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Περίληψη άρθρου 

 

Εισαγωγή & Σκοπός: η αυτόχθονη ηπατίτιδα Ε αναγνωρίζεται ολοένα και 

περισσότερο ως ζωονόσος στις δυτικές χώρες. Οι ορολογικές  δοκιμασίες έχουν 

ποικίλλη ευασιθησία και ειδικότητα. 

Μέθοδος: Εφαρμόσαμε μοριακό έλεγχο προκειμένου να αναγνωρίσουμε και να 

χαρακτηρίσουμε την οξεία ηπατίτιδα Ε στην Ελβετία.  

Αποτελέσματα: Ενενήντα τρεις περιπτώσεις οξείας ηπατίτιδας Ε στην Ελβετία, 

συπτωματικές ως επι το πλείστον, τεκμηριώθηκαν με PCR μεταξύ Νοεμβρίου 2011 

και Δεκεμβρίου 2016. Η διάμεση τιμή του HEV RNA ήταν 7.5 x 104 IU/mL (εύρος, 5.3 

με 4.7 x 107 IU/mL). Η γονοτύπωση του HEV ήταν επιτυχής σε 78 ασθενείς, 

αναδεικνύοντας το γονότυπο 3 σε 75 και το γονότυπο 4 σε τρεις ασθενείς. Η 

φυλογενετική ανάλυση ανέδειξε ολίγες περιορισμένες γεωγραφικές και χρονικές 

αθροίσεις. Από τους 91 ασθενείς με διαθέσιμο anti-HEV IgM ορολογικό έλεγχο, 

τέσσερις ήταν αρνητικοί. Τρεις εξ αυτών ήταν επίσης IgG αρνητικοί, πιθανώς ως 

αποτέλεσμα της ανοσοκαταστολής, και ένας ήταν IgG θετικός, ένας συνδυασμός 

συμβατός με HEV επαναλοίμωξη. Η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν 58 έτη 

(εύρος, 20‐80 έτη); 71 (76.3%) ήταν άνδρες 49 εξ αυτών (69.0%) ήταν ηλικίας 

μεγαλύτερης των 50 ετών. Η κλινική πορεία ήταν ιδιαίτερα σοβαρή σε ασθενείς με 

υποκείμενη χρόνια ηπατική νόσο, με μοιραία έκβαση σε δύο ασθενείς. Έξι ασθενείς 

(6.5%) εμφανίστηκαν με νευραλγική αμυατροφία.  

Συμπεράσματα: η διάγνωση με PCR αναδεικνύει τον HEV ως ένα σχετικό αίτιο 

οξείας ηπατίτιδας στην Ελβετία. Οι μέσης ηλικίας και ηλικιωμένοι άνδρες 

αποτελούν την πλειονότητα των συμπτωματικών ασθενών. Ο έλεγχος του HEV θα 
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πρέπει να περιλαμβάνεται στο αρχικό διαγνωστικό έλεγχο της οξείας ηπατίτιδας και 

της νευραλγικής αμυατροφίας, μια τυπική εξωηπατική εκδήλωση της λοίμωξης από 

HEV γονότυπο 3.  

 

Σχόλιο άρθρου 

Τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο η HEV λοίμωξη ως η 

πλέον συχνή αιτία ηπατίτιδας και ικτέρου παγκοσμίως. Η επιδημική μορφή της HEV 

λοίμωξης, προκαλούμενη από τους γονοτύπους 1 και 2 του ιού, χαρακτηρίζεται από 

υδατογενείς επιδημίες στον αναπτυσσόμενο κόσμο, προσβάλοντας 20 εκατομμύρια 

άτομα και προκαλώντας 70000 θανάτους ετησίως. Από την άλλη πλευρά οι 

γονότυποι 3, 4 αναγνωρίζονται ως ζωονόσοι στον αναπτυγμένο κόσμο με πολύ 

υψηλότερα του αναμενομένου ποσοστά οροθετικότητας σε ορισμένες περιοχές 

(έως 86,4% σε στη Νοτιοδυτική Γαλλία). Κύρια οδός μετάδοσης της 

ενδημικής/αυτόχθονης μορφής είναι η κατανάλωση ωμού ή ανεπαρκώς 

μαγειρεμένου κρέατος χοίρων ή θηραμάτων. 

