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Дисертационният труд се състои от 187 страници и е 

онагледен с 33 таблици и 21 фигури, както и допълнително  

43 таблици и фигури, представени в приложенията. 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ  

 На кирилица 

ДВСК – дисеминирана вътресъдова коагулопатия 

ИБС – исхемична болест на сърцето 

МЗ – Министерство на здравеопазването 

ОАЕ – Обединени Арабски Емирства 

ОПЛ – общопрактикуващ лекар 

ПИ – протромбиново време, представено като протромбинов 

индекс в % 

ПЧЗ – придружаващи чернодробни заболявания 

ССЗ – сърдечно-съдови заболявания 

ФХ – фулминантен хепатит 

ХБН – хронична бъбречна недостатъчност 

ХРС – хепато-ренален синдром 

ХХЕ – хроничен хепатит Е 

ЧН – чернодробна недостатъчност 

 На латиница  

ANA screening – антинуклеарни антитела 

Anti HAV IgM – антитела от клас М срещу хепатитен вирус А 

Anti HAV total – антитела срещу хепатитен вирус А 

Anti HEV IgM – антитела от клас М срещу хепатитен Е вирус 

Anti HEV IgG – антитела от клас Г срещу хепатитен Е вирус 

Аnti HEV IgA – антитела от клас А срещу хепатитен вирус Е 

Anti cor total – антитела срещу сърцевинен антиген на хепатитен 

В вирус 

Anti cor IgM – антитела от клас М срещу сърцевинен антиген на 

хепатитен В вирус 

Anti HBe – антитела срещу Е антиген на хепатитен В вирус 

Anti HCV – антитела срещу хепатитен С вирус 
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Anti EBV CA IgM – антитела от клас М срещу капсулен антиген на 

Епщайн-Бар вирус 

Anti CMV IgM – антитела от клас М срещу цитомегаловирус 

Anti SLA – антитела срещу разтворим чернодробен антиген 

Anti LKM-2 – микрозомални антитела 

AFP – алфа фетопротеин 

ALАT – аланин аминотрансфераза 

ASАT – аспартат аминотрансфераза 

ALP – алкална фосфатаза 

AP – остър панкреатит  

CA19 -9 – въглехидратен антиген, туморен маркер за процес на 

задстомашна жлеза 

CA 72-4 – растежен маркер /тумори на стомах, яйчници/ 

CEA – карциноембрионален антиген 

CMV – цитомегаловирус 

EU – European Union  

EEA – European Economic Area 

ЕBV – Епщайн-Бар вирус 

GGT – гама-глутамил транспептидаза 

HbsAg – повърхностен антиген на хепатитен В вирус 

HBe Ag – Е антиген на хепатитен В вирус 

HBV DNA – нуклеинова киселина на хепатитен В вирус 

HEV RNA – рибонуклеинова киселина на хепатитен Е вирус 

HAV – хепатитен вирус А 

HBV – хепатитен вирус В 

HCV – хепатитен С вирус 

HEV – хепатитен вирус Е 

SGB – синдром на Гилен-Баре (Guillain-Barre) 
  

http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFns7D1unYAhWJ3iwKHeQuAJUQFgg2MAE&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2F&usg=AOvVaw1sfrFoCguOQeZj4cUgpupw
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Хепатит Е е инфекциозно заболяване с клинични и морфоло-

гични белези на остър и/или хроничен хепатит. Причинява се от 

хепатитен вирус Е (Hepatitis virus E – HEV), който е един от петте 

хепатотропни вируса (Mast EE, 1996). Заболяването се описва 

през 80-те години на ХХ век в Индия, през 90-те години вирусът е 

изолиран и клониран, а геномът – секвениран (Wong D. et al,. 

1988, Reyes G et al,1990). Установяват се различия в образците от 

различни региони. 

5 генотипа причиняват заболяване у човека. Те имат раз-

лично географско разпространение – HEV1 – в ендемичните ре-

гиони на Азия и Африка, HEV2 – в Мексико и Африка, HEV4 e ха-

рактерен за Далечния Изток, но напоследък се диагностицира и 

в Европа, а HEV3 се разпространява повсеместно. HEV7 e изоли-

ран от камили в ОАЕ през 2014 г. и за него има най-малко данни 

(Woo PC et al, 2014). HEV1,2 имат епидемичен потенциал и при-

чиняват основно водни епидемии в ендемичните региони. Зара-

зяване на човек става при консумация и употреба на контами-

нирана вода. HEV3,4 са зооноза – основен резервоар на инфек-

цията са свине, а заразяването на хора става при консумация на 

недостатъчно термично обработено месо от виремично живот-

но или при консумация на вторично заразено месо и други про-

дукти (Anderson DA, 2010, Meng XJ, 1997). Независимо от генетич-

ното разнообразие HEV има само един серотип. 

