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Ιολογία - HEV 

EASL CPG HEV. J Hepatol 2018;doi: 10.1016/j.jhep.2018.03.005 

Hepeviridae Virus family  Ιοί Hepeviridae  μολύνουν 
θηλαστικά, πτηνά  και ψάρια 



EASL CPG HEV. J Hepatol 2018;doi: 10.1016/j.jhep.2018.03.005 

Hepeviridae 

Orthohepevirus 

Virus family  

Genus 
Στελέχη που προσβάλλουν ανθρώπους   
ανήκουν στο γένος Orthohepevirus , 
 είδος A 

Species A D C B 

Ιοί Hepeviridae  μολύνουν 
θηλαστικά, πτηνά  και ψάρια 

Ιολογία - HEV 



EASL CPG HEV. J Hepatol 2018;doi: 10.1016/j.jhep.2018.03.005 

Hepeviridae 

Orthohepevirus 

Virus family  

Genus 

Species 
Είδος  A περιλαμβάνει 
8 γονότυπους 

A D C B 

GT 1 GT 2 GT 3 GT 7 GT 6 GT 5 GT 4 GT 8 

• Προσβάλλουν μόνο 

ανθρώπους 
• Κόπρανο–στοματική 

μετάδοση μέσω μολυσμένων 
υδάτων  spread  

• Μεγάλες επιδημίες  
• Βραχεία, αυτο-περιοριζόμενη  
• Ποτέ χρόνια 
• Υψηλή θνητότητα στην κύηση 

(25%) 
 

• Ενδημική σε ζωικά 

είδη  π.χ οικόσιτοι 

χοίροι και αγριόχοιροι  

• Ανθρωπο-ζωονόσος   

• Αναπτυγμένες χώρες 

• Κίνα: GT 4 συχνότερος 

• Ν. Αμερική : GT 3 μόνο  
 

• Έχουν αναφερθεί μόνο 
σε αγριόχοιρους  

• GT 7 έχει αναφερθεί 

σε ασθενείς που 

καταναλώνουν 

συστηματικά κρέας & 

γάλα  καμήλας   

• Εντοπίζεται σε 

καμήλες   

Ιοί Hepeviridae  προσβάλλουν  
θηλαστικά, πτηνά  και ψάρια 

Στελέχη που προσβάλλουν ανθρώπους   
ανήκουν στο γένος Orthohepevirus , 
 είδος A 

Ιολογία - HEV 



EASL CPG HEV. J Hepatol 2018;doi: 10.1016/j.jhep.2018.03.005  

Hepeviridae 

Orthohepevirus 

Virus family  

Genus 

Species A D C B 

Μας ενδιαφέρουν αυτοί οι CPG 

GT 1 GT 2 GT 3 GT 7 GT 6 GT 5 GT 4 GT 8 

• Προσβάλλουν μόνο 

ανθρώπους 
• Κόπρανο–στοματική 

μετάδοση μέσω μολυσμένων 
υδάτων  spread  

• Μεγάλες επιδημίες  
• Βραχεία, αυτο-περιοριζόμενη  
• Ποτέ χρόνια 
• Υψηλή θνητότητα στην κύηση 

(25%) 
 

• Ενδημική σε ζωικά 

είδη  π.χ οικόσιτοι 

χοίροι και αγριόχοιροι  

• Ανθρωπο-ζωονόσος   

• Αναπτυγμένες χώρες 

• Κίνα: GT 4 συχνότερος 

• Ν. Αμερική : GT 3 μόνο  

 

• Έχουν αναφερθεί μόνο 
σε αγριόχοιρους  

• GT 7 έχει αναφερθεί 

σε ασθενείς που 

καταναλώνουν 

συστηματικά κρέας & 

γάλα  καμήλας   

• Εντοπίζεται σε 

καμήλες   

Ιοί Hepeviridae  προσβάλλουν  
θηλαστικά, πτηνά  και ψάρια 

Στελέχη που προσβάλλουν ανθρώπους   
ανήκουν στο γένος Orthohepevirus , 
 είδος A 

Είδος  A περιλαμβάνει 
8 γονότυπους 

Ιολογία - HEV 



HEV GT 1 και 2 (εν συντομία) 

