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Περίληψη

Η Ηπατίτιδα Ε είναι µια ζωονόσος που οφείλεται στον ιό της ηπατίτιδας Ε (Hepatitis E Virus - HEV)
και µεταδίδεται κυρίως µέσω της εντεροστοµατικής οδού. Η νόσος µέχρι σήµερα θεωρούνταν εν-
δηµική αποκλειστικά σε περιοχές της νοτιοανατολικής Ασίας και της Αφρικής. Όµως τα τελευταία
χρόνια υπάρχουν αναφορές µικρών ενδηµιών, ενώ καταγράφονται υψηλά ποσοστά επιπολασµού
του ιού και σε ανεπτυγµένες χώρες, όπως οι χώρες της Ευρώπης. Η ακριβής οδός µετάδοσης της
λοίµωξης στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι αδιευκρίνιστη, καθιστώντας κάθε προσπάθεια
εκτίµησης των παραγόντων κινδύνου µετάδοσης του ιού επισφαλή. Επίσης, επί του παρόντος τα επι-
δηµιολογικά δεδοµένα που αφορούν τη διαχρονική εξέλιξη της λοίµωξης στην Ευρώπη είναι ανε-
παρκή, αν και φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν ολοένα και περισσότερες βιβλιογραφικές
καταγραφές HEV οροθετικότητας στον άνθρωπο και σε ζώα, και αντίστοιχες αναφορές κρουσµά-
των οξείας Ηπατίτιδας Ε. 
Σκοπός της παρούσας συστηµατικής ανασκόπησης είναι η µελέτη και ανάλυση των επιδηµιολογι-
κών δεδοµένων επιπολασµού του ιού HEV στον γενικό πληθυσµό, συµπεριλαµβανοµένων των κρου-
σµάτων οξείας ηπατίτιδας Ε στην Ευρώπη, παράλληλα µε την αποτύπωση της διαχρονικής εξέλιξής
της λοίµωξης και την απόδοση συµπερασµάτων. 
Ο όγκος των βιβλιογραφικών αναφορών τα τελευταία χρόνια διευρύνεται, παράλληλα µε την δια-
χρονική µεταβολή της επίπτωσης της HEV λοίµωξης και την αύξηση των κρουσµάτων οξείας ηπα-
τίτιδας Ε στην Ευρώπη. Αυτό ίσως γεννά την επιτακτική πλέον ανάγκη ευαισθητοποίησης του
κλινικού ιατρού και έντονης επιδηµιολογικής επιτήρησης της λοίµωξης και στις ανεπτυγµένες ευ-
ρωπαϊκές χώρες.
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Ει σα γω γή

Η Ηπατίτιδα Ε είναι µια ζωονόσος, η οποία οφείλεται
στον ιό της Ηπατίτιδας Ε (HEV) και µεταδίδεται στον
άνθρωπο κυρίως µέσω της εντεροστοµατικής οδού.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων η νόσος είναι
αυτοπεριοριζόµενη, µε χαµηλά ποσοστά θνητότητας,
ενώ έχουν αναφερθεί περιστατικά κεραυνοβόλου και
χρόνιας ηπατίτιδας Ε σε ειδικές πληθυσµιακές οµά-
δες, όπως οι ανοσοκατεσταλµένοι και µεταµοσχευ-
µένοι ασθενείς. 

Η Ηπατίτιδα Ε αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητη κλι-
νική οντότητα το 1983, όταν κατέστη δυνατή η πρώτη
άµεση πειραµατική απόδειξη ύπαρξης ενός νέου ηπα-
τοτρόπου ιού από τον Balayan.1 Μετά την εµφάνιση
µιας µη αναγνωρισµένης µορφής ηπατίτιδας σε ένα
στρατόπεδο κατά τη διάρκεια της Σοβιετικής κατά-
ληψης του Αφγανιστάν, ο Balayan µετέδωσε επιτυ-
χώς τη λοίµωξη στον εαυτό του µετά από κατάποση
διαλύµατος κοπράνων µολυσµένων στρατιωτών, µε
αποτέλεσµα τα σωµατίδια του νέου ιού να αποβλη-
θούν στα κόπρανά και να ανιχνευθούν µε τη βοήθεια
του ηλεκτρονικού µικροσκοπίου. Το 1990 ο Reyes,2

κατάφερε να αναλύσει ένα τµήµα του γονιδιώµατος
του νέου ιού, ενώ µετά την αναγνώριση της ολοκλη-
ρωµένης αλληλουχίας του γονιδιώµατός του, ονοµά-
στηκε ιός της Ηπατίτιδας Ε.

1. Ο ιός της Ηπατίτιδας Ε (ΗΕV)

Ο ιός ανήκει στο γένος Hepevirus και αποτελεί το µο-
ναδικό µέλος της οικογένειας Hepeviridiea.3 Είναι
σφαιρικός, µη ελυτροφόρος ιός, µεγέθους 27-34nm,
περιβάλλεται από καψίδιο που παρουσιάζει εικοσαε-
δρική συµµετρία και αποτελείται από διµερή µιας
πρωτεΐνης 660 αµινοξέων. Το σωµατίδιο του HEV έχει
πυκνότητα 1.35 ως 1.40gr/cm3 σε CsCl4 και συντελε-
στή καθίζησης 183S. Τα ιικά σωµάτια του HEV αδρα-
νοποιούνται σε χαµηλές θερµοκρασίες µεταξύ -70oC
και +8oC, µετά από επώαση στους 56oC για µια ώρα

ή στους 37oC για µισή ώρα, καθώς επίσης σε µετά
από έκθεση σε ιονισµένα απολυµαντικά. 4,5

Το γονιδίωµά του συνίσταται από ένα µονής έλι-
κας, θετικής πολικότητας RNA µεγέθους 7.500bp,
ενώ περιέχει τρία ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης (Open
Reading Frames-ORF1-3) που κωδικοποιούν διαφο-
ρετικές πρωτεΐνες.5 Το δεύτερο ανοιχτό πλαίσιο ανά-
γνωσης επικαλύπτει το τρίτο, ενώ κανένα πλαίσιο
ανάγνωσης δεν επικαλύπτει το πρώτο. Η ORF1 βρί-
σκεται στο 5’ άκρο του γονιδιώµατος και κωδικοποιεί
µια πρωτεΐνη 1690 αµινοξέων η οποία µετά από λύση
µετατρέπεται σε µη δοµικές πρωτεΐνες που συµµετέ-
χουν στον αναδιπλασιασµό του ιού µέσα στο κύτταρο
του ξενιστή (τρανσφεράσες, πρωτεάσες, RNA ελικά-
σες). Η ORF2 βρίσκεται στο 3’ άκρο του γονιδιώµατος
και κωδικοποιεί την καψιδική πρωτεΐνη που είναι υπεύ-
θυνη για τη συναρµολόγηση του ιού, την αλληλεπί-
δραση µε τα κύτταρα-στόχο, αλλά και την ανοσογο-
νικότητα του ιού. Η ORF3 αρχίζει µε το τελευταίο νου-
κλεοτίδιο της ORF1, αλληλοεπικαλύπτεται µε την
ORF2 και κωδικοποιεί µια φωσφοπρωτείνη 123 αµι-
νοξέων. Η πρωτεΐνη αυτή αλληλεπιδρά µε τον κυττα-
ροσκελετό του κυττάρου του ξενιστή, αλλά και µε τα
φωσφολιπίδια της κυτταροπλασµατικής του µεµβρά-
νης, κάτι που θέτει την υποψία ότι ίσως συµµετέχει
στη µετακίνηση του ιού µέσα στο κύτταρο, αλλά και
στη δυνατότητα που του προσφέρεται να επαναµο-
λύνει το ίδιο κύτταρο για ένα νέο κύκλο πολλαπλα-
σιασµού. Η οργάνωση των ORF εµφανίζει διαφορές
µεταξύ των διαφορετικών γονοτύπων, αλλά η λει-
τουργία τους παραµένει η ίδια.5

Μέσω της µοριακής ανάλυσης των διαφόρων στε-
λεχών που µολύνουν τον άνθρωπο αλλά και τα ζώα
έχουν αναγνωρισθεί 5 γονότυποι του HΕV και 24 υπο-
κατηγορίες αυτών µε γεωγραφική κατανοµή που συνι-
στούν ένα και µοναδικό ορότυπο (Πίνακας 1).

