• Διάταση κοιλιών 
εγκεφάλου

• ασκίτης

• Ενδοκράνιες
επασβεστώσεις

• ολιγοϋδράμνιο

• μικροκεφαλία

MRI

• Συμπληρωματικό 
διαγνωστικό εργαλείο

• Σε μεγαλύτερη ηλικία 
κύησης 31-33 εβδ

• Όταν και τα δύο θετικά 
αυξάνεται η πιθανότητα 
συμπτωματικού νειγνού

• Μεμονωμένα παθολογικά 
σήματα σε MRI δεν πρέπει 
να οδηγούν σε απόφαση 
διακοπής κύησης

Prenatal diagnosis of congenital CMV infection

 Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ (A. Aντωνιάδου και Δ. Καββαθά) 

 Νοσοκομείο Υγεία (Καθ. Ε. Γιαμαρέλλου και Λ. Γαλανή )

Εξειδικευμένα κέντρα που ασχολούνται με 
αντιμετώπιση CMV λοίμωξης στην έγκυο
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Εάν θετικό αποτέλεσμα επιβεβαιώνεται η

Συγγενής Λοίμωξη (ΣΛ) και ακολουθεί 

περαιτέρω έλεγχος του νεογνού

Ασυμπτωματική

ΣΛ
Συμπτωματική

ΣΛ

Εργαστηριακός έλεγχος  τις  
πρώτες 3 εβδομάδες της  

ζωής

CMV PCR
αίματος, σιέλου, 

ούρων 

Ορολογικός 
έλεγχος          

CMV IgM 

Πλήρης κλινική 
εξέταση μετά τη 

γέννηση

Αίμα Γενική αίματος, ουρία, κρεατινίνη, ηλεκτρολύτες, 
ηπατικά ένζυμα

Ιικό φορτίο
Νευροαπεικόνιση Υπερηχογράφημα εγκεφάλου, MRI
Οφθαλμολογικός
Ακουολογικός 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΟΓΝΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΓΕΝΗ ΛΟΙΜΩΞΗ

Έλεγχος νεογνού για συγγενή λοίμωξη

Νεογνά όπου δεν ενδείκνυται θεραπεία Νεογνά όπου ενδείκνυται έναρξη θεραπείας

Ασυμπτωματική ΣΛΚ Σοβαρή βλάβη οργάνου

Ηπίως συμπτωματική λοίμωξη αλλά χωρίς 

συμμετοχή του ΚΝΣ  όπως

- Μεμονωμένη Ενδομήτρια καθυστέρηση 

ανάπτυξης

- Ηπατομεγαλία χωρίς διαταραχή των 

ηπατικών ενζύμων

- Ήπια και  παροδική θρομβοκυτταροπενία

- Μεμονωμένη αύξηση των  ηπατικών 

ενζύμων

Οποιαδήποτε συμμετοχή από το ΚΝΣ 

συμπεριλαμβανομένης και νευροαισθητήριας

βαρηκοΐας

Αντιμετώπιση νεογνού με CMV λοίμωξη

Νεογνά χωρίς θεραπεία Νεογνά που  έλαβαν θεραπεία

- Παρακολούθηση από 
παιδολοιμωξιολόγο
κατά τη διάρκεια του 
πρώτου χρόνου της 
ζωής

- Ακοολογικός έλεγχος 
κάθε 3 μήνες τον 
πρώτο χρόνο της 
ζωής και μετά κάθε 6  
μήνες μέχρι τα 3 έτη 
και μετά ανά έτος 
μέχρι την ηλικία των 
6 ετών

- Αναπτυξιολογικός
έλεγχος 

- έναρξη τον πρώτο μήνα της ζωής
- γκανσικλοβίρη 6mg/kg/dose δύο φορές ημερησίως ενδοφλεβίως εάν δεν 