Хепатит Е протича в по-голямата част от случаите като асимп-

томна инфекция със сероконверсия, а клинично проявеният хе-

патит, най-често – иктерен, преминава за 4 – 6 седмици (Kamar N, 

2013, Stoszek SK, 2006). При имунокомпрометирани индивиди 

може да се развие хронична инфекция, а реинфекция се описва 

както при имунокомпрометирани, така и при имунокомпетентни 

лица. 
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По данни на Европейския център за профилактика и контрол 

върху заболяванията (ECDC, юли 2017) броят на регистрираните 

случаи на хепатит Е за периода 2005 – 2015 г. се увеличава над 

десет пъти – от 514 случая през 2005 г. до 5617 през 2015 г. 

Първият случай в България е описан през 1995 г. и до 2008 г. 

съобщенията са единични. След 2010 г. броят на потвърдените 

случаи в страната се увеличава. 

Всичко това дава основание за задълбочено проучване на 

проблема. В настоящия труд представяме данни за клиничното 

протичане и епидемиологията на острата хепатит Е вирусна ин-

фекция в България. 
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I. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ  

1. ЦЕЛ  

Да се проучат клиничните, лабораторните и епидемиологичните 

характеристики на остър хепатит Е при хоспитализирани паци-

енти и разпространението на HEV-инфекцията сред здрави лица 

(контактни на болните, от обща популация, в затворени колекти-

ви) както и сред животните, резервоар на инфекцията – свине. 

2. ЗАДАЧИ 

2.1. Да се проучат епидемиологичните характеристики на HЕV-

инфекцията при болни с остър хепатит Е, лекувани в Инфекциоз-

но отделение на МБАЛ–Пазарджик – АД в периода 2014 – 2017 г. 

2.2. Да се проследи кинетиката на anti HEV IgM на 6-ти, 12-ти и 24-

ти месец след острата инфекция. 

2.3. Да се проучат клиничните характеристики, клиничните фор-

ми, усложненията и параклиничните отклонения при болни с ос-

тър хепатит Е.  

2.4. Да се проучат екстрахепаталните прояви при болните с ос-

тър хепатит Е и влиянието на придружаващите заболявания 

върху хода и изхода от заболяването. 

2.5. Да се проучи разпространението на HEV-инфекцията чрез 

изследване на anti HEV сред здрави лица: контактни на болните; 

от общата популация; от затворени колективи (лишени от свобо-

да мъже в затвора в гр. Пазарджик); от рискови групи (лица с 

предшестващи чернодробни заболявания, употребяващи алко-

хол) и сред животни – свине. 

2.6. Да се предложи алгоритъм за диагностика на остра HEV-

инфекция. 
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II. МАТЕРИАЛИ  

1. Изследвани контингенти:  

Проучването обхваща 461 лица, които се разпределят в следните 

групи:  

1.1. 139 болни с остър хепатит Е;   

1.2. 20 здрави лица, контактни на болните;  

1.3. 200 здрави лица от общата популация;  

1.4. 40 здрави лица – лишени от свобода;  

1.5. 90 лица от рискови групи; 

1.6. 62 здрави лица от ромски произход. 

Проучени са и 85 свине на възраст 1 – 6 месеца. 

2. Изследвани материали: 

2.1. Кръв за хематологични, клинико-химични и молекуляр-

но-генетични изследвания. 

2.2. Серум – за серологични изследвания: 

− от болни; 

− от здрави лица (контактни на болните, от общата по-

пулация, лишени от свобода, здрави роми, от рискови 

групи); 

− от свине. 
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III. МЕТОДИ  

Проучването е проведено съобразно изискванията на Доб-

рата клинична практика и при спазване на Декларацията от Хел-

зинки за правата на изследваните лица, лишени от свобода. Из-

ползвани са следните методи: 

а) клинично проследяване – на болните през острия период 

и три до шест месеца след него; 

б) епидемиологично проучване – пол, възраст, местоживее-

не, занимание или професия, хоби, хранителни навици, придру-

жаващи заболявания и вредни навици. При здравите лица е сне-

та и анамнеза за боледуване от клинично проявен хепатит и за 

контакт с болни от хепатити лица; 

в) клинико-лабораторни изследвания – хематологични, кли-

никохимични; 

г) серологични изследвания – anti HEV IgM, anti HEV IgG. 