Ο γονότυπος 1 µολύνει κατά αποκλειστικότητα
τον άνθρωπο και έχει αποµονωθεί σε περιοχές της
Αφρικής και της Ασίας, όπου η νόσος είναι υπερεν-
δηµική. Τα στελέχη που ανήκουν στο γονότυπο 1
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Αναγνωρισµένοι γονότυποι και υπότυποι του ιού της Ηπατίτιδας Ε.Πίνακας 1
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έχουν νουκλεοτιδική οµοιογένεια έως και 90%. Ο γο-
νότυπος 2 µολύνει επίσης µόνο τον άνθρωπο και πε-
ριέχει στελέχη αναγνωρισµένα στο Μεξικό αλλά και
σε επιδηµίες σε µεµονωµένες περιοχές της Αφρικής
(όπως η Νιγηρία και το Τσαντ), τα οποία παρουσιά-
ζουν γενετική οµοιότητα κατά 75% µε τα στελέχη του
γονοτύπου 1. Ο γονότυπος 3 περιλαµβάνει στελέχη
ανθρώπων και ζώων σε βιοµηχανοποιηµένες χώρες
διεθνώς και τα στελέχη αυτού παρουσιάζουν κατά
92% γενετική οµοιογένεια, αλλά µόνο σε ποσοστό 74-
75% µε τα στελέχη των υπόλοιπων γονοτύπων. Ο γο-
νότυπος 4 περιλαµβάνει στελέχη των ζώων και του
ανθρώπου που έχουν αποµονωθεί στην Ασία και συγ-
κεκριµένα την Κίνα, την Ταϊβάν και την Ιαπωνία, ενώ
πρόσφατα αποµονώθηκαν στελέχη του γονοτύπου 4
και στην Ευρώπη. Τα στελέχη του ιού που ανευρί-
σκονται στα πτηνά ανήκουν σε έναν πέµπτο γονό-
τυπο, τα οποία όµως έχουν ένα µικρότερο γονιδίωµα
(6,6kb) µε γενετική οµοιότητα κατά 50% µε τα στε-
λέχη των θηλαστικών. Αυτά τα στελέχη συνιστούν µια
γενετικά διακριτή οµάδα, η οποία ενώ αρχικά θεωρή-
θηκε ως ένας πέµπτος γονότυπος του ιού, τελικά µάλ-
λον αφορά ένα ξεχωριστό γένος, δεδοµένα που
ακόµη δεν κατάφερε να αποσαφηνίσει η βιβλιογρα-
φία.

Καθένας γονότυπος του HEV θεωρείται ο κυρίαρ-
χος σε µια γεωγραφική περιοχή, οπότε και η λοίµωξη
που προκαλείται από αυτόν ονοµάζεται αυτόχθονη
για τη συγκεκριµένη περιοχή, ωστόσο, δεν περιορί-
ζεται αναγκαστικά µόνο σε αυτή. Για παράδειγµα, ενώ
ο γονότυπος 2 είχε αρχικά περιγραφεί στο Μεξικό,
στελέχη που ανήκουν σε αυτόν αποµονώθηκαν και
στην Αφρικανική ήπειρο.6 Πρόσφατα, ο γονότυπος 1
έχει αναγνωριστεί στην Κούβα και τη Λατινική Αµε-
ρική.7 Αξιοσηµείωτο επίσης είναι ότι τα χοίρεια στε-
λέχη ανήκουν στους γονοτύπους 3 και 4, αν και
τελευταία ανιχνεύτηκε στέλεχος που ανήκει στο γο-
νότυπο1 σε χοίρους στην Καµπότζη.8

2. Επιδηµιολογία

Ο HEV έχει µελετηθεί κυρίως σε αναπτυσσόµενες
χώρες, (νοτιοανατολική Ασία), όπου αποτελεί κύριο
παθογόνο παράγοντα οξείας ηπατίτιδας σε ενήλικες.9

Ωστόσο, αντισώµατα έναντι του ιού έχουν βρεθεί τα
τελευταία χρόνια σε ενήλικες και σε ανεπτυγµένες

χώρες διεθνώς. Φυσικοί ξενιστές του ιού είναι οι πί-
θηκοι10, οι χοίροι11,12, τα πρόβατα13, οι αρουραίοι14, τα
ποντίκια14, και τα πτηνά.15 Η νόσος µεταδίδεται κυ-
ρίως µέσω µολυσµένων υδάτων ή βρώση κρέατος µο-
λυσµένου µε τον ιό (Πίνακας 2).
Στην Ασία ο HEV είναι ενδηµικός. Επιδηµιολογικές
έρευνες στις χώρες αυτές καταγράφουν ποσοστά
επίπτωσης των κυκλοφορούντων IgG αντισωµάτων
έναντι του ιού στον ορό ενηλίκων ασθενών και υγιών
ατόµων, µέχρι και 50%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η θνη-
τότητα από τη λοίµωξη στις χώρες αυτές αγγίζει το
0,2-4% στον γενικό πληθυσµό, ενώ στις εγκύους φτά-
νει έως και το 20%.16

Έχουν αναγνωριστεί δύο επιδηµιολογικές εκφρά-
σεις της λοίµωξης: α) η υπερενδηµική που παρατη-
ρείται σε περιοχές της Ασίας και της Αφρικής µε
υπεύθυνο γονότυπο τον 1και β) η σποραδική µορφή
που καταγράφεται κυρίως σε βιοµηχανοποιηµένες
χώρες µε υπεύθυνους γονοτύπους τους 3 και 4.17

Στην πρώτη περίπτωση της υπερενδηµικής µορ-
φής της λοίµωξης, παρουσιάζονται συχνές εξάρσεις
της νόσου σε διάστηµα λίγων ετών, γεγονός που απο-
δίδει ένα ιδιαίτερα µεγάλο µολυσµατικό φορτίο µε
αποτέλεσµα τη µόλυνση πολλών εκατοντάδων ως χι-
λιάδων ατόµων. Οι εξάρσεις αυτές σχετίζονται µε την
κατανάλωση πόσιµου νερού µολυσµένου από τον ιό,
ενώ η διάρκεια τους ποικίλλει µεταξύ µερικών εβδο-
µάδων έως και πολλών ετών. Συχνά είναι επακόλουθο
περιόδων µεγάλων βροχοπτώσεων και πληµµυρών ή
εκτεταµένων περιόδων ξηρασίας και υψηλών θερµο-
κρασιών. Προσβάλλεται µόνο ο άνθρωπος, ενώ τα πε-
ρισσότερα κρούσµατα αφορούν νεαρούς ενήλικες 15
έως 45 ετών. Επίσης, φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση
των κρουσµάτων µε το φύλο, µε τους άνδρες να προ-
σβάλλονται συχνότερα από τις γυναίκες. Ίσως αυτό
είναι επακόλουθο της µεγαλύτερης έκθεσης των αν-
δρών στους παράγοντες κινδύνου ή κάποιας ιδιοσυγ-
κρασιακής ιδιαιτερότητας που αυξάνει την πιθανότητα
νόσησης.17