σιτίζεται από του στόματος
- Από του στόματος βαλγκανσικλοβίρη 16mg/kg/dose 

δύο φορές ημερησίως εάν σιτίζεται από του στόματος
- 6 μήνες διάρκεια θεραπείας με προσαρμογή δόσης ανάλογα με το 

σωματικό βάρος μηνιαίως 
- Έλεγχος με γενική αίματος, ηπατικά ένζυμα και νεφρική λειτουργία 

εβδομαδιαίως στην αρχή  και μετά ανά δεκαπέντε ημέρες
- Ιικό φορτίο εβδομαδιαίως αρχικά και μετά ανά μήνα κατά τη διάρκεια 

της θεραπείας
- Επίπεδα γκανσικλοβίρη όταν αυξάνεται το ιικό φορτίο κατά τη διάρκεια 

της αγωγής, υπάρχει υποψία τοξικότητας, προωρότητα
- Στενή παρακολούθηση από παιδολοιμωξιολόγο κατά τη διάρκεια  της 

θεραπείας και των 2  πρώτων χρόνων της ζωής
- Ακοολογικός έλεγχος κάθε 3 μήνες τον πρώτο χρόνο της ζωής και μετά 

κάθε 6  μήνες μέχρι τα 3 έτη και μετά ανά έτος μέχρι την ηλικία των 6 
ετών

- Οφθαλμολογικός έλεγχος μέχρι  την ηλικία των 5 ετών

Μακροχρόνια παρακολούθηση
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Ιογενείς λοιμώξεις

HCV – HBV και συλλοίμωξη με HIV

ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 2018-2019

Καρολίνα Ακινόσογλου

Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος

Επίκουρη Καθηγήτρια 

Πανεπιστημίου Πατρών

‘If I had an hour to solve a 

problem and my life depended 

on it, I would use the first 55 

minutes determining 

the proper question to ask”

Albert Einstein
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HEPATITIS B ?

HBV : What is this ?

HBV : How does it go ?
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HBV : Do you remember ?

HBV : How does it go ?

Serological patterns of HBV infection

HBaAg HBeAg Anti-HBc Anti-HBe Anti-HBs HBV-DNA

Acute HBV +/- + + - - +

Occult HBV - - + - - +

Chronic HBV + + + - - +

Pre-core mutant + - + + - +

Health carrier + - + + - -

Past Infection - - + +/- + -

7.5

HBV : How does it go ?
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HBV : Where do we stand ?

The Lancet. 2015 Jul 28; 386(10003):1546–1555.

HBV : Where do we stand ?

Journal of Viral Hepatitis, 2015, 22, 409–415

HBV : How do we walk ?

Journal of Hepatology 2017 vol. 67 j 370–398 371
Hepatology. 2018 Apr;67(4):1560-1599.

1 2 3 4Phases
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HBV : How do we walk ?

Journal of Hepatology 2017 vol. 67 j 370–398 371
Hepatology. 2018 Apr;67(4):1560-1599.

….5th Phase 

• HBsAg (-) & anti-HBc (+)  ± anti-HBs

• “occult HBV infection”

• LFT normal

• Serum HBV DNA (-), not always

• Liver HBV DNA (cccDNA) (+)

• If already cirrhosis present – risk for HCC

• HBV relapse if immunocompromise

It’s all a matter of phase

HBV: Why should we treat ?

• Decrease disease complication

• Increase life expectancy

• Decrease perinatal transmission

• Decrease hepatitis B reactivation following immunocompromise

• Decrease extrahepatic manifestations

• Regress fibrosis and cirrhosis

AIM at

• Long-term suppression of HBV-DNA

• HbeAg clearance with or without seroconversion

• ALT normalization

• HbsAg clearance with or without seroconversion
Journal of Hepatology 2017 vol. 67 j 370–398 371
Hepatology. 2018 Apr;67(4):1560-1599

HBV : What should I do before treatment ? 

