


„Последният мохикан“
(Хепатит Е)



Хепатит E вирус (HEV)

• Чревно-трансмисивен остър вирусен 

хепатит

• 1955, New Delhi, India



RNA вирус с размери 27-34 nm, без 

обвивка



Хепатит E вирус (HEV)

• Пренасян чрез вода хепатит, за първи път описан през 
1980 г.

HEV: 1983 Balayan et al., 1983. 20: 23-31

• HEV: сферичен, РНК-вирус

Mushawar IK, J Med Virol 2008. 80: 646-58 

• 4 (7) различни генотипа, но само един серотип

• Самоограничаваща се лека до ср. тежка инфекция у 
имунокомпетентни пациенти (смъртност 0,4-4,0%) 

Wedemeyer et al., Gastroenterology 2012; Kamar et al., Lancet 2012 

• 70 000 смъртни случаи годишно 



EПИДЕМИОЛОГИЯ

• Водни епидемии

• Чревна трансмисия

• Подобно на HAV



EПИДЕМИОЛОГИЯ

• HEV – Севрна Африка и средния Изток –

висока честота

• Предимно у възрастни - 15 - 40



EПИДЕМИОЛОГИЯ



EПИДЕМИОЛОГИЯ

• HEV – чрез фекално контаминирана вода в 

ендемичните области

• Предаване от човек на човек е рядко

• Възможна е трансмисия чрез 

хемотрансфузия в ендемични области

• Вертикална трансмисия



EПИДЕМИОЛОГИЯ

• Спорадични случаи в Европа

• Туризъм 

• HEV може да инфектира свинете 

• Съобщения от Япония и Германия за НЕV 
трансмисия чрез недопечено еленско месо, 
глигани, кренвирши от свински черен дроб, 
животински вътрешни органи

• Гризачите – вероятен резервоар в някои  
региони



Серопозитивност

• До 21% в USA?

• Генотип 3 – чест, но слабо вирулентен?

• Неспецифичен серологичен тест за anti-

HEV?



До 80% серопозитивни прасета на 

възраст 4-5 месеца (USА)

• Резервоар – болния човек 

• Но също и: 

– Елен

– Прасе 

– Глиган 

– Гризачи

– Пилета



Генотипове

Characteristics Genotype 1 Genotype 2 Genotype 3 Genotype 4

Geographic 

Location
Africa and Asia

Mexico, West 

Africa

Developed 

Countries

China, Taiwan, 

Japan

Transmission 

route

Water-borne 

Fecal-

oral Person to 

Person

Water-borne 

Fecal-oral
Food-borne Food-borne

Groups at high 

risk for infection
Young Adults Young Adults

Older Adults 

(>40 years) and 

Males

Immuno-

compromised 

persons

Young Adults

Zoonotic 

transmission
No No Yes Yes

Chronic 

Infection
No No Yes No

Occurrence of 

Outbreaks
Common

Smaller scale 

outbreaks
Uncommon Uncommon



Хепатит E Генотип 3 инфекция

– зооноза! 



Хепатит E Генотип 3 инфекция – зооноза!

• HEV е открит у:
• Свине

Sakar, Ghany et al. J Clin Microbiol 2015 

• Елен
Tei, Lancet 2003; Tomiyama, J Viral Hepatitis 2009 

• Див глиган
Kaci et al., Vet Microbiol 2008 

• Риба 
Meng et al., J Viral Hepati 2009 

• Рак и мекотели 
Said et al., Emerg Infect Dis 2009 

• Гризачи (вкл. плъх) 
Easterbrook et al., Epidemiol Infect 2007

HEV-RNA се открива често в търговско свинско месо! Открита е 
повишена серопозитивност у лица в контакт със свине! 