Όµως στη σποραδική έκφραση της λοίµωξης, κα-
ταγράφονται λιγότερα, µεµονωµένα κρούσµατα οξεί-
ας ηπατίτιδας, ενώ η µετάδοση φαίνεται να γίνεται
µέσω των ζώων, καθώς ο υπεύθυνος γονότυπος (3,4)
για τις συγκεκριµένες περιοχές εµφάνισης (Ευρώπη,
Αµερική) µολύνει τόσο τον άνθρωπο όσο και τα ζώα
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τα οποία όµως δε νοσούν. Και σε αυτή τη περίπτωση
περισσότερα κρούσµατα να ανιχνεύονται µεταξύ των
ανδρών, ενώ έχουν αναφερθεί και περιστατικά χρόνιας
λοίµωξης από τον ιό της ηπατίτιδας Ε σε ανοσοκατε-
σταλµένα και µεταµοσχευµένα άτοµα, ή/και αναζωπύ-
ρωση της λοίµωξης επί συνυπάρχουσας καταστολής
του ανοσιακού συστήµατος. Η νόσος στις περιπτώσεις
αυτές διαδράµει µε πιο ήπια κλινική εικόνα (ηπατίτιδα
µε ίκτερο συναντάται σε µικρά ποσοστά). Τα δεδοµένα
αυτά µας οδηγούν µάλλον στο συµπέρασµα ότι οι γο-
νότυποι 3 και 4 είναι λιγότερο µολυσµατικοί, παρόλο
που η επίπτωσή τους στον γενικό πληθυσµό είναι ση-
µαντικά υψηλή. Όµως, ο κίνδυνος εµφάνισης και η κλι-
νική εξέλιξη της λοίµωξης ακολουθεί µια πιο βαριά
πορεία σε άτοµα µεγάλης ηλικίας ή µε συνυπάρχου-
σες νοσηρότητες (Πίνακας 3).

3. Κλινική εικόνα

Η Ηπατίτιδα Ε στις περισσότερες των περιπτώσεων
εξελίσσεται ως οξεία αυτοπεριοριζόµενη νόσος,
ωστόσο δύναται να µεταπέσει σε χρονιότητα ή να
ακολουθήσει µια κεραυνοβόλο πορεία σε ανοσοκα-
τεσταλµένα άτοµα, όπως τους µεταµοσχευµένους
ενήλικες. Έτσι, µπορεί να παραµείνει ασυµπτωµατική
(στις περισσότερες των περιπτώσεων) ή µετά από µια
περίοδο επώασης 15 έως 60 ηµερών να εκφραστεί
κλινικά µε συµπτωµατολογία, η οποία περιλαµβάνει
δύο φάσεις: την πρόδροµη και την ικτερική. Η πρό-
δροµη φάση χαρακτηρίζεται από συµπτωµατολογία
που οµοιάζει µε γριππώδη συνδροµή, όπως ήπια
αδιαθεσία, µυοσκελετικό άλγος, χαµηλή πυρετική κί-
νηση, ανορεξία, ναυτία, ενίοτε πολλαπλούς εµέτους,
απώλεια βάρους και αφυδάτωση. Συχνά αναφέρεται

άλγος ή/και έλξη στο δεξιό υποχόνδριο, παράλληλα
µε ένα αίσθηµα πληρότητας που επιδεινώνεται µε τη
φυσική δραστηριότητα. Η ικτερική φάση χαρακτηρί-
ζεται από ικτερική χροιά δέρµατος και επιπεφυκότων,
υπέρχρωση ούρων και αποχρωµατισµό κοπράνων.
Στο 70% των ασθενών ανευρίσκεται κατά τη φυσική
εξέταση ψηλαφητό ήπαρ µε οµαλό, αποστρογγυλω-
µένο χείλος, µε ήπια ευαισθησία κατά την ψηλά-
φηση.18,19

Η φυσική ιστορία της λοίµωξης από τον HEV φαί-
νεται να διαφοροποιείται από αυτή των άλλων ηπα-
τοτρόπων λοιµώξεων εµφανίζοντας συχνότερα κε-
ραυνοβόλο εξέλιξη µε υψηλά ποσοστά θνητότητας,
κυρίως σε εγκύους που βρίσκονται στο 3ο τρίµηνο
κύησης. Συµπτωµατολογία κεραυνοβόλου ηπατίτιδας
δύναται να εµφανιστεί στις 4 έως 8 εβδοµάδες από
την έναρξη των λοιπών συµπτωµάτων και µπορεί να
περιλάβει διαταραχές πηκτικότητας (παράταση χρό-
νου προθροµβίνης- αιµορραγική διάθεση), εγκεφα-
λοπάθεια (εγκεφαλικό οίδηµα), ασκίτη ή/και επιπλο-
κές από άλλα όργανα (πνεύµονες, νεφρούς) ή συ-
στήµατα (συστηµατική φλεγµονώδη αντίδραση ή/και
σήψη).18

Υλικά και Μέθοδοι

∆ιενεργήθηκε ηλεκτρονική διερεύνηση της βιβλιο-
γραφίας µέσω του διαδικτύου στη βάση δεδοµένων
του United States National Library of Medicine και τη
National Institutes of Health Medical Database20, αλλά
και στην επίσηµη ιστοσελίδα του Παγκοσµίου Οργα-
νισµού Υγείας (World Health Organization–WHO),
χρησιµοποιώντας ως λέξεις-κλειδιά Hepatitis E, HEV,

Χαρακτηριστικά των δύο επιδηµιολογικών εκφράσεων της Ηπατίτιδας Ε.Πίνακας 3

ΓΓοοννόόττυυπποοςς

ΠΠεερριιοοχχήή  εεµµφφάάννιισσηηςς

ΕΕίίδδοοςς  πποουυ  µµοολλύύννεεττααιι

ΕΕίίδδοοςς  εεννδδηηµµίίααςς

∆∆ιιάάρρκκεειιαα  εεννδδηηµµιιώώνν

ΕΕπποοχχιιαακκήή  κκααττααννοοµµήή--σσχχέέσσηη
µµεε  κκλλιιµµααττιικκέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς

ΕΕππιιπποολλαασσµµόόςς

ΟΟδδόόςς  µµεεττάάδδοοσσηηςς

ΦΦυυλλεεττιικκήή  δδιιάάκκρριισσηη

ΗΗλλιικκιιαακκέέςς  οοµµάάδδεεςς

ΧΧρροοννιιόόττηητταα--
ααννααζζωωππύύρρωωσσηη

ΥΥππεερρεεννδδηηµµιικκήή  µµοορρφφήή

G1

Ασία, Αφρική

Άνθρωπος

Μεγάλες υπερενδηµίες

Μεγάλη: εβδοµάδες έως χρόνια.