• Hx (incl family), Physical exam, drug history, 

evidence of liver disease or HCC

• Full blood, Biochem, Clotting,

• US upper abdomen

• HDV, anti-HAV & anti-HIV 

• Severity determination of liver disease (biopsy, elastography)

• Advise against alcohol consumption and body weight gain

• Advise on 1st degree relative testing

Journal of Hepatology 2017 vol. 67 j 370–398 371
Hepatology. 2018 Apr;67(4):1560-1599
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HBV : Whοm and when should we treat?

HbeAg (+)

• Elevated LFTs

• Normal LFTs if >30y/o

HbeAg (-)

• Normal LFTs Treat if 

- Cirrhosis

- Extrahepatic manifestations

- Family Hx of HCC

• Elevated LFTs > 4ULN

- If HBV DNA < 2000IU/ml NO Tx

- 2000 < HBV DNA < 20000IU/ml Fibrosis ??

- HBV DNA > 20000IU/mlTREAT

Journal of Hepatology 2017 vol. 67 j 370–398 371
Hepatology. 2018 Apr;67(4):1560-1599

HBV : What regimens do we have available?

Short course

• Interferon-a (classic or 

pegylated)

• IFNa-2a (Roferon), IFNa-2b 

(Intron)

• Peg-IFNa-2a (Pegasys)

Long course (NUCs - Nucleoside and 

nucleotide analogues )

• Lamivudine (Zeffix)

• Adefovir dipivoxil (Hepsera)

• Entecavir (ETV) (Baraclude)

• Telbivudine (Sebivo)

• Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) 

(Viread)

• Tenofovir Alafenamide fumarate (TAF) 

(Vemlidy)

Journal of Hepatology 2017 vol. 67 j 370–398 371
Hepatology. 2018 Apr;67(4):1560-1599

Journal of Hepatology 2017 vol. 67 j 370–398 371

HBV : What should we treat with?
• TAF, TDF, ETV  as monotherapies are preferred first line treatments

• TAF preferred to ETV in patients with previous NUC exposure

• TDF or TAF is a rescue option to patients with LAM-R, ADV-R, ETV-R, LdT-R

• De-novo combinations not recommended, consider in incomplete 

suppression / resistance
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HBV: What should I do during treatment ?

• AST/ALT every 3mos the first year and every 6months onwards

• HBeAg/anti-HBe every 6 months

• HBV DNA every 3-4mos the first year and  every 6 months onwards (every 

12 months if undetectable)

• Creatinine, Cr Cl & P if on ADV ή TDF or high risk of renal damage : every 

3mos the first year and every 6months onwards – (more often if Cr Cl

<60ml/min or P <2mg/dL)

• Keep under surveillance for HCC

Journal of Hepatology 2017 vol. 67 j 370–398 371
Hepatology. 2018 Apr;67(4):1560-1599

• If HBeAg-positive <30 years should be followed 

at least every 3–6 months 

• If HBeAg-negative chronic HBV infection and 

serum HBV DNA < 2,000 IU/ml who do not fulfil 

should be followed every 6–12 months 

• If HBeAg-negative chronic HBV infection and 

serum HBV DNA >2,000 IU/ml should be 

followed every 3 months for the first year and 

every 6 months thereafter

HBV: What should I do if no treatment ?

Journal of Hepatology 2017 vol. 67 j 370–398 371
Hepatology. 2018 Apr;67(4):1560-1599

HBV : When should we stop Tx?

• If HBsAg loss, with or without anti-HBs 

seroconversion (~10%)

• If non-cirrhotic HBeAg(+) HBeAg (-)/ 

anti-Hbe(+) and HBV DNA (-), if  >12 

months of consolidation therapy.

• In selected non-cirrhotic HBeAg (-) who 

have achieved long-term >3 years

virological suppression under NA(s) may 

be considered
Journal of Hepatology 2017 vol. 67 j 370–398 371
Hepatology. 2018 Apr;67(4):1560-1599
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What about acute HBV or prophylaxis ?