*Data from 2005 
EASL CPG HEV. J Hepatol 2018;doi: 10.1016/j.jhep.2018.03.005  

• ~20 εκατ. λοιμώξεις παγκοσμίως  

– 3 εκατ. συμπωματικές περιπτώσεις  και 70.000 θάνατοι/έτος* 

– WHO  κατευθυντήριες οδηγίες  → διαχείριση επιδημιών οξ. HEV σε περιπτώσεις  
χωρών με μειωμένους πόρους  

• Βραχεία, αυτοπεριοριζόμενη νόσος, συνήθως σε νέους ενήλικες 

• Ποτέ χρόνια νόσος  

– Οξεία επι χρονίας ηπατικής ανεπάρκειας –πιθανή 

• Υψηλή θνητότητα κατά την κύηση  (25%) 

 Συστάσεις  

• Tαξιδιώτες με ηπατίτιδα που επιστρέφουν από ενδημικές 

περιοχές για HEV GT 1 ή 2 πρέπει να ελεγχθούν για HEV 
A 1 

• Έγκυες με HEV GT 1 ή 2 πρέπει να επιτηρούνται στενά και να 

μεταφερθούν σε μεταμοσχευτικό κέντρο εάν εμφανισθεί ηπατική 

ανεπάρκεια 

A 1 

Level of evidence Grade of recommendation 



HEV GT 3 και 4: επιδημιολογία 

1. Dalton HR, et al. Eur J Gastroenterol Hepatol 2008;20:784–90; 
EASL CPG HEV. J Hepatol 2018;doi: 10.1016/j.jhep.2018.03.005  

• Ενδημική σε μερικές αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και σε ανεπτυγμένες   

• Η συνηθέστερη αιτία οξείας ιογενούς ηπατίτιδας σε πολλές Ευρωπαϊκές 
χώρες   

• Εκτίμηση  ≥2 εκατομ. αυτόχθονων HEV λοιμώξεων/έτος 

– Πλειονότητα →  ζωονόσος  

• πρωτεύον ξενιστής  → οικόσιτοι χοίροι  

• HEV GT 3 και 4  →  μεγαλύτερης ηλικίας άνδρες 

– Σε Αγγλική μελέτη , άνδρες : γυναίκες  3:1 - Μέση ηλικία , 63 έτη1 

•  Επιπολασμός ποικίλλει μεταξύ / εντός των κρατών, και κατά τη χρονική 
στιγμή  

– Πολλαπλά  ‘hotspots’ HEV λοίμωξης στην Ευρώπη  



HEV “hot spots” στην Ευρώπη  

1. Thom K, et al. Euro Surveill 2018;doi: 10.2807/1560-7917.ES.2018.23.12.17-00174 [Epub ahead of print];  
2. Mansuy JM, et al. Hepatology 2016;63:1145–54; 3. Zaaijer HL. Hepatology 2015;62:654;  
4. Müller B, et al. Transfus Med Hemother 2015;42:1–66; 5. Adlhoch C, et al. J Clin Virol 2016;82:9–16;  
6. Lucarelli C, et al. Euro Surveill 2016;21; 7. Bura M, et al, Int J Infect Dis. 2017; 61:20–2. 
EASL CPG HEV. J Hepatol 2018;doi: 10.1016/j.jhep.2018.03.005 [Epub ahead of print] 

Σκωτία, 2016: 1:2,481 αιμοδότες 1 

ΝΔ  Γαλλία, 2016: επίπτωση 34%2 

Ολλανδία , 2014: 1:600  αιμοδότες 3 

Δ. Γερμανία , 2015: 1:616  αιμοδότες 4 

Τσεχία , 2015: 400 εργστ. επιβεβαιωμένα περιστατικά 5 

Abruzzo, Ιταλία , 2016: οροεπι΄κράτηση 49% 6 

Δυτική/Κεντρική Πολωνία , 2017: οροεπικράτηση 50% 7 



HEV  “hot spots” Ευρώπη  

Παγκόσμια : HEV ιαιμία σε αιμοδότες  

Αυστραλία, 2015: 1:14.799–74.1318,9 

Καναδάς , 2017: 1:13.99310 

Κίνα, 2016: 1:1.00011 

Ιαπωνία, 2011: 1:8.17315.07512,13 

ΗΠΑ , 2016: 1:9.50014 

References included in slide notes. 
EASL CPG HEV. J Hepatol 2018;doi: 10.1016/j.jhep.2018.03.005 (and supplementary materials)  