Ναι

Έως και > 50%

Κοπρανοστοµατική

Πιο επιρρεπείς οι άνδρες

Νεαροί ενήλικες

∆εν αναφέρεται

ΣΣπποορρααδδιικκήή,,  εεννδδηηµµιικκήή  µµοορρφφήή

G3, G4

Eυρώπη, Ασία, Αµερική

Άνθρωπος, ζώα

Σποραδικά κρούσµατα,
µικρές περιορισµένες ενδηµίες

Λίγες εβδοµάδες σε τοπικές, µικρές ενδηµίες

Όχι

2,7 - 52,5%

Τροφογενής

Πιο επιρρεπεις οι άνδρες

Μεγαλύτερες ηλικιακές οµάδες

Σε ανοσοκατεσταλµένα άτοµα-
χρόνιους ασθενείς.



Epidemiology, Seroprevalence, HEV reservoirs, συν-
δυάζοντάς τις µε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης
χωρίς χρονικό περιορισµό. Πολλές από τις παλαιότε-
ρες δηµοσιεύσεις ανασύρθηκαν από την παραπάνω
αναφερόµενη βάση δεδοµένων. Η αναζήτηση των νε-
ότερων βιβλιογραφικών αναφορών έγινε στη Βιβλιο-
θήκη του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «ο Ευαγ-
γελισµός», αλλά και στη Βιβλιοθήκη της Ιατρικής Σχο-
λής του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

Αποτελέσµατα

Τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη ένας σηµαντικός
όγκος σταδιακά αυξανόµενων δηµοσιεύσεων αφορά
λοιµώξεις από τον ιό HEV. Όπως φαίνεται (Πίνακας
4), υπάρχει µια έξαρση του ιού σε πολλές χώρες την
τελευταία οκταετία µε ποσοστά επιπολασµού της λοί-
µωξης που κυµαίνονται από το 2,7% έως και το
52,5%. Τα µεγαλύτερα ποσοστά καταγράφονται σε
Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία και Αυστρία.

ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α Ε: ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
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4.85%

9.7%

12.1%

2.5%

24.7%

0.6%

5.3%
1.8%

1.7%

18.2%

3.2%

11.6%

52.5%

15%

2%

5.94% 

16.8%

2%

1.8%

0.4%

0.5%

0%

5.2%

9.3%

3%

3.9%-8.8%

10% 

13.8% 

18.8%

350 Μετανάστες στην Ελλάδα

545 Υγιή άτοµα

190 Ασθενείς χωρίς ηπατική νόσο

526 Μετανάστες στην Ιταλία

255 Υγιή άτοµα

165 Υγιή άτοµα

Αιµοδότες
Υγιή άτοµα

125 Αιµοδότες

341 Παιδιά

1998 Αιµοδότες

490 Άστεγοι

512 Αιµοδότες

300 Αιµοδότες

537 Υγιή άτοµα

16.125 Αιµοδότες

4.422 Υγιή άτοµα

537 Υγιή άτοµα

275 Αιµοδότες

1.275 Αιµοδότες

209 Υγιή άτοµα

50 Αιµοδότες

349 Υγιή άτοµα

108 Υγιή άτοµα

503 Ασθενείς χωρίς ηπατική νόσο

994 Υγιή άτοµα

Αιµοδότες

464 Υγιή άτοµα

670 Υγιή άτοµα

Dalekos, 1998 (28)

Adhami, 2001 (29)

Kondili, 2006 (30)

Chironna, 2001 (31)

Drobeniuc, 2001 (32)

Balayan, 1994 (33)

Fedorova, 1996 (34)

Balayan, 1997 (35)

Abe, 2004 (36)

Boutrouille, 2007 (37)

Kaba,2010 (38)

Mansuy, 2011 (21)

Chwan-Heng Wang, 2009 (39)

Koenecke, 2011 (40)

Vollmer,2012 (41)

Faber,2012 (42)

Pischke, 2012 (43)

Zaaijer, 1992 (44)

Zaaijer, 1995 (45)

Waar, 2005 (46)

Herremans, 2007 (47)

Sylvan,1998 (48)

Olsen, 2006 (49)

Langer, 1997 (50)

Bernal, 1996 (51)

Beale, 2011 (27)

Keane, 2011 (52)

Harrison, 2012 (53)

ΑΛΒΑΝΙΑ

ΚΟΣΟΒΟ

ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ

ΡΩΣΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

ΓΡΟΙΛΑΝ∆ΙΑ

ΑΓΓΛΙΑ



Υπάρχουν 57 επιδηµιολογικές µελέτες από διά-
φορες χώρες τις Ευρώπης που έχουν δηµοσιευθεί τη
χρονική περίοδο από το έτος 1992 έως το 2012 και-
στοχεύουν στη διερεύνηση του επιπολασµού της
Ηπατίτιδας Ε µέσω ανίχνευσης αντισωµάτων έναντι
του ιού HEV στο γενικό πληθυσµό των χωρών αυτών.

Σε αρκετές από τις ευρωπαϊκές χώρες έχουν πραγ-
µατοποιηθεί περισσότερες από µια µελέτες, που απέ-
δωσαν σηµαντικές πληροφορίες για τη διαχρονικότη-
τα της νόσου. Οι µελετητές προχώρησαν σε αναζή-
τηση κυκλοφορούντων IgG αντισωµάτων έναντι του
ιού HEV στον ορό, δεδοµένου ότι η ανεύρεση τους

Χ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ, Β. ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, Γ. ΒΡΥΩΝΗ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ
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32.9%

20.6%

26.57%

9.6%

14%

3.2%

4.9%

2.15%

5.3%

2.8%

8.92%

7.3%

0.8%

2.17%

29%

4%

2.5%

3.2%

0.74-1.94%

2.6%

2.6%

0.4%

2.6%

2.9%

2.9%

4.3%

21.3%

6.4%

0.23%
0.53%
4.85%

4,8%

169 Αιµοδότες

461 Αιµοδότες

478 Υγιή άτοµα

116Υγιή άτοµα

100Υγιή άτοµα

94 Αιµοδότες

550 Αιµοδότες

492 Αιµοδότες

321 Παιδιά

95 Παιδιά

863 Υγιή άτοµα

336Υγιή άτοµα

1280 Αιµοδότες

863 Αιµοδότες

2.305 Υγιή άτοµα

360 Υγιή άτοµα

50 Αιµοδότες

1.473 Αιµοδότες

95 Υγιή άτοµα

Αιµοδότες, Υγιή άτοµα,

653 Υγιή άτοµα

1.889 Υγιή άτοµα

Έφηβοι

804 Αιµοδότες

Υγιή άτοµα

3.511 Υγιή άτοµα

532 Αιµοδότες

412 Μετανάστες από αναπτυσσόµε-
νες χώρες που ζουν στην Ιταλία

316 Αιµοδότες

2636 Αιµοδότες Ηπείρου
380 Αιµοδότες Αγρινίου

350 Μετανάστες από την Αλβανία

351 Αιµοδότες

Christensen, 2008 (54)

Christensen, 2008 (54)

Forgach, 2007 (55)

Reuter, 2009 (56)

Van Hoecke, 2012 (57)

Lavancy, 1994 (58)

Kauffman, 2011 (59)

Bernal, 1995 (51)

Montes, 1996 (60)

Mateos, 1998 (61)

Perez-Gracia, 2004 (62)

Buti, 2006 (63)

Lopez-Izquierdo, 2007 (64)

Fogeda, 2012 (65)

Marinho, 1994 (66)

Macedo, 1998 (67)

Queiros, 1997 (68)

Folgado, 2011 (69)

Zanetti, 1994 (70)

Stroffolini, 1996 (71)

Gessoni, 1996 (72)

Ripabelli, 1997 (73)

Gessoni, 1998 (74)

DeDonno, 2003 (75)

Vulcano, 2007 (76)

Masia,2009 (77)

Scotto, 2012 (78)

Psichogiou, 1996 (79)

Dalekos, 1998 (80)

Stefanidis, 2004 (81)

∆ΑΝΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΒΕΛΓΙΟ

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΕΛΛΑ∆Α



υποδηλώνει µόλυνση σε παρελθόντα χρόνο, χωρίς
αυτό να συνεπάγεται απαραίτητα νόσηση, δηλαδή
κλινική έκφραση της λοίµωξης µε αντίστοιχη συµ-
πτωµατολογία. Το δείγµα ελέγχου αφορά υγιή άτοµα
χωρίς ηλικιακό περιορισµό, άνδρες και γυναίκες.