Всички болни са изследвани за маркери на другите хепатитни 

вируси, а 43% и за EBV, CMV; 

Здравите лица са изследвани еднократно за наличие на anti 

HEV IgM и anti HEV IgG. Серологичните изследвания при живот-

ните (свине) включват еднократно изследване за anti HEV total; 

д) имунологични изследвания – серумни имуноглобулини, 

автоантитела; 

е) молекулярно-биологични и молекулярно-генетични из–

следвания – HEV RNA в кръв, генотипизиране и субгенотипизи-

ране; 

ж) образни изследвания – сонографско изследване на ко-

ремни органи, компютърно аксиална и магнитно резонансна 

томография; 
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з) статистически методи – статистическата обработка на дан-

ните е извършена с програма SPSS, версия 18 (за ниво на статис-

тическа значимост са приети резултати при p<0.05). Използвани 

са методи от описателната статистика – количествените про-

менливи са представени като средна аритметична и стандартно 

отклонение, а категорийните – като абсолютни и относителни 

честоти. Използвани са и аналитични методи – t-тест на Стюдън, 

тест на Ман-Уитни, тест на Уилкоксън, тест на Фишер, бинарен 

регресионен логистичен анализ. 

 

 Серологичните изследвания за наличие на anti HEV IgM, anti HEV٭

IgG са извършени в НРЛ по хепатитни вируси – гр. София с ELISA 

кит DIA.PRO-Италия с диагностична специфичност >95% и чувст-

вителност 100%. Серологичните изследвания за маркери на хе-

патитни вируси А, В, С са извършени във Вирусологична лабора-

тория – МБАЛ-Пазарджик и в Германо-Българска лаборатория 

„Зинвест“. 

 Молекулярно-биологичните изследвания са извършени с кит٭

FTD (Fast Track Diagnostics – Luxembourg) – Hepatitis E RNA HEV17-

64-07/ exp. 2018-04 във Вирусологична лаборатия на „Аджибадем 

Сити Клиник Болница Токуда“– гр. София. 

 Молекулярно-генетичните изследвания са извършени в отдел٭

Вирусология на инфекциозните заболявания, лаборатория „Мо-

лекулярна епидемиология и филогенезис на микроорганизмите“, 

отдел по инфекциозни болести, Национален институт по Здраве-

то, Рим, Италия. 

 Серологичните изследвания на животни са извършени в НРЛ٭

по хепатитни вируси – гр. София с кит за anti HEV total – ELISA 

(MPD HEV ELISA 4.0v). 
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IV. РЕЗУЛТАТИ  

1. Етиологична структура и заболяемост от остри вирусни 

хепатити в област Пазарджик в периода 2014 – 2017 г. –  

табл. 1 

Табл. 1. Заболяемост (на 100 000) и етиологична структура на 

острите вирусни хепатити в област Пазарджик  

в периода 2014 – 2017 година 

Тип 

хепатит 

ЗАБОЛЯЕМОСТ СРЕДНА 

ЗАБОЛЯЕМОСТ 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ВХ Е 13.13 10.62 14.13 15.11 13.25 

ВХ А  4.89  6.44 38.20 95.28 36.20 

ВХ В  1.88  1.89  2.67 3.49  2.48 

ВХ С  2.26  0.38  0.76 1.55  1.24 

ВХ Н  1.50  0.76 14.51 7.36  6.03 

всичко 23.66 20.09 70.27 122.79 59.20 

Легенда: *ВХА – вирусен хепатит А, *ВХВ – вирусен хепатит В, *ВХС – вирусен хепатит С,  

*ВХЕ – вирусен хепатит Е, *ВХ Н – вирусен хепатит – неопределен тип. 

 

Заболяемост от хепатит Е в област Пазарджик в периода  

2014 –2017 г. – табл. 2.  