Scotland, 2016: 1:2,481 donors viraemic1 

SW France, 2016: incidence 34%2 

The Netherlands, 2014: 1:600 donors viraemic3 

Western Germany, 2015: 1:616 donors viraemic4 

Czech Republic, 2015: 400 lab-confirmed cases5 

Abruzzo, Italy, 2016: seroprevalence 49%6 

Western/Central Poland, 2018: seroprevalence 50%7 



Κλινικές εκδηλώσεις: οξεία λοίμωξη  

*κόπωση , κνησμός και ναυτία  
EASL CPG HEV. J Hepatol 2018;doi: 10.1016/j.jhep.2018.03.005 [Epub ahead of print] 

• Οξεία HEV GT 3 λοίμωξη → ασυμπτωματική στους περισσότερους ασθενείς  

– <5% μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα οξείας ηπατίτιδας 

• Αυξημένα ηπατικά ένζυμα , ίκτερος και μη ειδικά συμπτώματα * 

• Ανοσοεπαρκείς ασθενείς → αυτο-ίαση  

– μετάπτωση σε  οξεία ηπατική ανεπάρκεια σπάνια στην HEV GT 3 

– Σπάνια οξεία επι χρονίας ηπατικής ανεπάρκειας  

• Μη-προστατευτική ανοσία μετά την αποδρομή της λοίμωξης  

– Επαναλοίμωξη πιθανή, αλλά με μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης 

συμπτωματικής ηπατίτιδας 

 



*Persistence of HEV replication for 3 months. In rare cases, spontaneous clearance has been observed between 3 
and 6 months  
EASL CPG HEV. J Hepatol 2018;doi: 10.1016/j.jhep.2018.03.005 [Epub ahead of print] 

• Ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς → αδυναμία κάθαρσης HEV λοίμωξης  

– Πρόοδος νόσου → χρόνια ηπατίτιδα * 

• Ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς : 

– Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων  

• ~50–66%  των HEV+ μεταμοσχευμένων  → χρονία ηπατίτιδα 

– Ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα  

– Ατομα με HIV 

– Ασθενείς με ρευματολογικά νοσήματα που λαμβάνουν βαρειά ανοσοκαταστολή  

• Πλειοψηφία των ασθενών → ασυμπτωματικοί με ήπιες και μόνιμες 

διαταραχές ηπατικών ενζύμων  

Κλινικές εκδηλώσεις: χρόνια λοίμωξη  



Μετάδοση και πρόοδος νόσου σε 
μεταμοσχευμένους ασθενείς  

*Possible increased likelihood for LTx recipients, only GT 3 
Behrendt P, et al. J Hepatol 2014;61:1418–29 

4050% 

Ασθενής με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου  

Κάθαρση Χρόνια λοίμωξη 

5060%* 

Κίρρωση 
~10% ταχεία 

πρόοδος 

Θάνατος 
μεταμόσχευση ήπατος  



Εργαστηριακή διάγνωση HEV λοίμωξης 

EASL CPG HEV. J Hepatol 2018;doi: 10.1016/j.jhep.2018.03.005  

• Περίοδος επώασης HEV  ~15–60 ημέρες 

– HEV RNA ανιχνεύεται  για ~3 εβδ. μετά τη λοίμωξη στο αίμα και κόπρανα 

• Λίγο πριν την  έναρξη των συμπτωμάτων  

• Έναρξη κλινικών συμπτωμάτων → βιοχημικοί δείκτες αυξάνονται 

– πρώτα IgM ακολουθούμενο από IgG 



*ασθενείς με επαναλοίμωξη συνήθως είναι anti-HEV IgM αρνητικοί αλλά  IgG  και PCR θετικοί  
EASL CPG HEV. J Hepatol 2018;doi: 10.1016/j.jhep.2018.03.005  