Επίσης, υπάρχουν επιπλέον 35 βιβλιογραφικές
αναφορές κρουσµάτων οξείας Ηπατίτιδας Ε (Πίνα-
κας-5), µε την πρώτη δηµοσίευση το 1992. Αφορούν
περιπτώσεις οξείας Ηπατίτιδας Ε, επιβεβαιωµένης
µέσω της αναζήτησης στον ορό κυκλοφορούντων
IgM αντισωµάτων, καθώς επίσης και ανίχνευση του
ιού µέσω της τεχνικής PCR όπου αυτό ήταν δυνατό. 

Τα αναφερόµενα επιβεβαιωµένα κρούσµατα Ηπα-
τίτιδας Ε αφορούν λοίµωξη από το γονότυπο 3 σε πε-
ριπτώσεις αυτόχθονης λοίµωξης, καθώς ο συγκεκρι-
µένος γονότυπος θεωρείται ο κυρίαρχος στις χώρες
της Ευρώπης, ενώ υπάρχουν και επιβεβαιωµένα
κρούσµατα Ηπατίτιδας Ε όπου ο υπεύθυνος γονότυ-
πος είναι ο 1, αλλά αφορούν άτοµα που έχουν ταξι-
δέψει σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής ή άτοµα
καταγωγής από τις περιοχές αυτές.

Έγινε προσπάθεια οµαδοποίησης των καταγρα-
φών του επιπολασµού της Ηπατίτιδας Ε στον γενικό
πληθυσµό σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης ανά
τετραετία εµφάνισης, προσφέροντας σηµαντικά στοι-
χεία για τη διαχρονική εξέλιξη του όγκου των δηµο-
σιεύσεων αλλά και του αναφερόµενου επιπολασµού
(∆ιάγραµµα 1). Έτσι, την τετραετία 1990-1994 υπάρ-
χουν 5 µελέτες µε µέγιστο επιπολασµό 29% στην
Πορτογαλία και ελάχιστο 0,6% στη Ρωσία, ενώ το πο-
σοστό για τις υπόλοιπες µελέτες κυµάνθηκε από 1,8%
έως και 3,20%. Την τετραετία 1994-1998 καταγρά-
φονται 17 δηµοσιευµένες µελέτες, που αναδεικνύουν
ανώτερο ποσοστό επιπολασµού στο γενικό πληθυσµό
8,8% στην Αγγλία, χαµηλότερο 0,4% στην Ολλανδία
και διακύµανση στις λοιπές µελέτες µεταξύ 1,70% και
6,40%. Την τετραετία 1998-2002 υπάρχουν στο σύ-
νολο 4 επιδηµιολογικές µελέτες από τις οποίες το
ανώτερο ποσοστό επιπολασµού της Ηπατίτιδας Ε στο
γενικό πληθυσµό (24,70%), εµφανίζεται στην Μολδα-
βία, το χαµηλότερο (2,5%) στο Κόσσοβο, ενώ τα υπό-
λοιπα ποσοστά βρίσκονται µεταξύ του 2,80% και
9,70%.

Την επόµενη τετραετία 2002-2006 στις 7 δηµοσι-
ευµένες επιδηµιολογικές µελέτες αναγνωρίζεται µέ-
γιστο ποσοστό επιπολασµού στο γενικό πληθυσµό
στο 18,2% στη Ρωσία, χαµηλότερο το 0,5% στην Ολ-
λανδία και τιµές διακύµανσης των υπολοίπων ποσο-
στών µεταξύ 2,90% και 12,10%. Την περίοδο
2006-2010 ο όγκος των µελετών εµφανίζεται ιδιαίτερα
διευρυµένος, συνολικά καταγράφονται 11 µελέτες µε
το µεγαλύτερο ποσοστό επιπολασµού να εµφανίζει η
∆ανία στο 32,9%, χαµηλότερο η Ολλανδία µε 0% και
διακύµανση των υπολοίπων ποσοστών µεταξύ 0,80%
και 26,57%. Τέλος, τη διετία 2010-2012, στο σύνολο
13 επιδηµιολογικών µελετών, το µεγαλύτερο ποσο-

στό επιπολασµού Ηπατίτιδας Ε στο γενικό πληθυσµό
εµφανίζεται στο 52,5% στη Γαλλία, το χαµηλότερο
στο 2% στη Γερµανία, ενώ τα υπόλοιπα ποσοστά κυ-
µαίνονται µεταξύ του 2,17% και 21,30%. 

Τα ανωτέρω αποτυπώνονται και στο διάγραµµα 2
όπου υπογραµµίζεται η τάση εµφάνισης αυξηµένων
ποσοστών επιπολασµού της Ηπατίτιδας Ε στο γενικό
πληθυσµό.

Σε µια προσπάθεια παρακολούθησης της διαχρο-
νικής εξέλιξης του επιπολασµού της HEV λοίµωξης
στον γενικό πληθυσµό στην Ευρώπη, καταγράφηκαν
τα δεδοµένα που υπάρχουν από χώρες που προσφέ-
ρουν διαχρονικά περισσότερες της µιας επιδηµιολο-
γικές µελέτες (Πίνακας-6). 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι στη Γαλλία το
2011 υπάρχει µια µελέτη ανίχνευσης IgG αντισωµά-
των έναντι του ιού της Ηπατίτιδας Ε σε δείγµα υγειών
αιµοδοτών όπου το ποσοστό ανέρχεται στο 52,5%.
Αυξηµένα ποσοστά επιπολασµού έχουν βρεθεί επί-
σης και στις εξής χώρες: 24,7% στη Μολδαβία το
2001, 18,2% στη Ρωσία το 2004, 32,9% και 20,6% στη
∆ανία το 2008, στην Αυστρία 26,57% το 2007, 14%
στο Βέλγιο το 2012, 16,8% την ίδια χρονιά στη Γερ-
µανία και 18,8% στην Αγγλία.

Επίσης, µεταξύ των αναφερόµενων µελετών, δια-
κρίνουµε µελέτες από 5 ευρωπαϊκές χώρες όπου γί-
νεται σύγκριση της επίπτωσης στον υγιή πληθυσµό
ατόµων που ζουν σε αστικό περιβάλλον και δεν έρ-
χονται σε άµεση επαφή µε ζώα, σε σχέση µε υγιή
άτοµα που ζουν σε αγροτικές περιοχές και έρχονται
σε καθηµερινή επαφή µε οικόσιτα ζώα όπως χοίρους
και πρόβατα (∆ιάγραµµα 3). 