Табл. 2. Болни с хепатит Е и заболяемост/100 000 по години 

Година Брой болни Заболяемост /100 000 

2014 35 13.13 

2015 28 10.62 

2016 37 14.13 

2017 39 15.11 

ОБЩО n=139 средна = 13.25 / 100 000 

   

ВХЕ по брой случаи и относителен дял е на второ място след 

ВХА за целия период на проучване. Тази зависимост е статисти-

чески достоверна (χ2 =65.41, р<0.001). 
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2. Смъртност и леталитет при остър хепатит Е 

От 139 болни с остър хепатит Е 131 са оздравели, а 8 са по-

чинали. Смъртността е 0.75 /100 000, а леталитетът – 5.75% – по-

висок в сравнение с останалите хепатити и посочения в литера-

турата. Починалите болни са стратифицирани по придружаващи 

заболявания и според резултатите всички са с предшестващо 

чернодробно увреждане и употребяващи алкохол. 

 

3. Разпределение на болните по пол и възраст 

99 (71.2%) от болните са мъже, а 40 (28.8%) – жени. Мъжкото 

население в областта е по-малобройно от женското, но боледува 

значимо по-често от хепатит Е (p<0,001, χ2=27,38). Възрастта на 

заболелите варира в широки граници – 27 – 87 г. – средно 57.51 г. 

(±11.7 г.) (за мъже – 57.0 г., а за жени – 57.8 г.). Не се установява 

статистически значима разлика във възрастта между двата по-

ла – р>0.05. По-често боледуват лица > 50 години (p<0.001, 

χ2=67.29), независимо че населението на възраст <50 год. в об-

ластта е преобладаващо (58.1%) – фиг. 1. 

 

 

Фиг. 1. Разпределение на болните по пол и възраст 
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4. Разпределение на болните по професия и занимание – фиг. 2 

 

Фиг. 2. Разпределение на болните според упражнявана професия 

46% от болните са пенсионери и безработни. Сред работещите 

има лица с рискова за заразяване професия и занимания – вете-

ринарен лекар, работници в кланица, в чистотата, ловци. 

 

5. Разпределение на болните по местоживеене (град, село)  

88 (63.3%) болни са градски жители, 51 (36.7%) живеят на се-

ло. Не се установява статистически значима разлика между забо-

лелите по местоживеене (p>0.05). 

 

6. Разпределение на заболелите по етническа принадлежност  

131 (94.24%) от болните са от български етнос. Ромите са 7 

(5.04%) и няма обяснение защо боледуват по-рядко от клинично 

проявен хепатит. При направеното проучване за разпростране-

ние на HEV-инфекцията в този етнос са изследвани 62-ма здрави 

роми на различна възраст. При 18 (29.0%) от тях се установяват 

anti HEV IgM, anti HEV IgG, anti HEV IgA без анамнестични данни за 

прекаран хепатит.  
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7. Сезонност при хепатит Е  

Средногодишно за периода на проучване са хоспитализира-

ни 34.8 пациенти, а средномесечно – 2.9. Наблюдава се ясно из-

разена сезонност. Най-голям е броят на болните през студените 

месеци (февруари и март) и вторият пик (по-нисък) е през лятото 

(юни-август) – фиг. 3. 

 

Фиг. 3. Сезонна вълна на заболяемост – по месеци 

 

Няма ясно изразена тенденция – броят на болните е стабилен 

през годините (средно 2,9 за месец).  

 

8. Серологични проучвания при болни с остър хепатит Е 

При 139 (100%) болни диагнозата остър хепатит Е е потвър-

дена с откриване на специфични антитела (anti HEV IgM и anti HEV 

IgG) в серума на болните: при 135 (97.12%) – в първата изследвана 

проба, а при 4 (2.88%) – във втората проба – след 7 – 10 дни. HEV 

RNA в кръвта е изследвана при 15 (10.8%) и установена при 12 

(8.6%) от болните, а с молекулярно – генетични методи при 7 е до-

казан HEV3 - генотип (HEV3-е при 5-ма, а HEV3-i - при 2-ма).  
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При част от болните anti HEV IgM са проследени на 6-ти, 12-

ти, 24-ти месец след остра инфекция и са намерени в 90.9% от 

изследваните на 6-тия месец, в 79.3% – на 12-ти месец и в 55% на 

24 месец (фиг. 4). 

