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Τι νεότερα έχουμε στην HEV

 Αλλαγές στην επιδημιολογία της HEV λοίμωξης

Νόσος με τα δύο πρόσωπα: 
 ενδημική μορφή στις αναπτυσσόμενες χώρες

 σποραδική μορφή στις αναπτυγμένες

 Χρόνια ηπατίτιδα Ε

 Πρόοδος στην μελέτη και κατανόηση του κύκλου ζωής 
και αναπαραγωγής του ιού HEV

 Νέες φαρμακευτικές θεραπείες/ εμβόλια



Ο ιός της ηπατίτιδας Ε (HEV)

• Η ηπατίτιδα Ε αναγνωρίστηκε μετά από μια επιδημία 
στο Kashmir της Ινδίας το 1978

• 52.000 ικτερικής ηπατίτιδας, 1700 θάνατοι, κυρίως νέοι
• Μετάδοση μέσω μολυσμένου νερού
• Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο

• Υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές από το 1956
• Ο ιός ανακαλύφθηκε το 1983 από τον  Mikhail Balayan

μετά από επιδημία μεταξύ σοβιετικών στρατιωτών στο 
Αφγανιστάν

• RNA: single strand (+), non-enveloped 32 nm, 3 open 
reading frames (ORF)



Ο ιός της ηπατίτιδας Ε

Hepeviridae

Orthohepevirus

Virus family

Genus

Hepeviridae viruses infect
mammals, birds and fish

Strains infecting humans
belong to the Orthohepevirus
genus, species A

SpeciesSpecies A comprises
8 genotypes

A DCB

GT 1 GT 2 GT 3 GT 7GT 6GT 5GT 4 GT 8
• Only infect humans
• Faecal–oral spread via 

contaminated water
• Large outbreaks
• Brief, self-limiting
• Never chronic
• High mortality in 

pregnancy (25%)

• Endemic in animal 
species; eg, pigs and 
wild boar

• Zoonotic infections in 
humans

• High-income 
countries

• China: GT 4 most 
common

• S. America: GT 3 only 

• Have only been 
reported in wild boar

• GT 7 identified in 
patient regularly 
consuming camel 
meat and milk 

• Have since been 
identified in camels 

EASL CPG HEV. J Hepatol 2018



Φυλογενετική σχέση των 
Hepeviruses διαφόρων ξενιστών

Mostly Asia, Africa

China and
Southeast Asia

Debing Y, et al. J Hepatol 2016



Επιδημιολογικά δεδομένα
HEV: Η συχνότερη αιτία οξείας ιογενούς ηπατίτιδας

WHO: 
• 20 εκ. νέες λοιμώξεις/έτος σε παγκόσμιο επίπεδο
• περισσότερες από 3 εκ. συμπτωματικές λοιμώξεις
• 44.000 θάνατοι σχετιζόμενοι με HEV το 2015

Οξεία ηπατίτιδα Χρόνια ηπατίτιδα

HAV 1.4 εκ ΝΑ

HBV 4 εκ 240 εκ

HCV 3-4 εκ 150 εκ

HEV 20 εκ/ 3 εκ συμπτωματικοί Άγνωστο 



Viral Hepatitis – Hepatitis E information. CDC. www.cdc.gov/hepatitis/hev/hevfaq.htm Accessed March 28, 2017.

Gen 1,2

Gen 3,4

Gen 4,3

Επιδημιολογικά δεδομένα



E. H. Teshale, Travelers’ Health, Hepatitis E, Chapter 3, Yellow Book, 2017, https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2018/infectiousdiseases-

related-to-travel/hepatitis-e. Who, Hepatitis E, WHO, Geneva, Switzerland, 2017.

Gen 3 & 4 Gen 1 & 2

“Tα δύο πρόσωπα του HEV”
επιδημική - σποραδική μορφή

https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2018/infectiousdiseases-related-to-travel/hepatitis-e


10 πλάσια αύξηση των τεκμηριωμένων περιπτώσεων

22 countries; no data from Greece

Aspinall, Eurosurveillance 2017

Επιδημιολογικά δεδομένα στην Ευρώπη



Επιδημιολογικά δεδομένα στην Ευρώπη

Rapid communication Eurosurveillance, HEV: assessment of the 
epidemiological situation in Europe 2014/2015, Adlhoch, J Clin Virol 2016



Επιδημιολογικά δεδομένα στην Ελλάδα

• Αποσπασματικά επιδημιολογικά δεδομένα

• Prevalence of hepatitis E in liver transplant recipients in Greece. 
Sinakos et al. Epidemiol Infect. Oct 2018