• >95% of acute HBV hepatitis does not require specific treatment

• Severe acute hepatitis B, characterised by coagulopathy or protracted 

course, should be treated with NA and considered for liver transplantation

• All candidates for chemo / immunosuppressive therapy should be tested for 

HBV markers 

• All HBsAg (+) should receive ETV or TDF or TAF as treatment or prophylaxis 

• HBsAg (-), anti-HBc (+) should receive anti-HBV prophylaxis if they are at 

high risk of HBV reactivation (rituximab, stem cell transplantation) for at 

>12-18 months following end of immunosuppression

• HBsAg (-), anti-HBc (+) of moderate/low risk  pre-emptive therapy

Journal of Hepatology 2017 vol. 67 j 370–398 371
Hepatology. 2018 Apr;67(4):1560-1599

HBV : Where are we going?
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Adapted from Int J Med Sci. 2006; 3(2): 47–52

HCV disease progression

HCV: How do we walk ?

Επιπολασμός anti-HCV στον πληθυσμό ενηλίκων στην Ελλάδα

HCV : Where do we stand ?

World J Virol. 2016 Nov 12; 5(4): 170–182
World J Gastroenterol. 2016 Sep 28; 22(36): 8094–8102..

HCV : Where do we stand ?

In Greece

GT1: 46%
GT2: 9%
GT3: 31%
GT4: 13%
GT5: 1%
GT6: 0%
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• People born between 1945-1980

• Patients with elevated LFTs

• Ex and current IVDU

• Blood/Organ transplant recipients

• Patients on renal dialysis

• Patients with HBV / HIV infection

• Children of mothers with chronic HCV infection 

• People in prisons and other closed settings

• People on accidental exposure with HCV 

• Sexual contacts of people with chronic HCV infection or high risk behaviour

HCV : Who should we test for?

Treatment 

decreases hepatic 

& extrahepatic 

complications
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HCV: Why should we treat ?

Aim at : 

ERADICATION

• All patients : anti-HCV antibodies in serum or plasma as first-line diagnostic 

test (A1).

• If anti-HCV(+):  HCV RNA should be determined with a lower limit of 

detection ≤15 IU/ml (A1). 

• Anti-HCV (+) / HCV RNA (-)  : RETEST for HCV RNA 12 and 24 wks later (A1).

• HCV core antigen in serum or plasma can be used instead of HCV RNA when 

HCV RNA assays are not available and/or not affordable (A1).

HCV: What should we test with ?

J Hepatol. 2018 Aug;69(2):461-511.

130

131

132



45

ALL  Anti-HCV (+) & HCV-RNA (+), ANYTIME !!!

HCV: Whom and when should we treat?

What should I do before treatment ?

• Hx (incl family), Physical exam, drug history, 

evidence of liver disease or HCC

• Full blood, Biochem, Clotting,

• Pregnancy test

• HCV genotype, HCV RNA

• ΗΒsAg, anti-HBc, anti-HBs, anti-HAV & anti-HIV 

• Severity determination of liver disease (biopsy, fibroscan)

• Advise against alcohol consumption and body weight gain

Manns MP, et al. Lancet. 2001 Fried MW, et al. N Engl J Med. 2002 Poordad F, et al. N Engl J Med. 2011; Jacobson IM, et al. N Engl J Med. 2011 
Lawitz E, et al. N Engl J Med. Afdhal N, et al. N Engl J Med. Ferenci P, et al. N Engl J Med. 2014;Feld JJ, et al. N Engl J Med. 2014; Kwo P, et al. 
EASL 2015. Abstract LB14. Zeuzem S, et al. Ann Intern Med. Feld JJ, et al. N Engl J Med. Foster GR, et al. N Engl J Med

What should we treat with?
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Macmillan Publishers Ltd: Clinical Pharmacology & Therapeutics. Au J, Pockros PJ. Novel 
Therapeutic Approaces for Hepatitis C. Clin Pharmacol Ther 2014; 95:78. Copyright © 2014.