Συζήτηση

Υπάρχει µια ολοένα αυξανόµενη ανησυχία στην Ευ-
ρώπη για την λοίµωξη από τον ιό HEV, κάτι που αν-
τανακλάται στην αύξηση του όγκου των
επιδηµιολογικών µελετών που δηµοσιεύονται τα τε-
λευταία χρόνια. Τα ερωτήµατα που εύλογα προκύ-
πτουν είναι: (i) Έχει αυξηθεί η επίπτωση της νόσου τα
τελευταία χρόνια στην Ευρώπη; (ii) Έχει αυξηθεί το
ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας λόγω του
αυξανόµενου αριθµού κρουσµάτων οξείας Ηπατίτι-
δας Ε στο γενικό πληθυσµό, αλλά και στις ευαίσθητες
οµάδες χρόνιων ασθενών, όπου η νόσος διαδράµει
µε βαρύτερη κλινική εικόνα; Ή µήπως (iii) έχει βελ-
τιωθεί η ευαισθησία των παρεχόµενων διαγνωστικών
εργαλείων για την Ηπατίτιδα Ε; Τα πρώτα χρόνια της
εµφάνισης της Ηπατίτιδας Ε στην Ευρώπη υπήρχε
συζήτηση για µια αναδυόµενη νόσο. Μήπως τελικά το
ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας ήταν
εκείνο που γίνεται όλο και πιο έντονο για την άγνω-
στη µέχρι τη δεκαετία του 1990 νόσο;
Η αύξηση του ενδιαφέροντος της επιστηµονικής κοι
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ΧΧΩΩΡΡΑΑ ΕΕΠΠΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ** ∆∆ΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ  ((nn)) ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ

ΑΛΒΑΝΙΑ
2.4% 626
36.6% 109

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 4% 100

ΤΣΕΧΙΑ 27.8% 269

ΡΩΣΙΑ 5.2% 19
14.3% ∆εν αναφέρεται

ΓΑΛΛΙΑ 2 cases 121
10.6% 431

Πρώτη αναφορά οξείας Ηπατίτιδας Ε από HEV, γονότυπο 4

7 περιστατικά συσχέτισης νευρολογικών διαταραχών µε λοίµωξη από HEV

2.69% 269
7 cases 187

Reports 3 cases
3.3% 209
4.4% 1.027
2.7% 694

Αναφορά οξείας ηπατίτιδας Ε µετά από µεταµόσχευση

186 κρούσµατα µεταξύ 1996-2003

6% 333

125 κρούσµατα το 2003, 150 κρούσµατα το2004, 329 κρούσµατα το 2005

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αναφορά κρούσµατος οξείας ηπατίτιδας Ε και 

34 κρουσµάτων Ηπατίτιδας Ε το 2001

32 κρούσµατα Ηπατίτιδας Ε το2003

ΑΥΣΤΡΙΑ 8.3% 180

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1.9% 264

ΕΛΒΕΤΙΑ 1/6 6 κρούσµατα κεραυνοβόλου 
ηπατίτιδας

ΙΣΠΑΝΙΑ 18 κρούσµατα Ηπατίτιδας Ε

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Αναφορά κρούσµατος οξείας ηπατίτιδας Ε

6.5% 153
10.1% 218

25 κρούσµατα 540
20.6% 651

39.5% 43
22% 540

Πρώτη αναφορά οξείας Ηπατίτιδας Ε 
από HEV, γονότυπο 4

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 6% 400

ΕΛΛΑ∆Α

Αναφορά ταυτόχρονης λοίµωξης 
από τον ιό της Ηπατίτιδας Ε και S. typhi

Αναφορά κρούσµατος οξείας Ηπατίτιδας Ε

Αναφορές οξείας Ηπατίτιδας Ε στις χώρες της Ευρώπης
Πίνακας 5

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

*Όπου αναφέρεται ποσοστό επίπτωσης, αφορά το ποσοστό επιβεβαιωµένων κρουσµάτων Ηπατίτιδας Ε σε σχέση µε το συνολικό αριθµό κρου-
σµάτων Ηπατίτιδας από οποιονδήποτε ιό.
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ΧΧΩΩΡΡΑΑ ΕΕΠΠΙΙΠΠΟΟΛΛΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  ((%%)) ∆∆ΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ  ((nn)) ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ

ΑΛΒΑΝΙΑ
4,85% 350

9,7% 454

12,1% 190 

ΡΩΣΙΑ
0,6% 165

5,3% ∆εν αναφέρεται

18,2% 341 

ΓΑΛΛΙΑ
3,2% 1998

11,6% 490

52,5% 512 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
15% 300

18,3% 222 

ΑΓΓΛΙΑ
8,8% 994

18,8% 670 

ΙΤΑΛΙΑ
2,6% 653

4,3% 532 

∆ιαχρονική εξέλιξη του επιπολασµού της Ηπατίτιδας Ε στην ΕυρώπηΠίνακας 6

Ει κό να 1. Οµαδοποιηµένα δεδοµένα επιπολασµού της Ηπατίτιδας Ε στις χώρες της Ευρώπης ανά τετραετία
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Ει κό να 2. ∆ιασπορά επιπολασµού Ηπατίτιδας Ε στις χώρες της Ευρώπης.

Ει κό να 3. Σύγκριση επιπολασµού Ηπατίτιδας Ε µεταξύ ατόµων που ζουν σε αγροτικές περιοχές και αστικό περιβάλλον.
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Ει κό να 5. ∆ιασπορά αναφερόµενων κρουσµάτων Ηπατίτιδας Ε στην Ευρώπη.

νότητας αναδεικνύεται από το γεγονός ότι µετά το
1992 (πρώτη µελέτη επίπτωσης στον γενικό πληθυ-
σµό που διεξήχθη στην Ολλανδία) υπάρχει µια αυξα-
νόµενη τάση εµφάνισης µελετών στην βιβλιογραφία
µε τον µεγαλύτερο όγκο της να καταγράφεται την τε-
τραετία 2006-2010 και τη διετία 2010-2012.

Φαίνεται ότι υπάρχει µια αυξανόµενη τάση στα πο-
σοστά εµφάνισης κυκλοφορούντων IgG αντισωµάτων
έναντι του ιού HEV στην Ευρώπη. Ενώ αρχικά υπήρχε
η άποψη ότι ο ιός προκαλεί µεµονωµένα κρούσµατα
αυτόχθονης λοίµωξης στην Ευρώπη, αρχίζει να τίθε-
ται η ισχυρά η υποψία ότι ο ιός µπορεί να προκαλεί µι-
κρές ενδηµίες και στις ανεπτυγµένες χώρες της
∆ύσης. Αυτό φαίνεται και από την ανεύρεση κατά πε-
ριόδους αυξηµένων ποσοστών οροθετικότητας, όπως
για παράδειγµα στη Γαλλία το 2011, µε το ποσοστό
κυκλοφορούντων IgG αντισωµάτων έναντι του HEV
να ανέρχεται στο 52,5%.21 Οι µελετητές απέδωσαν το
αυξηµένο ποσοστό στην κατανάλωση µολυσµένου
ωµού κρέατος υπό τη µορφή χοιρινών λουκάνικων,
αλλά και στην κατανάλωση κρέατος άγριων ζώων δε-
δοµένου ότι στους κυνηγούς το ποσοστό οροθετικό-
τητας ανερχόταν στο 80%.