• Οξεία HEV λοίμωξη διαγιγνώσκεται με την ανίχνευσηanti-HEV antibodies 

– IgM, IgG ή και τα δύο με ανοσοενζυμικές μεθόδους σε συνδυασμό με HEV NAT 

• Ορολογικός έλεγχος βασίζεται στην ανίχνευση των anti-IgM και 

(αυξανόμενα) IgG 

Infection status Positive markers 

Current infection – acute  HEV RNA 
 HEV RNA + anti-HEV IgM 
 HEV RNA + anti-HEV IgG* 
 HEV RNA + anti-HEV IgM + anti-HEV IgG 
 Anti-HEV IgM + anti-HEV IgG (rising) 
 HEV antigen 

Current infection – chronic  HEV RNA (± anti-HEV) ≥3 months 
 HEV antigen 

Past infection  Anti-HEV IgG 

Εργαστηριακή διάγνωση HEV λοίμωξης 



Μοριακός έλεγχος HEV 

EASL CPG HEV. J Hepatol 2018;doi: 10.1016/j.jhep.2018.03.005 [Epub ahead of print] 

• Ανίχνευση HEV RNA  σε αίμα ή κόπρανα → HEV λοίμωξη 

• Σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς με χρόνια HEV, anti-HEV αντισώματα 

συνήθως μη ανιχνεύσιμα  

– NATs μοναδικός αξιόπιστος δείκτης διάγνωσης 

• Σε χρόνιες περιπτώσεις → ιικό φορτίο 

– Εκτίμηση ανταπόκρισης στη θεραπεία 

– Επαναλοίμωξη  

Recommendations 

• A combination of serology and NAT testing should be used to 

diagnose HEV infection 
A 1 

• NAT testing should be used to diagnose chronic HEV infection A 1 

Grade of evidence Grade of recommendation 



Πρόληψη HEV λοίμωξης   

EASL CPG HEV. J Hepatol 2018;doi: 10.1016/j.jhep.2018.03.005  

• Κατανάλωση ατελώς παρασκευασμένου χοιρινού κρέατος ή αγριόχοιρου ή 

ελαφιού → σαφής παράγοντας κινδύνου για HEV λοίμωξη στην Ευρώπη  

– In vitro τροφικά παρασκευάσματα  → ασαφή δεδομένα 

• Κίνδυνος μετάδοσης από ασθενή σε ασθενή →  ασαφώς προσδιορισμένος 

– Σεξουαλική μετάδοση έχει περιγραφεί σε MSM 

– Τα κόπρανα περιέχουν υψηλές ποσότητες λοιμογόνων HEV σωματιδίων 

• Αυστηροί κανόνες υγιεινής 

• Εμβόλιο → υπάρχει αδειοδοτημένο μόνο στην Κίνα 

Recommendations 

• Immunocompromised individuals and those with chronic liver 
diseases should avoid consumption of undercooked meat 
(pork, wild boar and venison) and shellfish 

B 1 

• Suggested that immunocompromised patients consume meat 
only if it has been thoroughly cooked to ≥70°C 

B 2 

Grade of evidence Grade of recommendation 



Αναδυόμενα παθογόνα και ασφάλεια του αίματος  

~ 70 λοιμώδεις παράγοντες που μπορεί να απειλήσουν την ασφάλεια αίματος 
(Transfusion 2009;49: 1S-29S.)  

•  ΒΑΚΤΗΡΙΑ 

10 

• ΠΑΡΑΣΙΤΑ (πρωτόζωα &νηματώδη) 

7 

• PRIONS 

4 

• ΡΙΚΕΤΣΙΕΣ 

6 

• ΙΟΙ 

42 (12 αρμποιοί)  



I. 