Στην αναδρομική μελέτη που δημοσιεύεται στο Liver International τεύχος Απριλίου 

2018, οι Fraga et al. παρουσιάζουν την εμπειρία τους ως προς τις μοριακά 

επιβεβαιωμένες περιπτώσεις οξείας ηπατίτιδας E στην Ελβετία κατά την πενταετία 

2011-2016. Σύμφωνα με τους ερευνητές, με την πρόοδο του χρόνου, διαπιστώνεται 

μια ολοένα και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας ως προς 

την ένταξη του μοριακού ελέγχου του HEV στη διερεύνηση της οξείας ηπατίτιδας. 

Από το σύνολο των περιπτώσεων ηπατίτιδας (1981 ασθενείς) που ελέγχθησαν 

μοριακά, 145 περιπτώσεις (7.3%) ήταν θετικές για HEV-RNA, με ανάδειξη στη 

συντριπτική πλειονότητα των ασθενών του γονοτύπου 3 στην HEV γονοτύπωση. 

Βάσει των κριτηρίων επιλογής, 93 ασθενείς εξ αυτών περιελήφθησαν στη μελέτη. 

To κλινικό προφίλ των ασθενών με οξεία ηπατίτιδα Ε στη παρούσα μελέτη, αφορά 

κυρίως σε μέσης και προχωρημένης ηλικίας άνδρες (διάμεση ηλικία 58 έτη), με 

αναφορά κατανάλωσης «ύποπτης τροφής» σε μικρή μόνο μειονότητα εξ αυτών. Οι 

μισοί και πλέον ασθενείς είχαν οξεία ικτερική ηπατίτιδα, ενώ κοινές ήταν οι 

εκδηλώσεις γριπώδους συνδρόμου. Η κλινική έκβαση ήταν ιδιαίτερα σοβαρή σε 

6/93 ασθενείς με προχωρημένη χρόνια ηπατική νόσο, καθώς η οξεία HEV λοίμωξη 



οδήγησε σε ρήξη αντιρρόπησης με ανάπτυξη ασκίτη, ηπατονεφρικού συνδρόμου 

και/ή  ηπατική εγκεφαλοπάθεια. Δυο εξ αυτών (2,2% του συνόλου) κατέληξαν. 

Σημειώνεται ότι στους δύο άτυχους ασθενείς είχε γίνει αρχικά διάγνωση οξείας 

αλκοολικής ηπατίτιδας και είχαν τεθεί σε ανοσοκατασταλτική αγωγή με 

κορτικοειδή. Σε άλλες δύο περιπτώσεις, η οξεία ηπατίτιδα είχε αρχικά αποδοθεί σε 

ηπατική βλάβη προκαλούμενη από φάρμακο (Drug Induced Liver Injury-DILI). H HEV 

λοίμωξη θα πρέπει επομένως να περιλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση τόσο της 

οξείας αλκοολικής ηπατίτιδας, της DILI αλλά και της αυτοάνοσης ηπατίτιδας. 

Οι ερευνητές, τέλος, αναδεικνύουν μια χαρακτηριστική εξωηπατική εκδήλωση της 

HEV λοίμωξης γονοτύπου 3, της νευραλγικής αμυατροφίας, η οποία αποδίδεται 

τόσο νευροτροπισμό του ιού όσο και ανοσολογικούς μηχανισμούς. Στην παρούσα 

μελέτη 6/93 ασθενείς (6.5%) εμφάνισαν νευραλγική αμυατροφία, συχνότητα 

συγκρίσιμη με προηγούμενες μελέτες2. Η πλειονότητα των ασθενών 

αντιμετωπίσθηκε με χορήγηση κορτικοειδών και γ- σφαιρίνης, αναφέρεται ωστόσο 

και μια περίπτωση θεραπείας με ριμπαβιρίνη και κορτικοειδή με σημαντική κλινική 

βελτίωση. Περαιτέρω ωστόσο μελέτες απαιτούνται για την εκτίμηση της 

χρησιμότητας της ριμπαβιρίνης στη θεραπεία της HEV- οφειλόμενης νευραλγικής 

αμυατροφίας. 

Link άρθρου: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/liv.13557 
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