∆υστυχώς, στις ανωτέρω επιδηµιολογικές µελέτες
όπου έγινε αναζήτηση των κυκλοφορούντων IgG αν-
τισωµάτων στον ορό ανθρώπων χρησιµοποιήθηκαν
διαφορετικοί κατά περίπτωση αντιγονικοί επίτοποι

του ιού, κάτι που προσέδωσε µειωµένη ευαισθησία
στις µεθόδους που κατά περίπτωση εφαρµόστηκαν
και συνεπώς µειωµένη αξιοπιστία των αποτελεσµά-
των. ∆εν υπάρχει µέχρι και σήµερα µέθοδος ανίχνευ-
σης των αντισωµάτων έναντι του HEV εγκεκριµένη
από τον Food and Drug Association-FDA, ώστε τα
αποτελέσµατα των µελετών να είναι άµεσα συγκρί-
σιµα. Παράδειγµα αποτελεί η µελέτη που έγινε στην
Τουλούζη της Γαλλίας που ενώ αρχικά το ποσοστό
επιπολασµού που αποδόθηκε στον γενικό πληθυσµό
ήταν 16%, σε µια δεύτερη εξέταση του ίδιου πληθυ-
σµού χρησιµοποιώντας διαφορετικό αντιγονικό επί-
τοπο το ποσοστό ανήλθε στο 52,5%. Φαίνεται ότι τα
πραγµατικά ποσοστά επιπολασµού της Ηπατίτιδας Ε
στην Ευρώπη υποεκτιµώνται, γεγονός που πιθανό-
τατα µπορεί να αποδοθεί στην έλλειψη ευαισθησίας
των µεθόδων που κατά και καιρούς έχουν χρησιµο-
ποιηθεί στις επιδηµιολογικές µελέτες.22

Όσον αφορά τα επιβεβαιωµένα κρούσµατα Ηπα-
τίτιδας Ε στην Ευρώπη, όπως φαίνεται στο διά-
γραµµα 4, το ποσοστό αναφερόµενων κρουσµάτων
Ηπατίτιδας Ε σε σχέση µε το συνολικό αριθµό κρου-
σµάτων Ηπατίτιδας από οποιονδήποτε άλλο ηπατο-
τρόπο ιό παρουσιάζει µια αυξητική πορεία τα
τελευταία χρόνια. Αυτό µπορεί εν µέρει να οφείλεται
στην γενίκευση της χρήσης των διαγνωστικών µεθό-
δων ανίχνευσης του HEV στην Ευρώπη αλλά και στην

2010 20152005200019951990
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αναζήτηση της Ηπατίτιδας Ε στη διαφορική διάγνωση
των ηπατοπαθειών στην καθηµερινή κλινική πράξη.
Μπορεί όµως να αντανακλά τα αυξηµένα ποσοστά
επιπολασµού του ιού στον γενικό πληθυσµό και την
εµφάνιση υπερενδηµικής µορφής Ηπατίτιδας Ε και
στην Ευρώπη. 

∆υστυχώς και στην περίπτωση των επιβεβαιωµέ-
νων κρουσµάτων Ηπατίτιδας Ε, όπου η επιβεβαίωση
αυτών γίνεται µε µοριακές τεχνικές όπως η µέθοδος
της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης, υπάρχουν
διαφορετικά µοντέλα της µεθόδου που εφαρµόζον-
ται, µε αποτέλεσµα την µείωση της ακρίβειας των
αποτελεσµάτων. Επίσης, δεν έχει θεσπισθεί από τον
Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας µια διεθνή σταθερά
ώστε να τυποποιηθούν οι µέθοδοι ανίχνευσης του ιού. 

Ο υπεύθυνος γονότυπος για την πλειονότητα των
κρουσµάτων Ηπατίτιδας Ε στον ευρωπαϊκό χώρο,
φαίνεται ότι είναι ο γονότυπος 3 του ιού. Πρόσφατα
έχουν αναφερθεί περιστατικά λοίµωξης και από το
γονότυπο 4 σε Γαλλία23 και Ιταλία24, ενώ υπάρχουν µε-
λέτες όπου ο υπεύθυνος γονότυπος είναι ο 1. Στις τε-
λευταίες περιπτώσεις δεν πρόκειται για αυτόχθονη
λοίµωξη, αλλά για άτοµα που έχουν πρόσφατα µετα-
ναστεύσει από ενδηµικές χώρες της Ασίας και της
Αφρικής, ή άτοµα που έχουν ταξιδέψει στις χώρες
αυτές.

Η οδός µετάδοσης σε κάθε περίπτωση είναι δύ-
σκολο να διευκρινιστεί, ωστόσο φαίνεται ότι η µετά-
δοση του ιού στην Ευρώπη ακολουθεί την τροφογενή
οδό µετά από βρώση ωµού κρέατος, µολυσµένου µε
τον ιό. Μάλιστα υπάρχουν µελέτες που έχουν συνδέ-
σει τον αυξηµένο κίνδυνο µετάδοσης του ιού HEV µε
τη βρώση ωµού ή µετρίως ψηµένου χοιρινού κρέα-
τος.25 Αναφέρθηκε ότι ο ιός HEV αδρανοποιείται
στους 56οC, αλλά υπάρχουν αναφορές ότι ακόµη και
µετά από ψήσιµο του χοιρινού κρέατος για µια ώρα
στη θερµοκρασία αυτή (συνήθης θερµοκρασία που
µαγειρεύεται το κρέας στις περισσότερες χώρες τις
Ευρώπης) δεν επιτυγχάνεται η αδρανοποίηση του.26

Ωστόσο, σε πολλές των περιπτώσεων το κρέας δεν
µαγειρεύεται καν στην ανωτέρω θερµοκρασία, αλλά
καταναλώνεται λιγότερο ψηµένο ή στη µορφή αλλαν-
τικών. ∆εν έχει ακόµη διευκρινιστεί εάν οι εφαρµοζό-
µενες µέθοδοι παστοποίησης του ωµού κρέατος
αδρανοποιούν τον ιό. 

Η πιθανότητα µετάδοσης του HEV από τους χοί-
ρους στον άνθρωπο µέσω της κατανάλωσης ωµού ή
µετρίως ψηµένου χοιρινού κρέατος, ενισχύεται και
από το γεγονός ότι έχει βρεθεί πως τα ανθρώπινα και
χοίρεια στελέχη παρουσιάζουν κατά 92% γενετική
οµοιογένεια. Να σηµειωθεί εδώ ότι στους χοίρους,
αλλά και στα υπόλοιπα ζώα ο HEV δεν προκαλεί νόσο.

∆ε φαίνεται ότι ο αυξηµένος επιπολασµός και η
εµφάνιση ολοένα και περισσότερων κρουσµάτων
Ηπατίτιδας Ε στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια να
µπορεί να συσχετιστεί µε τη µεγαλύτερη κατανάλωση

χοιρινού κρέατος. Ίσως η αύξηση που καταγράφεται
είναι επακόλουθο της πιο έντονης αναζήτησης του
ιού στην κλινική πράξη, αλλά και της εφαρµογής πιο
εξελιγµένων διαγνωστικών µεθόδων, που όµως όπως
αναφέρθηκε, ακόµη στερούνται ευαισθησίας. Ίσως
στο µέλλον βρεθούµε αντιµέτωποι µε µεγαλύτερα πο-
σοστά επιπολασµού του ιού και στις βιοµηχανοποι-
ηµένες χώρες της Ευρώπης δεδοµένης της παράλ-
ληλης εξέλιξης των διαγνωστικών πρακτικών, αλλά
και της ευαισθητοποίησης των κλινικών ιατρών.

