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Η Επιτροπή των Βραβείων Νόμπελ στο Karolinska Institutet αποφάσισε στις 5-10-
2020 να απονείμει το βραβείο Νόμπελ 2020 στη Φυσιολογία –Ιατρική από κοινού 
στους Harvey J. Alter, Michael Houghton και Charles M. Rice για την ανακάλυψη του 
ιού της ηπατίτιδας C 
 
Ο Harvey J. Alter, ο Michael Houghton και ο Charles M. Rice πραγματοποίησαν 
σημαντικές ανακαλύψεις που οδήγησαν στον εντοπισμό ενός νέου ιού, του ιού της 
ηπατίτιδας C. Πριν από την ανακάλυψή τους, ο εντοπισμός των ιών της ηπατίτιδας Α 
και Β ήταν κρίσιμα βήματα προς τα εμπρός, αλλά η πλειονότητα των κρουσμάτων 
ηπατίτιδας που προέρχονται από το αίμα παρέμεινε ανεξήγητη. Η ανακάλυψη του 
ιού της ηπατίτιδας C αποκάλυψε την αιτία των υπόλοιπων περιπτώσεων χρόνιας 
ηπατίτιδας και οδήγησε στην ανακάλυψη νέων  εξετάσεων αίματος και νέων 
φαρμάκων που έχουν σώσει εκατομμύρια ζωές. 
 
Ηπατίτιδα - μια παγκόσμια απειλή για την ανθρώπινη υγεία 
Η ηπατική φλεγμονή ή η ηπατίτιδα, προκαλείται κυρίως από ιογενείς λοιμώξεις, αν 
και η κατάχρηση αλκοόλ, οι περιβαλλοντικές τοξίνες και οι αυτοάνοσες ασθένειες 
είναι επίσης σημαντικές αιτίες. Στη δεκαετία του 1940, κατέστη σαφές ότι υπάρχουν 
δύο κύριοι τύποι μολυσματικής ηπατίτιδας. Ο πρώτος, που ονομάζεται ηπατίτιδα Α, 
μεταδίδεται από μολυσμένο νερό ή τροφή και γενικά έχει μικρή μακροπρόθεσμη 
επίδραση στον ασθενή. Ο δεύτερος τύπος μεταδίδεται μέσω αίματος και σωματικών 
υγρών και αντιπροσωπεύει μια πολύ πιο σοβαρή απειλή, καθώς μπορεί να οδηγήσει 
σε χρόνια πάθηση, με την ανάπτυξη κίρρωσης και καρκίνου του ήπατος. Αυτή η 
μορφή ηπατίτιδας είναι ύπουλη, καθώς  υγιή, κατά τα άλλα,  άτομα μπορεί να είναι 
φορείς του ιού για πολλά χρόνια πριν προκύψουν σοβαρές επιπλοκές. Η ηπατίτιδα 
που προκαλείται από το αίμα σχετίζεται με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα 
και προκαλεί περισσότερους από ένα εκατομμύριο θανάτους ανά έτος σε παγκόσμιο 
επίπεδο, καθιστώντας έτσι ένα παγκόσμιο πρόβλημα υγείας σε κλίμακα συγκρίσιμη 
με τη μόλυνση από τον ιό HIV και τη φυματίωση. 
 
Ιογενής ηπατίτιδα - Ένας άγνωστος μολυσματικός παράγοντας 
Το κλειδί για την επιτυχή επέμβαση κατά των μολυσματικών ασθενειών είναι ο 
εντοπισμός του αιτιολογικού παράγοντα. Στη δεκαετία του 1960, ο Baruch Blumberg 
διαπίστωσε ότι μια μορφή ηπατίτιδας προκλήθηκε από έναν ιό που έγινε γνωστός ως 
ιός της ηπατίτιδας Β και η ανακάλυψη οδήγησε στην ανάπτυξη διαγνωστικών 
εξετάσεων και ενός αποτελεσματικού εμβολίου. Το Blumberg τιμήθηκε με το Νόμπελ 
Φυσιολογίας -Ιατρικής το 1976 για αυτήν την ανακάλυψη. 



ΒΙΟΛΟΓΙΑ  

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΚΩΤΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Εκείνη την εποχή, ο Harvey J. Alter στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ μελετούσε 
την εμφάνιση ηπατίτιδας σε ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε μεταγγίσεις αίματος. 
Αν και οι εξετάσεις αίματος για τον πρόσφατα ανακαλυφθέντα ιό της ηπατίτιδας Β 
μείωσαν τον αριθμό των περιπτώσεων ηπατίτιδας που σχετίζεται με μετάγγιση, ο 
Alter και οι συνεργάτες του έδειξαν ότι παρέμεινε μεγάλος αριθμός περιπτώσεων. Οι 
δοκιμές για λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Α αναπτύχθηκαν επίσης αυτήν την 
περίοδο και κατέστη σαφές ότι η ηπατίτιδα Α δεν ήταν η αιτία αυτών των ανεξήγητων 
περιπτώσεων. 
Ήταν μια μεγάλη πηγή ανησυχίας ότι ένας σημαντικός αριθμός εκείνων που έλαβαν 
μεταγγίσεις αίματος εμφάνισαν χρόνια ηπατίτιδα λόγω ενός άγνωστου 
μολυσματικού παράγοντα. Ο Alter και οι συνάδελφοί του έδειξαν ότι το αίμα από 
αυτούς τους ασθενείς με ηπατίτιδα θα μπορούσε να μεταδώσει την ασθένεια στους 
χιμπατζήδες, τον μοναδικό ευαίσθητο ξενιστή εκτός από τους ανθρώπους. 
Μεταγενέστερες μελέτες έδειξαν επίσης ότι ο άγνωστος μολυσματικός παράγοντας 
είχε τα χαρακτηριστικά ενός ιού. Οι μεθοδικές έρευνες του Alter είχαν καθορίσει με 
αυτόν τον τρόπο μια νέα, ξεχωριστή μορφή χρόνιας ιογενούς ηπατίτιδας. Η 
μυστηριώδης ασθένεια έγινε γνωστή ως ηπατίτιδα «non-A, non-B». 
 