 

 

Фиг. 4. Кинетика на anti HEV IgM при проучените болни 

 

9. Разпространение на HEV-инфекция сред здрави лица, кон-

тактни на болните 

Изследвани са 20 здрави лица, контактни на болните. Данни 

за HEV-инфекция (anti HEV IgG) са установени при 9 (45%) от тях – 

6 жени и 3-ма мъже. 5 (55.5%) от серопозитивните лица са и anti 

HEV IgM (+) от които при двама стойностите са високи като при 

остра инфекция. На 18 (90%) контактни лица изследваните АLT, 

АST са в референтни стойности. 
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10. Разпространение на HEV-инфекцията сред здрави лица в 

общата популация 

Изследвани са 200 здрави лица на различна възраст, под–

брани на случаен принцип. Със серологични данни за HEV ин-

фекция са 34 (17%), от които – 27 (79.4%) – мъже и 7 (20.6%) – же-

ни. Най-голям е относителният дял на серопозитивните лица във 

възрастта над 50 години и разликата с останалите е статистичес-

ки значима (χ2=373.75, p<0.001).  

Аnti HEV IgG са установени при 33 (97.1%), едновременно аnti 

HEV IgM и IgG – при 15 (44.2%), а само аnti HEV IgM – при 1 (2.9%). 

 

11. Разпространение на HEV-инфекцията в затворени колек-

тиви (лица, лишени от свобода)  

Изследвани са 40, лишени от свобода, лица от затвора в гр. 

Пазарджик. Те представляват 10% от въдворените към момента 

на изследването 400 мъже. Средната възраст на изследваните е 

41.1 г. (±12.29 г.). Престоят им в затвора е средно 3.18 г. (±3.86). 

Според етническата принадлежност 24 (60%) са българи, а 16 

(40%) – роми. 

Серологични данни за HEV инфекция имат 8 (20%), като 4 

(50%) са с anti HEV IgM (+) и 8 (100%) – с anti HEV IgG. 

Възрастта е значимо по-висока при anti HEV IgG (+) лица в 

сравнение с отрицателните – (53.25 г. към 43.06 г.), (р=0.033) – 

или серопревалирането нараства с възрастта. 6 (75%) от положи-

телните лица са българи, а 2 (25%) – роми. Положителни са съот-

ветно 25% от изследваните българи и 12.5% от изследваните ро-

ми. Серопозитивните сред употребяващите алкохол са 35.3%, до-

като сред останалите са 8.7% и разликата между двете групи е 

сигнификантна (p=0.038), (фиг. 5). 
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Фиг. 5. Разпределение на лицата според употреба на алкохол 

  ,Легенда: алкохол /-/ – неупотребяващи алкохол٭

 алкохол /+/ – употребяващи алкохол. 

 

12. Разпространение на HEV инфекцията в рискови групи (лица 

с предшестващи чернодробни заболявания, употребяващи ал-

кохол, с рискова професия) 

90 от изследваните здрави лица (обща популация и затворе-

ни колективи) се отнасят към рискови групи – 47 употребяват ал-

кохол, 36 са с предшестващи чернодробни заболявания, 7 уп-

ражняват рискова професия. Със серологични данни за HEV-

инфекция са 29 (32.2%) от тях. Относителният дял на серопози-

тивните е най-висок сред употребяващите алкохол (38.1%), след-

ван от лицата с предшестващи чернодробни заболявания (26.2%) 

и с рискова професия – (4.8%). Отсъствието на рискови фактори е 

свързано със значимо по-ниско серопревалиране (р<0.001). 

При изследваните здрави индивиди най-голям е относител-

ният дял на серопозитивни сред контактните лица (45.0%), след-

ван от тези в рискови групи (32.2%). Относителният дял на поло-
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жителните лица в общата популация (17%) е значимо по-нисък 

от този при контактните (χ2 =9.06, p=0.0026) и в рисковите групи 

(р=0.003). Резултатите сред затворени колективи и обща попула-

ция са съпоставими (20% и 17%) и разликите между тях не са сиг-

нификантни (р>0.05). 

 

13. Разпространение на HEV-инфекцията сред животни (свине) 

Изследвани са 85 свине на възраст 1-6 месеца и 34 (40%) са 

със серологични данни за HEV инфекция като аnti HEV total са ус-

тановени при животни от всички възрасти. 

 

14. Клинични характеристики, параклинични отклонения и 

инструментални изследвания при остра HEV-инфекция 

14.1. Клинични прояви при болни с остър хепатит Е: 

Периоди на остра HEV-инфекция: 

а) предиктерен период: 

Продължителността на предиктерния период у проучените 

болни е различна, средно 6.1 (±5.8) дни, (фиг. 6). 

 

Фиг. 6. Разпределение на болните според  

продължителност на предиктерния период (в дни) 
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При 50 (35.97%) той продължава до 3 дни, а при 29 (20.86%) ≥10 

дни. При двама болни иктерът е първият симптом на заболява-

нето.  