Клинична изява

• HEV - самограничаваща се остра инфекция

• Фулминантен хепатит (0.5 – 3%)

• Хроничен  хепатит (генотип 3) – при 

трансплантирани и имуносупресирани



Клинична изява
• Инкубация – от 15 до 60 дни 

• Клинична картина на остър вирусен хепатит –
холестаза, иктер, гадене, повръщане, 
отпадналост, анорексия, треска, коремна 
болка, хепатомегалия  

• По-рядко – диария, артралгия, сърбеж, 
уртикариален обрив

•

• Някои – безсимптомна инфекция

•

• Много рядко – синдром на Guillain-Barré



НЕV – серология 



ЛКИ

• ↑Билирубин

• ↑ ALT

• ↑ AST

• Оздравяване – за 1-6 седмици от началото



Бременност и НЕV

• Смъртност 15-25% в третия триместър

• Бременността предразполага за повишена 

вирусна репликация



Трансплантация и НЕV

• Остра и хронична НЕV инфекция при 

трансплантирани – бъбреци, черен дроб, 

панкреас

• Значим рисков фактор – консумация на 

недобре изпечен дивеч или продукти от 

свинско месо



Хроничен хепатит Е 

• След органна трансплантация –
персистиращо ↑ на ТА, HEV RNA+, 
хистологичен образ на хроничен хепатит, 
липса на други вируси

• Кохорта от 700 трансплантирани със 
солиден орган - 34 (5%) развиват НEV-
инфекция, а от тях 47% развиват хронична 
инфекция



February 2008



Хроничен хепатит Е 

у трансплантирани пациенти

• Чернодробна трансплантация
Haagsma et al., Liver Transplantation 2009

Pischke et al., Liver Transplantation 2010

Kamar et al., Gastroenterology 2011

• Бъбречна трансплантация
Kamar et al., Gastroenterology 2011

Pas et al., Emerg Infect Diseases 2012

Moal et al., J Med Virol 2013

• Сърдечна трансплантация 
Pischke et al., Am J Transplantation 2012

Koning et al., J Heart Lung Transplant 2013

• Белодробна трансплантация
Riezbeos-Brilman et al. J Heart & Lung Transpl 2012

Pischke et al., Transpl Infectious Diseases 2014



Хроничен хепатит Е 

• Хроничен НЕV хепатит – довел до цироза у 
болен с трансплантиран бъбрек 

• У болните с хроничен НЕV хепатит –
възможност за реактивация 

• Имунсупресия – хроничен НЕV хепатит е 
описан у болни с не-Hodgkin лимфом, 
получаващи Rituximab и у пациенти с HIV-
инфекция



Риск за хронификация на HEV

според имуносупресора

• In vitro ефекти на имуносупресора върху 
HEV инфекцията и репликацията

– tacrolimus: HEV инфекция ↑↑

– cyclosporine: HEV репликация ↑

– mTOR inhibitors: HEV репликация ↑↑

– mycophenolate: HEV репликация ↓↓

– corticosteroids: HEV репликация ↔

• Debing, Neyts et al, AAC 2014; 58: 267; Wang, Pan et al., Gastroenterology 
2014; 146: 1775 ;

• Zhou, Pan et al., J Hepatol 2014; 61: 746; Behrendt, Wedemeyer et al. J 
Hepatol 2014; 61: 1418



Диагноза

• HEV-RNA в серум или фекалии чрез PCR

• Анти-HEV IgM

• Анти-HEV Ig – често фалшиво(+) и фалшиво(-)



Диагноза на HEV-инфекция у 

имуносупресирани пациенти

• Сероконверсията към анти-HEV+ може да 

се забави няколко месеца

Pischke et al., Liver Transplantation 2010 

• Някои пациенти могат да загубят анти-HEV

след трансплантацията 

Pischke et al., Am J Transplantation 2012

• Необходим е тест за HEV-RNA!



ПРОФИЛАКТИКА

• HEV –ваксина - HEV239 (Hecolin) – рекомбинантна, 
срещу генотип 1 и 4, ефективна в 95% от случаите, 
безопасна за бременни, налична в Китай

• Туристи – да не употребяват вода с неясна чистота, 
морски дарове, непечени плодове и зеленчуци 

• Свинското месо – поне за 20 мин. на 71°C

• Стриди и сурови морски дарове – не



ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТЪР ХЕПАТИТ Е

• Поддържащо

• Тежките случаи - хоспитализация



ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧЕН ХЕПАТИТ Е

• Eкспериментално лечение с Interferon-Ribavirin –
показва вирусен клирънс при повечето случаи

• Мултицентричен опит включва 59 пациенти с 
трансплантация и хепатит Е, получили Ribavirin за 
средно 9 месеца(1 до 82 месеца) след диагнозата 
на HEV инфекция

• Ribavirin 600 mg дневно

• В края на лечението - HEV клирънс у 56 пациента 
(95%)