Προσδιορισμός του ιού της ηπατίτιδας C 
Η αναγνώριση του νέου ιού ήταν πλέον υψηλή προτεραιότητα. Χρησιμοποιήθηκαν 
όλες οι παραδοσιακές τεχνικές για την απομόνωση ιών, αλλά παρόλα αυτά, για πάνω 
από μια δεκαετία δεν κατέστη δυνατό. Ο Michael Houghton, εργαζόμενος στη 
φαρμακευτική εταιρεία Chiron, ανέλαβε την επίπονη εργασία που απαιτείται για την 
απομόνωση της γενετικής αλληλουχίας του ιού. Ο Houghton και οι συνεργάτες του 
δημιούργησαν μια συλλογή θραυσμάτων DNA από νουκλεϊκά οξέα που βρέθηκαν 
στο αίμα ενός μολυσμένου χιμπατζή. Η πλειονότητα αυτών των θραυσμάτων 
προήλθε από το γονιδίωμα του ίδιου του χιμπατζή, αλλά οι ερευνητές προέβλεψαν 
ότι ορισμένα θα προέρχονταν από τον άγνωστο ιό. Με την υπόθεση ότι αντισώματα 
κατά του ιού θα υπήρχαν στο αίμα που ελήφθη από ασθενείς με ηπατίτιδα, οι 
ερευνητές χρησιμοποίησαν ορούς ασθενούς για να αναγνωρίσουν κλωνοποιημένα 
ιικά θραύσματα DNA που κωδικοποιούν ιικές πρωτεΐνες. Μετά από μια 
ολοκληρωμένη αναζήτηση, βρέθηκε ένας θετικός κλώνος. Περαιτέρω εργασία έδειξε 
ότι αυτός ο κλώνος προήλθε από έναν νέο ιό RNA που ανήκει στην οικογένεια 
Flavivirus και ονομάστηκε ιός Ηπατίτιδας C. 
Η ανακάλυψη του ιού της ηπατίτιδας C ήταν καθοριστική, αλλά έλειπε ένα βασικό 
κομμάτι του παζλ: θα μπορούσε μόνο ο ιός να προκαλέσει ηπατίτιδα; Για να 
απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα, οι επιστήμονες έπρεπε να διερευνήσουν εάν ο 
κλωνοποιημένος ιός ήταν σε θέση να πολλαπλασιάζεται και να προκαλεί ασθένεια. 
Ο Charles M. Rice, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον στο Σεντ Λούις, μαζί 
με άλλες ομάδες που εργάζονται με ιούς RNA, εντόπισε μια άγνωστη περιοχή στο 
τέλος του γονιδιώματος του ιού της ηπατίτιδας C που υποπτεύονταν ότι θα μπορούσε 
να είναι σημαντική για την αντιγραφή του ιού. Ο Rice  παρατήρησε επίσης γενετικές 
διαφοροποιήσεις  σε απομονωμένα δείγματα ιών και υπέθεσε ότι ορισμένες από 
αυτές ενδέχεται να εμποδίσουν την αναπαραγωγή του ιού. Μέσω της γενετικής 
μηχανικής, ο Rice δημιούργησε μια παραλλαγή RNA του ιού της ηπατίτιδας C που 
περιλάμβανε την πρόσφατα καθορισμένη περιοχή του ιικού γονιδιώματος.  Όταν 
αυτό το RNA εγχύθηκε στο ήπαρ των χιμπατζήδων, εντοπίστηκε ιός στο αίμα και 
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παρατηρήθηκαν παθολογικές αλλαγές που μοιάζουν με αυτές που παρατηρήθηκαν 
σε ανθρώπους με τη χρόνια ασθένεια. Αυτή ήταν η τελική απόδειξη ότι μόνο ο ιός 
της ηπατίτιδας C θα μπορούσε να προκαλέσει τις ανεξήγητες περιπτώσεις ηπατίτιδας 
που προκαλούνται από μετάγγιση. 
 
Σημασία αυτής της ανακάλυψης που βραβεύτηκε με Νόμπελ 
Η ανακάλυψη των Νόμπελ για τον ιό της ηπατίτιδας C αποτελεί επίτευγμα ορόσημο 
στη συνεχιζόμενη μάχη κατά των ιογενών ασθενειών. Χάρη στην ανακάλυψή τους, 
διατίθενται πολύ ευαίσθητες εξετάσεις αίματος για τον ιό και αυτές έχουν 
ουσιαστικά εξαλείψει την ηπατίτιδα μετά τη μετάγγιση σε πολλά μέρη του κόσμου, 
βελτιώνοντας σημαντικά την παγκόσμια υγεία. Η ανακάλυψή τους επέτρεψε επίσης 
την ταχεία ανάπτυξη αντιιικών φαρμάκων που απευθύνονται στην ηπατίτιδα C. Για 
πρώτη φορά στην ιστορία, η ασθένεια μπορεί τώρα να θεραπευτεί, αυξάνοντας τις 
ελπίδες για εξάλειψη του ιού της ηπατίτιδας C από τον παγκόσμιο πληθυσμό. Για την 
επίτευξη αυτού του στόχου, θα απαιτηθούν διεθνείς προσπάθειες για τη 
διευκόλυνση της εξέτασης αίματος και τη διάθεση αντιιικών φαρμάκων σε όλο τον 
κόσμο . 
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