Субективни оплаквания на болните, (фиг. 7). 

 

Фиг. 7. Честота на субективните симптоми  

при болни с остър хепатит Е 

Най-често срещаните симптоми са отпадналост – при 121 

(87.05%) и безапетитие – при 99 (71.2%) болни, а най-рядко – диа-

рия – 14 (10.1%), артро-миалгии – 11(7.91%) и обрив – 10 (7.2%). 43 

(30.9%) от пациентите съобщават за сърбеж.  

б) иктерен период 

121 (87.1%) болни са с иктер при постъпването, а при 4 били-

рубинът се повишава в разгара на заболяването.  

С хепатомегалия постъпват 134 (96.4%) от болните, при 3-ма 

черният дроб се уголемява по-късно, а при двама е с нормални 

размери по време на острия период. Най-често черният дроб се 

палпира на 1 – 3 см по ДМКЛ (59.7%), но при 36.7% от болните 

размерите са по-големи – 4-6 и >6 см по ДМКЛ. В разгара на бо-
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лестта нараства броят на болните с хепатомегалия >4см. Един 

месец след острата HEV инфекция 99 (71.2%) от пациентите са с 

уголемен черен дроб, а след третия месец – само употребяващи-

те алкохол и тези с холестазен синдром. Спленомегалия се уста-

новява при 38 (27.34%) от пациентите.    

в) реконвалесцентен период  

В този период състоянието на болните се подобрява, стой-

ностите на цитолитичните ензими намаляват и при неусложнен 

хепатит се нормализират за 4 – 6 седмици, а стойностите на би-

лирубина – за различно дълъг период в зависимост от степента 

на хипербилирубинемия.  

 

14.2. Параклинични лабораторни отклонения  

а) 125 (89.9%) са с различно изразена хипербилирубинемия 

(µmol/l) като стойностите на билирубина варират в широки гра-

ници, (фиг. 8). 

 

Фиг. 8. Разпределение на болните според стойностите на 

билирубина в различни периоди на заболяването 
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 Легенда: аниктерни – нормални стойности на билирубина, субиктер – 22-34.9μmol/l, умерен٭

иктер – 35-99.9μmol/l, изразен иктер – 100-199.9μmol/l, интензивен иктер – > 200μmol/l. 

 

Броят на болните с нормални стойности на билирубина на-

малява в разгара на болестта и се увеличава през реконвалес-

центния период, а броят на болните с интензивен иктер нараст-

ва в разгара на болестта и намалява в реконвалесцентния пери-

од. При постъпването преобладават пациентите с умерен и из-

разен иктер, съответно 33.1% и 24.5%. През различните периоди 

на инфекцията се установяват сигнификантни разлики в стой-

ностите на общия билирубин – те са значимо по-ниски през ре-

конвалесцентния период в сравнение с началото и разгара на 

болестта (t-тест на Стюдън за свързани извадки), (фиг. 9). 

 

Фиг. 9. Динамика в стойностите на общия билирубин в 

различните периоди на заболяването 

Във всички изследваният директен билирубин е >50% от стой-

ността на общия.   
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б) цитолитични ензими (IU/l)  

Най-високите стойности на цитолитичните ензими се уста-

новяват при постъпването и при всяко следващо изследване на-

маляват като разликите са статистически значими (р<0,001),  

(фиг. 10). 

 

 

Фиг. 10. Динамика в стойностите на ALT, AST (IU/l)  

в хода на болестта 

При всички проведени изследвания стойностите на ALT са по-

високи от тези на AST. 

в) коефициент на de Ritis  

Коефициентът на de Ritis (AST:ALT) е <1 и намалява в хода на 

болестта. Установява се статистически значима разлика между 

стойностите му в началото и във възстановителния период както 

и между тези в разгара и възстановителния период (р<0.001), 

(фиг. 11). 
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Фиг. 11. Динамика в стойностите на коефициента  

на de Ritis през различни периоди на заболяването 

г) екскреторни (холестазни) ензими (IU/l)  

Екскреторните ензими имат най-високи стойности в начало-

то на заболяването. При всяко следващо изследване те намаля-

ват като разликите са сигнификантни (р<0.001), (фиг. 12). 