Variant CJD 

• Πρώτη φορά το  1996 στο ΗΒ 

• Μέση ηλικία έναρξης συμπτωμάτων 27 έτη 

• Έναρξη με διαταραχές συμπεριφοράς 

• Θανατηφόρα, μέση διάρκεια 
συμπτωμάτων 14 μήνες  

• Δεν υπάρχει μέθοδος ελέγχου  

• Δεν υπάρχει θεραπεία  

Διάγνωση/Θεραπεία 

vCJD και Αιμοδοσία 

• Προβληματισμός → μπορεί να μεταδίδεται με τη μετάγγιση  

• Απόφαση → εισαγωγή συγκεκριμένων προϊόντων αίματος από άλλα κράτη 



Τι πληροφορίες χρειάσθηκαν προκειμένου να 
αποφασισθούν τα “όποια” μέτρα ; 

 

3. Πόση μείωση μπορεί να “ανεχθεί” το σύστημα αιμοδοσίας  

• Έλλειψη επιδημιολογικών μελετών  

• Θεωρητικός κίνδυνος  

– Υψηλότερη συγκέντρωση  prion 

– Τροπισμός για το ΔΕΣ  

– Υπάρχον μοντέλο για περιφερική μετάδοση (oral) 

1. Εκτίμηση κινδύνου μετάδοσης  vCJD 

2. Συνέπειες των όποιων μέτρων στην επάρκεια αίματος  

• Ιστορικά το σύστημα αιμοδοσίας μπόρεσε να διαχειριστεί μείωση κατά 3%  

 

• Πλήρης αποκλεισμός  

– 22% μείωση  

• 1 μήνας αποκλεισμός  

– 10% μείωση 

• 6 μήνες αποκλεισμός 

– 3% μείωση  



Τι επιλογές υπήρχαν ;  

1. Κανένα μέτρο 

– vCJD = πρόκειται για θεωρητικό κίνδυνο,δεν υπάρχουν επιδημιολογικά 

δεδομένα για κίνδυνο  

2. Μερική εφαρμογή μέτρων 

– Ισσοροπία μεταξύ μείωσης κινδύνου για μετάδοση vCJD με πιθανές 

συνέπειες από μείωση αποθεμάτων αίματος  

3. Πλήρης εφαρμογή μέτρων  

– Ακόμη και 1 ημέρα παραμονής στο ΗΒ → επικίνδυνη  

Τελική απόφαση 

Αύγουστος 1999 → άτομα που έχουν διαμείνει αθροιστικά στο ΗΒ για 6 μήνες 

μεταξύ των ετών 1980 -1996  πρέπει να αποκλείονται από αιμοδοσία  

 



κάποτε επρόκειτο για 
αναδυόμενη λοίμωξη   

II. 



Ερωτήσεις σχετικές με την ασφάλεια του αίματος                  
και το  AIDS 1982 

• Προκαλείται από κάποιο παράγοντα με αιματογενή διασπορά ?    

• Επιπολασμός στον αιμοδοτικό πληθυσμό ?   

• Μπορεί να είναι ασυμπτωματικό ?   

• Μπορεί να προσδιοριστούν ομάδες κινδύνου ? 

• Μπορεί να επιβιώσει κατά την επεξεργασία / αποθήκευση ?   

• Μεταδίδεται με αίμα/ ιστούς/ όργανα ?  

• Ποια η ασθένεια και η έκβαση ?  

• Υπάρχει έλεγχος ?  

Aγνωστο 

Αγνωστος 

 Ναί 

Ναί 

Αγνωστο 

Δεκέμβριος 1982 → αποδείξεις 

AIDS, θανατηφόρα 

1984 και μετά  



HIV, AIDS και MSM 

1981 περιγράφονται οι πρώτες 

περιπτώσεις σε νέους άνδρες  

Δεκέμβριος 1982  προσδιορίζεται ο 

κίνδυνος από τις μεταγγίσεις 

Φθινόπωρο 1983 DH φυλλάδιο που 

μοιράζεται σε όλους τους αιμοδότες  

Will donors be questioned on 
sexual matters when they 

attend to give blood ? 

Definitely not.  





EFSA Journal, Volume: 15, Issue: 7, First published: 11 July 2017, DOI: (10.2903/j.efsa.2017.4886)  

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, Latvia, 
the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and the UK.  

Επιβεβαιωμένα περιστατικά HEV λοίμωξης κατα έτος 
EU/EEA 2005 -2015   



EFSA Journal, Volume: 15, Issue: 7, First published: 11 July 2017, DOI: (10.2903/j.efsa.2017.4886)  



κρέας 

Vegetarian  



Risk of blood versus environmental risk 

- Total number of HEV infections per year in NL is estimated to be 131,000 (16.8 
million citizens; 1.07% seroconversion per year; anti-HEV IgG seroprevalence 27%). 