• Seroprevalence of hepatitis E in HIV infected patients in Greece. 
Politou et al. J Med Virol Sep 2015

• PREVALENCE OF HEPATITIS E VIRUS (HEV) INFECTION IN BLOOD 
DONORS AND MULTI-TRANSFUSED PATIENTS IN GREECE. Zervou
et al, Vox Sanguis 2015

• Existence of viral contamination routes from human and animal 
sources to the salad vegetable. Kokkinos P et al, Food Environ 
Virol. Dec 2012

HEV RNA (+): 1/76 (prevalence 1.3%, 95% CI 0.00–3.90), 
gt 3

18/243 HIV patients (7.3%) were positive for HEV IgG 
antibodies

1835 BD: anti-HEV IgG 2.9% (5.9% >50 y/ 1.8 < 50y – 13.3% males from Crete)
Zervou, Vox Sang 2015



Τρόποι μετάδοσης

• Ενδημική μορφή, GT1 και 2
• Κοπροστοματικά
• Μολυσμένο νερό 

• Σποραδική/ αυτόχθονος μορφή, GT 3 και 4
• Μολυσμένο κρέας χοίρου, αγριόχοιρου, ελαφιού, 

μαλάκια, φράουλες, σπανάκι 
• Μετάγγιση αίματος
• Κάθετη μετάδοση
• Από άνθρωπο σε άνθρωπο;



The changing epidemiology of hepatitis A & E| 
Presentation by Kalliopi Zachou



Main: faecal-oral
Highly endemic regions:
contamination of drinking water 
(gen 1,2)

Main: faecal-oral
Endemic regions: zoonotic 
(swine and pig HEV 
strains) (gen 3,4)

Sayed, Hepatology 2015

Transfusion of 
infected blood 
products/ 
transplantation

Vertical 
transmission

Τρόποι μετάδοσης



Κλινική εικόνα ηπατίτιδας Ε

HEV Οξεία ηπατίτιδα

Ασυμπτωματική λοίμωξη στο 80%

Χρόνια ηπατίτιδα (ανοσοκατασταλμένοι, μεταμοσχευμένοι, 
HIV, αιματολογικοί και ρευματολογικοί ασθενείς)

Κεραυνοβόλος μορφή
(έγκυες, ηπατοπαθείς, ανοσοκατασταλμένοι)

Εξωηπατικές εκδηλώσεις



Χρόνια ΗEV λοίμωξη

• Ανίχνευση HEV RNA στον ορό ή τα κόπρανα για 
περισσότερο από 6 (ή 3) μήνες

• Έχει παρατηρηθεί μόνο στους γονότυπους 3 και 4
• Αφορά κυρίως ανοσοκατασταλμένους ασθενείς

• Μεταμοσχευμένους με συμπαγή όργανα
• HIV
• Αιματολογικές κακοήθειες
• Ρευματολογικοί ασθενείς

• Τρανσαμινασαιμία με ταχεία εξέλιξη σε ίνωση και 
κίρρωση του ήπατος



Behrendt et al, J Hepatol 2014

Solid organ transplanted patients

• Δίαιτα
• Παράγωγα αίματος, όργανα

Χρόνια ΗEV λοίμωξη



Εξωηπατικές εκδηλώσεις HEV
Organ system Clinical syndrome Notes
Neurological • Neuralgic amyotrophy*

• Guillain–Barré syndrome*
• Meningoencephalitis*
• Mononeuritis multiplex
• Myositis
• Bell’s palsy, vestibular neuritis, and 

peripheral neuropathy

• ~150 cases of neurological injury (in HEV GT 3); mainly 
Europe

• Most (>90%) cases in the immunocompetent

Renal* • Membranoproliferative and 
membranous glomerulonephritis

• IgA nephropathy

• Mainly immunosuppressed GT 3-infected patients
• Renal function improves and proteinuria levels decrease 

following HEV clearance

Haematological • Thrombocytopenia
• Monoclonal immunoglobulin
• Cryoglobulinaemia
• Aplastic anaemia†

• Haemolytic anaemia†

• Mild thrombocytopenia is common; occasionally severe
• Reported in 25% of cases of acute HEV in UK study
• Occurs mainly in association with renal disease

Other • Acute pancreatitis
• Arthritis†

• Myocarditis†

• Autoimmune thyroiditis†

• 55 cases worldwide. HEV GT 1 only; usually mild

*There is good evidence to support a causal role for HEV and these associated conditions. For the other extrahepatic 
manifestations, causality remains to be established; †Case reports only. EASL CPG HEV. J Hepatol 2018