 
Фиг. 12. Динамика в стойностите на  

екскреторните ензими в хода на болестта 
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д) други отклонения в лабораторните показатели при болни 

с остър хепатит Е 

хемограма  

С анемия са 55 (39.6%) болни – 48 мъже и 7 жени. 109 (78.4%) 

от болните са с нормоцитоза, 8 (5.75%) – с левкопения, 22 

(15.8%) – с левкоцитоза. Тромбоцитопения се установява при 32 

(23%) болни, от които при 9 стойностите са <100 G/l.  

протромбиново време (протромбинов индекс) 

Ниски стойности на протромбиновия индекс (ПИ) се устано-

вяват при 22 (15.8%) от пациентите, (фиг. 13). 

 

Фиг. 13. Разпределение на болните с различен ПИ според изхода 

от заболяването 

От 117 болни с нормален ПИ 116 са оздравели, един е починал. 

От 14 болни с ПИ 70 – 50% 13 са оздравели и един е починал. От 

8 болни с ПИ<50% 6 са починали, а само двама са оздравели. 
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нарушения в белтъчния синтез 

31 (22.3%) болни са с хипопротеинемия, най-често съчетана с 

хипоалбуминемия. 30 (96.8%) от тях са с придружаващи заболя-

вания – 18 (58.1%) употребяват алкохол, 12 (38.7%) са с предшест-

ващи чернодробни заболявания. Разликите по отношение на 

честотата на някои заболявания в двете групи болни (с нарушен 

и нормален белтъчен профил) са сигнификантни (р<0.001) – при 

болни с хипопротеинемия по-често се срещат предшестващи 

чернодробни заболявания. 

При болните с нормален белтъчен профил най-честа е лека-

та форма по тежест на протичане – 72.2%, а при болните с хи-

попротеинемия тя се среща в 29%. Докато тежка форма при бол-

ни с нормален белтъчен синтез се описва само при 3.7%, то при 

болните с хипопротеинемия се наблюдава в 45.2%. Разликите в 

двете групи са статистически значими (p<0.001, χ2=39.176),  

(фиг. 14). 

 

Фиг. 14. Разпределение на пациентите с различен белтъчен 

профил според тежест на протичане на остър Е хепатит 
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нарушения в липидния профил  

От 115 изследвани болни със стойности на холестерола >6 

mmol/l са 40 (34.8%), а със стойности <2 mmol/l са 2-ма (1.7%). Ста-

тистическите методи не доказват връзка между повишените 

стойности на холестерола и придружаващите заболявания, как-

вито имат 33 от болните с хиперхолестеролемия. С повишени 

стойности на триглицеридите са 70 (60.9%) от изследваните 115 

болни като 61 (87.1%) от тях са с различни придружаващи забо-

лявания. Триглицеридите са повишени сигнификантно по-често 

при болните със захарен диабет (p<0.001).  

 

нарушения в стойностите на азотните деривати   

От изследваните 136 болни 28 (20.6%) са с повишени стой-

ности на серумния креатинин, а 26 (19.1%) – на уреята. Всички 

имат придружаващи заболявания. Не се установяват статисти-

чески значими разлики в стойностите на азотните деривати при 

болни с и без придружаващи заболявания, но резултатите са на 

границата на статистическа значимост. Сигнификантно по-чести 

са придружаващите заболявания при пациенти с повишени 

стойности на серумния креатинин.  

 

14.3. Инструментални изследвания – образна диагностика 

и ендоскопски изследвания 

а) образна диагностика  

Сонографско изследване е извършено на 136 (97.8%) болни. 

Установени са стеатоза на черния дроб при 28 (20.6%), цироза – 

при 19 (14.0%), а при една трета (33.8%) няма отклонения от нор-

мата.  

Промени в жлъчния мехур са описани при 55 болни – уплът-

нена или разслоена стена – при 39 (28.7%), холелитиаза – при 16 

(11.7%). С нормална находка са 76 (55.9%) болни, 5-има (3.7%) са с 

отстранен жлъчен мехур. 
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б) ендоскопски изследвания  

Фиброгастроскопия е извършена на 10 (7.2%) болни. Варици 

на хранопровода са установени при 5 болни, с портална хипер-

тензивна гастропатия са 5, с атрофичен гастрит – 2, с активна яз-

ва на стомаха – 1, с гастроезофагеална рефлуксна болест – 1, без 

патологични отклонения – 1. Фиброколоноскопия е извършена 

на 4 (2.9%) болни. Установени са: хемороиди – при 2-ма, хрони-

чен улцерозен колит – при 1 и нормална находка при 1 болен. 