- Hence 0.2% of HEV infections is caused by blood products. 

Sanquin (& its independent Medical Advisory Board) 
so far: 

- Protect all citizens against '3rd major zoonosis', not only recipients of blood.                      

- No HEV RNA screening of donors, inform citizens and government about the 

silent outbreak. (TV, questions to the Minister, etc). 





ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ HEV RNA  θετικοί  

a) Baylis,Vox 2012; b) Vollmer, JCM 2012; c) Slot, EuroSurv.2013; d) Cleland, Vox 2013; 
e) Hewitt, Lancet 2014; f) Gallian, EID 2014; g) Sauleda, Transfusion 2014; h) Fischer, PlosOne 2015; 
i) Ikeda, ISS 2009; j) CBS Surveilance Report 2014; k) pers. communication J.S. Epstein 



Prospective study monitoring Hepatitis E detection in 225,000 donations between 
October 2012 September 2013 

NHSBT and Public Health England 

Objectives:  
Prevalence of HEV RNA in blood donation 
Outcomes of those exposed 

Results: 

79/225 000 donations containing HEV RNA identified  
Prevalence 1 in 2848 donations  
54 of 79 HEV RNA-positive samples genotyped, all genotype 3 virus  
129 blood components associated with HEV viraemic donation 







allo-HSCT: allogeneic haematopoietic stem cell transplant patients; AN: annual number; AR: annual rate; HEV: hepatitis E virus; NA: not available,                     
pmp: per million population; SOT: solid organ transplant patients; TT: transfusion-transmitted.  

a  → Testing part of plasma production for use in patient at risk.  

b → Screening of all blood donations in some blood centres.  

c → Universal screening.  

d → Screening of plasma for the production of SD treated plasma for clinical use.  

e → Universal screening planned for 2017.  

f → Selective screening. 



HEV RNA σε δεξαμενές πλάσματος  

8 θετικές δεξαμενές(από 75 ελεγμένες)  : HEV RNA 100- 1000 copies/ml 

Baylis et al., 2013, Vox Sang 

Τι γίνεται με τα παράγωγα αίματος ;;; 

Χιλιάδες  

Ασθενείς  

Ασθενείς  

Ασθενείς  

Ασθενείς  

Ασθενείς  

Επι απουσίας 

τεχνικών 

αδρανοποίησης  

Μολυσμένη  
μονάδα 

Κλασματοποίηση 

Κίνδυνος 
μετάδοσης  



HEV Αδρανοποίηση/απομάκρυνση  

Παρόμοια με HAV?, εξαρτώμενη από το προϊόν  
Περιορίζεται στη λευκωματίνη  ( 2-3 log?)  

Αποτελεσματική για HAV. HEV? 

Εξαρτάται από το προϊόν 
 Αποτελεσματική απομάκρυνση  

Απομάκρυνση HEV? 
Εξαρτάται από το προϊόν 

20nm Nanofiltration:  

Dry heat treatment:  

Παστερίωση  (10h, 60°) :  

35-50nm Nanofiltration:  

Low pH (pH4): Δεν αδρανοποιεί  



Εκτίμηση Κινδύνου ; 

Θα πρέπει να αναμένουμε ανεύρεση θετικών δεξαμενών .  

Μπορεί να ακολουθήσει/ θα ακολουθήσει ανάκληση προϊόντων ….!  

Χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα  ; 

Ναι, πρέπει η βιομηχανία κλασματοποίσης να ενθαρρυνθεί για μελέτες  

αρχικά για τη Λευκωματίνη ;; 

Απαιτούνται δηλώσεις επικινδυνότητας όσον αφορά 
τα παράγωγα πλάσματος ; 

Η έλλειψη μετάδοσης είναι ενθαρρυντική αλλά χρειάζονται περισσότερες μελέτες.  

Μπορεί να υπάρχει υποεκτίμηση λόγω μη δήλωσης. 

Πρέπει να τεκμηριωθεί η άποψη ότι τα παράγωγα είναι ασφαλή όσον αφορά HEV.  



Χρειάζεται μία ολιστική προσέγγιση  