HEV και ηπατοκυτταρικός καρκίνος

• Τριπλάσια συχνότητα anti-HEV IgG στους ασθενείς 
με HBV±HCV και ΗΚΚ (Amougou et al 2017, Bai et al 
2018 , IJID)

• Άγνωστος μηχανισμός
• Χρόνια φλεγμονή?
• Άγνωστος μηχανισμός RNA

• Η λοίμωξη από HEV μπορεί να επιτείνει την 
σοβαρότητα της HBV ή HCV λοίμωξης και να 
επιταχύνει την εμφάνιση ΗΚΚ



Διάγνωση ηπατίτιδας Ε
• Η οξεία λοίμωξη διαγιγνώσκεται με την ανίχνευσή HEV RNA και 

anti-HEV IgM ± (αυξανόμενων τίτλων) IgG ή ΗΕV αντιγόνου. Οι 
τίτλοι αντισωμάτων αυξάνονται με την εμφάνιση κλινικών 
συμπτωμάτων. Λίγο πριν ανιχνεύεται και το  HEV RNA στο αίμα 
και τα κόπρανα (PCR ή NAT). 

• Η διάγνωση και παρακολούθηση της χρόνιας λοίμωξης
στηρίζεται στην ανίχνευση HEV RNA στο αίμα ή στα κόπρανα για 
>3μήνες ή στο HEV αντιγόνο. Σε ανοσοκατασταλμένους ασθενής 
τα αντισώματα (IgM και IgG) συνήθως δεν ανιχνεύονται. 

• Σε επαναλοίμωξη έχουμε θετικά IgG και HEV RNA χωρίς IgM 
(Παρελθούσα λοίμωξη δεν προστατεύει)



Ποιούς και πότε πρέπει να 
εξετάζουμε για HEV λοίμωξη

EASL CPG HEV. J Hepatol 2018



Ποιούς και πότε πρέπει να 
εξετάζουμε για HEV λοίμωξη

EASL CPG HEV. J Hepatol 2018



Θεραπεία

Σε οξεία ηπατίτιδα Ε:
• Οι περισσότερες περιπτώσεις δεν χρειάζονται 

θεραπεία 
• Ribavirin

• Σε σοβαρή οξεία ηπατίτιδα ή ACLF
• Παρενέργειες
• όχι στην εγκυμοσύνη
• Ανθεκτικά στελέχη

Σε χρόνια ηπατίτιδα Ε:
• Μείωση ανοσοκαταστολής
• Ribavirin
• Peg IFN-a μόνο σε μεταμοσχευμένους ήπατος



Meisner et al, 
Antiviral Research, 2019cDNA clones

Primary/ stem cells

Cancer derived cell lines

Aνάπτυξη μοντέλων 
και κυτταρικών 
συστημάτων 
πολλαπλασιασμού 
του ιού.



Anang S et al, J Clin Transl Hepatol, Sep 2018 

Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις



Anang S et al, J Clin Transl Hepatol, Sep 2018 

Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις



Προφυλακτικά εμβόλια

Αποτελείται από τα αμινοξέα 368–606 (πρωτεΐνη καψιδίου) του
GT1's ORF2
Η αποτελεσματικότητα δοκιμάστηκε σε μελέτη φάσης 3 με 112.604 
ασθενείς το 2007 (Shrestha et al., 2007; Zhu et al., 2010). 
Πολύ αποτελεσματικό για τον γονότυπο 1 (100%), πιθανώς και για 
τους 3 και 4 (World Health Organisation, 2016). 

Hecolin® (HEV 239 vaccine) 
Xiamen Innovax Company

Κυκλοφορεί μόνο στην Κίνα 
και το Νεπάλ από το 2011



Προφυλακτικά εμβόλια

 Εμβόλια για όλους τους γονοτύπους;

 Ποιοι πληθυσμοί πρέπει να εμβολιάζονται; 
Εμβόλια για τον ευαίσθητο πληθυσμό (π.χ. έγκυες, 
πρόσφυγες)

 Εμβόλια για ζώα-ξενιστές (χοίροι) στις 
αναπτυγμένες χώρες;



Ανοιχτά ερωτήματα για τον HEV

Επιδημιολογία στις αναπτυγμένες χώρες

Οδοί μετάδοσης της νόσου: ζωονόσος ή περιβαλλοντική 
νόσος;

Μεταδίδεται ο HEV από άνθρωπο σε άνθρωπο;

Πλήρης αποκωδικοποίηση του κύκλου ζωής και 
αναπαραγωγής του ιού

Μηχανισμός μετάβασης στη χρονιότητα

Ανάγκη για αποτελεσματικές θεραπείες/ εμβόλια για όλους 
τους γονότυπους και για ζώα



Ερωτήσεις;
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