Ribavirin е ефективен с/у HEV

• 59 пациенти, лекувани средно 3 месеца

• 46 пациенти с ТВО (78%)

• Ribavirin е ефективен с/у HEV

• Неуспешно лечение (22%)

Kamar, Mallet et al., NEJM 2014



ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧЕН ХЕПАТИТ Е

• ТВО (неоткриваема HEV RNA 6 месеца след 
края на лечението) – 46 пациента (78%)

• От 10 пациента с рецидив на НЕV 
инфекцията, 6 са лекувани отново и за по-
дълго време и 4 от тях плучават ТВО

• Вирусен клирънс е наблюдаван и след три 
месечно лечение с pegylated interferon в 
серия от 3 пациенти с чернодробни 
трансплантации, един от които релапсира



Хепатит E – бъдещи направления

• По-добро определяне на инфекциозните 
резервоари от животни и околна среда

• Сигурност на храната, канализацията, водата …

• Трябва ли да се изследват кръвните продукти 
за HEV RNA?

• Имунитет с/у HEV

• Ваксината с/у HEV е лицензирана само в Китай



Хепатит E – бъдещи направления

• Фактори, съдействащи за тежка остра и хронична 
HEV-инфекция – бременност, имуносупресия, НЕV-
генотип 

• Eкстрахепатална изява на хепатит Е 

• Патогенеза на HEV

• Ribavirin има странични ефекти и не лекува 
инфекцията във всички случаи 

• Нужда от алтернативно лечение!



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• До 60% от трансплантираните с остра НЕV 
инфекция могат да развият хроничен хепатит Е

• Негативна анти НЕV не изключва инфекция

• Редукция на имуносупресията води до спонтанен 
клирънс в една трета от случаите

•

• Нелекувана НЕV инфекция след трансплантация 
има лоша прогноза

• Ribavirin дава терапевтична възможност



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• Имуносупресирани пациенти с повишена ALT 

трябва да се изследват за HEV-RNA

• Хепатит E може да хронифицира и да прогресира 

бързо до цироза

• Имуносупресивните лекарства имат различен 

ефект в/у репликацията на HEV (mycophenolate

↓↓ HEV репликация)

• Ribavirin е ефективен с/у HEV, но има и случаи на 

неуспешно лечение



„Последният мохикан“
(Хепатит Е)



Библиография    

• Zhu FC, Zhang J, Zhang XF, et al. Efficacy and safety of a recombinant hepatitis E vaccine in healthy 
adults: a large-scale, randomised, double-blind placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2010; 
376:895.

• Shrestha MP, Scott RM, Joshi DM, et al. Safety and efficacy of a recombinant hepatitis E vaccine. N 
Engl J Med 2007; 356:895.

• Tsarev SA, Tsareva TS, Emerson SU, et al. Successful passive and active immunization of cynomolgus
monkeys against hepatitis E. Proc Natl Acad Sci U S A 1994; 91:10198.

• Khuroo MS, Dar MY. Hepatitis E: evidence for person-to-person transmission and inability of low 
dose immune serum globulin from an Indian source to prevent it. Indian J Gastroenterol 1992; 
11:113.

• Aggarwal R, Jameel S. Hepatitis E. Hepatology 2011; 54:2218.

• Kamar N, Izopet J, Tripon S, et al. Ribavirin for chronic hepatitis E virus infection in transplant 
recipients. N Engl J Med 2014; 370:1111.

• Chaillon A, Sirinelli A, De Muret A, et al. Sustained virologic response with ribavirin in chronic 
hepatitis E virus infection in heart transplantation. J Heart Lung Transplant 2011; 30:841.

• Kamar N, Rostaing L, Abravanel F, et al. Ribavirin therapy inhibits viral replication on patients with 
chronic hepatitis e virus infection. Gastroenterology 2010; 139:1612.

• Mallet V, Nicand E, Sultanik P, et al. Brief communication: case reports of ribavirin treatment for 
chronic hepatitis E. Ann Intern Med 2010; 153:85.

• Kamar N, Rostaing L, Abravanel F, et al. Pegylated interferon-alpha for treating chronic hepatitis E 
virus infection after liver transplantation. Clin Infect Dis 2010; 50:e30.



Признателност!