Υπάρχει ανάγκη λοιπόν ευαισθητοποίησης και ενη-
µέρωσης του γενικού πληθυσµού να καταναλώνει
κρέας καλά ψηµένο, αλλά και να εφαρµόζει σωστές
µεθόδους υγιεινής κατά την παρασκευή των γευµά-
των. Επίσης, κρίνεται αναγκαίο να λαµβάνονται µέτρα
προφύλαξης στις πληθυσµιακές οµάδες µε επαγγελ-
µατική ενασχόληση µε το ωµό κρέας ζώων, όπως
σφαγείς και άτοµα που απασχολούνται σε µονάδες
επεξεργασίας ωµού κρέατος.

Μια ακόµη πιθανή οδός µετάδοσης φαίνεται πως
είναι µέσω της µετάγγισης µολυσµένων µε τον ιό πα-
ραγώγων αίµατος, δεδοµένης της πλειάδας των µε-
λετών που έχουν αναδείξει αυξηµένα ποσοστά
ανεύρεσης κυκλοφορούντων IgG αντισωµάτων έναντι
του ιού της Ηπατίτιδας Ε σε υγιείς αιµοδότες. Αξιο-
σηµείωτο είναι ότι κάποιες από αυτές αναφέρουν
ανεύρεση κυκλοφορούντων IgM αντισωµάτων αλλά
και RNA του ιού.27

Ωστόσο, µια τέτοια συσχέτιση δεν έχει αποδειχθεί
ακόµη αν και τα µεταγγιζόµενα παράγωγα αίµατος
δεν ελέγχονται στην καθηµερινή πρακτική για µό-
λυνση από τον HEV. Είναι αναγκαία όµως η λήψη µέ-
τρων, καθώς οι κύριοι αποδέκτες της διακίνησης των
µονάδων αίµατος και των παραγώγων του είναι οι
ανοσοκατεσταλµένοι ασθενείς, στους οποίους η
νόσος δύναται να διαδράµει µε εντονότερη κλινική ει-
κόνα, συµπεριλαµβανοµένης και της κεραυνοβόλου
µορφής ηπατίτιδας. 

Στις αρκετές µελέτες αναδεικνύεται µια ελαφρά
υπεροχή του επιπολασµού της λοίµωξης στους άν-
δρες σε σχέση µε τις γυναίκες, ενώ δεν φαίνεται να
προσβάλλεται συχνότερα κάποια συγκεκριµένη ηλι-
κιακή οµάδα. Στην Ευρώπη η λοίµωξη αφορά άτοµα
κάθε ηλικίας σε αντιδιαστολή µε τα κρούσµατα Ηπα-
τίτιδας Ε που απαντώνται στην Ασία και την Αφρική
που αφορούν νεαρούς ενήλικες 15 έως 45 ετών. Φαί-
νεται ότι τα άτοµα που ζουν σε αγροτικές περιοχές
και έρχονται σε άµεση επαφή µε τα ζώα και το κρέας
τους έχουν περισσότερες πιθανότητες µόλυνσης µε
τον ιό. Ίσως είναι αναγκαία η µελλοντική χαρτογρά-
φηση της λοίµωξης στις αγροτικές περιοχές ανά την
επικράτεια όπου ο κίνδυνος για τη µετάδοση του ιού
είναι µεγαλύτερος. Φαίνεται, ότι στις περιπτώσεις των
αστικών κέντρων τα άτοµα έρχονται σε επαφή µε ωµό
κρέας κατά τη παρασκευή του φαγητού ή τη βρώση
ωµών ζωικών εδεσµάτων. Αντίθετα, στις περιπτώσεις
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του πληθυσµού των αγροτικών περιοχών, η άµεση
επαφή µε οικόσιτα ζώα, εν δυνάµει ξενιστές του ιού,
και η βρώση µολυσµένου κρέατος αποτελούν πιθα-
νές πηγές διασποράς της λοίµωξης. Εγείρονται όµως
ισχυρές υποψίες µόλυνσης του ανθρώπου και από
τον υδροφόρο ορίζοντα άµεσα ή κατά την επεξεργα-
σία και βρώση λαχανικών. Τέλος, µια άλλη πιθανή
οδός µετάδοσης συνιστά η βρώση ωµού κρέατος
άγριων ζώων όπως το ελάφι.

Εποµένως τα βήµατα που κρίνονται αναγκαία για
το µέλλον είναι: α) η τυποποίηση και έγκριση συγκε-
κριµένης διαγνωστικής µεθόδου µε αυξηµένη ευαι-
σθησία για την καταγραφή του αληθούς επιπολασµού
της λοίµωξης στον γενικό πληθυσµό, αλλά και τη δια-
γνωστική προσέγγιση των οξέων κρουσµάτων, β) η
προσπάθεια καταγραφής όλων των κρουσµάτων

οξείας ηπατίτιδας Ε πανευρωπαϊκά και η χαρτογρά-
φηση αυτών, γ) η θέσπιση κανόνων επιδηµιολογικής
επιτήρησης σε ιατρικό και κτηνιατρικό επίπεδο, δ) η
ευαισθητοποίηση των κλινικών ιατρών και η ένταξη
της ηπατίτιδας Ε στη διαφορική διάγνωση των ιογε-
νών ηπατιτίδων, ε) η ευαισθητοποίηση των κλινικών
που έρχονται σε επαφή µε άτοµα ευαίσθητων πληθυ-
σµιακών οµάδων για σωστή ενηµέρωση προφύλαξης
έναντι µιας πιθανής λοίµωξης από τον HEV, στ) h ενη-
µέρωση του κοινού, αλλά και των ατόµων µε επαγ-
γελµατική ενασχόληση µε τα ζώα για τον HEV, τον
τρόπο µετάδοσης αλλά και τα µέτρα προφύλαξης και
ζ) ο έλεγχος των µεταγγιζόµενων µονάδων αίµατος ή
των παραγώγων του, τουλάχιστον στις περιοχές που
έχουν καταγραφεί ως ενδηµικές.
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Hepatitis E is human-zoonoses caused by Hepatitis E Virus (HEV) and is transmitted through the fae-
cal-oral route. The disease was previously thought to be endemic only in the developing countries of
Asia and Africa. However, recent studies have shown that HEV is the causative agent of sporadic au-
tochthonous hepatitis and endemics in the developed countries of Europe too, where high preva-
lence of Hepatitis E is recorded. The transmission routes are still not clearly understood, making
every effort to estimate the risk of infection unsafe. Even though the epidemiological data on the lon-
gitudinal changes of the infection in Europe is inadequate at present, there is an increase burden of
reports on both hepatitis E prevalence and cases of acute infection.
The aim of the present systematic review on hepatitis E is the analysis of the existing data on the
prevalence in the general population in Europe, including the subanalysis of the existing reports of
acute Hepatitis E cases, as well as the exploration of the longitudinal changes of the disease and an
effort in drawing conclusions on hepatitis E epidemiology in Europe. 
The existing bibliography follows a consistently increasing trend allowing a first impression on hep-
atitis E epidemiology in Europe. It seems that HEV is the causative agent of limited endemics. In gen-
eral, Hepatitis E prevalence in Europe is low, but with an increasing trend mostly in the recent years.
The latter, is also reflected by the increasing amount of reports of acute hepatitis E cases through Eu-
rope. There is therefore an urgent need of clinician’s awareness and disease surveillance in the de-
veloped countries of Europe too.

Key words
Hepatitis E, HEV, Europe, epidemiology, zoonoses
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