NS5A: nonstructural protein 5A; NS5B: nonstructural protein 5B; NNPI: non-nucleoside polymerase inhibitor.

What should we treat with?

HCV : Whom to prioritize for DAAs ?

• >F2 (7.5kPa) – moderate fibrosis

• HCV relapse

• HIV, HBV co – infection

• Extrahepatic manifestations

• Chronic haemolytic syndromes

• Haemophilia

• Chronic renal failure

• Immunocompromise

• HCV relapse following transplantation

• Contra-indications for RBV, IFN-a
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HCV Treatment : SVR ~90-100%

HCV : What should we treat with?

HCV : EEMH 2018: First line recommended regimens 
(patients with compensated liver disease, eGFR ≥30 ml/min)

• SOF/LDV (Harvoni®) x 12w: GT1/GT4
(+RBV in Ci or GT4 experienced or decompensated Ci)

• GZR/EBR (Zepatier®) x 12w: GT1b, GT1a/GT4 with HCV RNA<800000IU/ml
( x8w in naïve F0-2 GT1b)

• SOF/VEL (Epclusa®) x 12w: all GTs
(+RBV in Ci or GT3 experienced or decompensated Ci)

• GLE/PIB: (Maviret®) x 8w in non-Ci or 12w in Ci : all GTs
(x16w in GT3 experienced Ci)

• PRV/r/OBV (Viekirax®)+DSV (Exviera®) x 12w : GT1b
(x8w in naïve F0-2)

• Regimens without RBV of choice
SOF/LDV: sofosbuvir/ledipasvir,
GZR/EBR: grazoprevir/elbasvir , 
SOF/VEL: sofosbuvir/velpatasvir, 
GLE/PIB: glecaprevir/pibrentasvir, 
PRV/r/OBV: paritaprevir/ritonavir/ombitasvir, 
DSV: dasabuvir J Hepatol. 2018 Aug;69(2):461-511.

eGFR ≤30 ml/min

eGFR ≤30 ml/min

eGFR ≤30 ml/min

HCV Treatment : Tips and Tricks

• Avoid PIs if decompensated cirrhosis / Child-Pugh B,C

• Avoid SOF if renal impairment eGFR ≤30 ml/min

• Beware of drug interactions (https://www.hep-
druginteractions.org/)

• DAAs: mild adverse effects : nausea, headache, fatigue 

• If failed Tx :
1) Compensated Ci /Child-Pugh A:  SOF/VEL/VOX  or 

SOF/GLE/PIB x 12w
2) Decompensated Ci:  Add RBV, do not exclude SOF, elongate 

12-24wks
3) Consider HCV resistance testing

• No dose adjustment for methadone/buprenorfine
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HCV : What should I do during and after treatment ?

• Full blood count (if RBV every 

2-4wks)

• SGOT/SGPT (every 4wks)

• HCV RNA at EOT, 12 and 24 wks

• US upper abdomen in Ci every 

6months

• Patients with acute HCV should be treated with SOF/LDV (Harvoni®) (GT 1, 4, 

5,6) or PRV/r/OBV (Viekirax®) + DSV(Exviera®) (GT1b) x 8 wks (B1)

• Patients with acute HCV may be treated with SOF/VEL (Epclusa®) (all GTs), 

GLE/PIB (Maviret®) (all GTs), or  GZR/EBR (Zepatier®) (GTs 1b,4) x 8 wks (C2)

• SVR assessed at 12 & 24 wks post-treatment, due to late relapses (B2)

• No indication for antiviral therapy as PeP in the absence of documented HCV 

transmission (B1)

• Can improve clinical outcomes and be highly cost-effective or cost-saving in patients 

at risk of transmitting HCV
J Hepatol. 2018 Aug;69(2):461-511
Hepatology. 2018 Mar;67(3):837-846.

What about acute HCV or prophylaxis ?

Treatment Cascade for People with Chronic Hepatitis C Virus (HCV) Infection

PLOS ONE 9(7): e101554. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0101554

HCV : Problems and perspectives?
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Εθνικό Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C

WHO Target by 2030

• 90% Diagnosed

• 80% Treated

• 65% Mortality 

Reduction

National Target by 2030

• 80% Diagnosed

• 7000pts Treated / year

• 65% Mortality 

Reduction

MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015;64:753-757

• Short courses only in GT 1

• Lower responses in GT 3

• Need for RBV in GT1a, 3, 4

HCV : Where are we going?

Co-Infection : Tips and Tricks
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HBV & HCV

• HCV Tx with DAAs may lead to HBV reactivation

• HBV Tx according to standard criteria

• HBsAg (+) on DAAs  prophylaxis with NA until >12w 

post anti-HCV Tx

• HBsAg (-), anti-HBc (+)on DAAs beware of ALT elevation, 

test monthly for HBsAg and/or HBV-DNA
Ann Gastroenterol. 2015 Apr-Jun; 28(2): 221–228
J Hepatol. 2018 Aug;69(2):461-511.

True prevalence unknown / underestimated 

• Increase risk of cirrhosis BUT  alternating phases of dominance of one 

virus over the other

HBV & HDV

Cold Spring Harb Perspect Med. 2014 Nov; 4(11): a021550.

HBV & HDV

• Peg-IFNa at least 48 w 

• HBV DNA (+) can start NA 

• PegIFNa for 48w irrespective of response

Journal of Hepatology 2017 vol. 67 j 370–398
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HBV & HIV

HBV
• Increased HBV chronicity (20-30 

vs 5%)

• Increased HBV replication

• Decreased anti-Hbe & anti-HBs

seroconversion

• x19 mortality from liver disease

• Decrease therapy efficacy

• Increase LAM-R 

HIV
• Increased viral replication

• Increased HAART hepatotoxicity

• x8 mortality due to liver disease

~ 5-10%

N Engl J Med. 2012 May 10;366(19):1749-52

HBV & HIV

• HBV – HIV co –infected patients should be 

treated with a TAF or TDF-ART based 

regimen

• If TAF/TDF cannot be used  ETV and fully 

suppressing ART 

• Patients receiving therapy for HBV and HIV 

should receive therapy indefinitely

• Watch out for IRIS !!!

• Immunize  !!!
DHHS 2018, EASL 2018, EACS 2018 Guidelines

HCV & HIV

HCV
• More severe fibrosis/liver 

damage

• Increased probability of cirrhosis 

(33 vs 11%)

• Increased mortality (11-40 vs 

6.8%)

• Increase vertical transmission 

(11-25 vs 7%)

HIV
• Increased viral replication and 

CD4 decrease

• Rapid progression to AIDS 

especially GT1 (x2.8)

~10-25%, among IVDU up to 95%

Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2014 Jun; 11(6): 362–371.
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HCV & HIV

• Treat as usual..

• DO NOT interrupt 

ART to treat HCV

• Beware of drug 

interactions

J Hepatol. 2018 Aug;69(2):461-511.

At Work ?

• No contraindication for health care workers – consider Tx if 

HBV DNA > 200IU/ml

• Following accidental fingerstick :

HBV

• Check for anti-HbsAg

• Perform HBIG

• Initiate vaccination

HCV

• HCV-RNA >3w after exposure

Liver Int. 2018 Feb;38 Suppl 1:71-78 J Hepatol. 2018 Aug;69(2):461-511.

In pregnancy ?

HCV

• No studies of DAAs

• No impact of CS or breastfeeding

• Recommend Pregnancy months 

following EOT

HBV

• Screen for HBsAg in first trimester

• If Ci Tx or switch to TDF

• If HBV-DNA> 200,000 IU/ml at week 

24-28 prophylaxis with TDF, and for 

>12 weeks following delivery

• HBIG at birth and vaccination

J Hepatol. 2018 Aug;69(2):461-511.Liver Int. 2018 Feb;38 Suppl 1:71-78
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