 

15. Коморбидност при болни с остър хепатит Е 

113 (81.3%) от болните имат придружаващи хронични забо-

лявания, като при 64 (46.04%) те са повече от едно, (табл. 3). 

 

Табл. 3. Разпределение на болните според честота на 

придружаващите заболявания 

Болни 

Придруж. 

заболявания 

Болни 

брой % 

Няма 26 18.7% 

Захарен диабет 32 23.0% 

ПЧЗ 32 23.0% 

Злоупотреба с алкохол  45 32.4% 

ССЗ 56 40.3% 

Други 30 21.6% 

    

Най-много са болните със сърдечносъдови заболявания (ССЗ) – 

56 (40.3%) – с артериална хипертония, исхемична болест на сър-

цето, сърдечна недостатъчност, ритъмни нарушения. 32 (23.0%) 

са със захарен диабет, с предшестващи чернодробни заболява-
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ния – 32 (23.0%), 19 от тях са с чернодробна цироза. Серологични 

данни за други хепатитни вируси са установени при 28 (20.14%) 

болни както следва: при 20 – за хроничен хепатит В и при 8 – за 

хроничен хепатит С. Болните със злоупотреба на алкохол са 45 

(32.4%) – 42 мъже и 3 жени. 

15.1. Болни със симптоми, свързани с придружаващите 

заболявания 

а) декомпенсация на захарен диабет с развитие на кетоацидоза – 

6, с новооткрит диабет – 4. 

б) декомпенсация на чернодробна цироза или новооткрита та-

кава – 13, от които 8 със смъртен изход. 

в) белодробни прояви – бронхит – 10, пневмония – 9, застой – 11, 

изливи – 14 (плеврални, перикардни, асцит). 

г) сърдечносъдови прояви – повишено кръвно налягане, екстра-

систолна аритмия – 2, пристъпно предсърдно мъждене – 1, бе-

лодробен оток – 1. 

д) алкохолен делир – 3. 

 

16. Клинични форми 

16.1. По тежест  

По тежест на протичане е наблюдавана лека, средно-тежка и 

тежка форма. Най-често срещана е леката форма – 87 (62.6%), 

следвана от средно-тежката – 34 (24.5%). С тежка форма са 18 

(12.9%) болни, от които 5-има са постъпили с прояви на чернод-

робна недостатъчност и трима от тях са починали в първите 24 – 

30 часа. Фулминантна форма на остър хепатит Е не е наблюда-

вана. 

Стойностите на билирубина се различават значимо в нача-

лото и в разгара на заболяването при различните по тежест 

форми – най-ниски са при леката форма, а най-високи – при теж-

ката (p<0.001), (фиг. 15). 
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Фиг. 15. Динамика в стойностите на билирубин (общ/директен)  

в началото и в разгара на заболяването при различни по тежест форми 
 

Стойностите на цитолитичните ензими варират при различните 

по тежест форми. При тежката те са най-ниски и разликите с ос-

таналите форми са статистически значими, (фиг. 16). 

 
Фиг. 16. Динамика в стойностите на цитолитичните ензими в 

началото и в разгара на заболяването при различни по тежест форми 
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16.2. Други форми на хепатит Е вирусна инфекция 

а) аниктерна форма 

14 (10.8%) от болните са с нормални стойности на билируби-

на – 9 жени и 5-има мъже. Разликата между двата пола е сигни-

фикантна – аниктерната форма се среща по-често при жени 

(р=0.004, χ2=9.577). По отношение на възрастта не се установява 

значима разлика при болните в двете групи, (p>0.05). 

При сравняване на придружаващите заболявания при болни 

с и без жълтеница се установява статистически значима разлика 

по отношение на употребата на алкохол – нито един пациент с 

аниктерна форма не употребява (р=0.005). 

Субективните прояви на болни с аниктерна форма са по-

слабо проявени или липсват. Всички пациенти постъпват и оста-

ват в добро общо състояние. 

Стойностите на билирубина са в референтни граници, но 

при 6 (42.8%) от тях е нарушено съотношението директен: инди-

ректен билирубин (1:2) като е повишен директният. Стойностите 

на АLТ и АSТ се различават значимо в двете групи (p<0.05) – по-

ниски са при аниктерната форма. Статистическите методи не до-

казват разлики в стойностите на GGТ, а при АLP разликата е в 

рамките на статистическата грешка като при по-голям обем на 

извадката е възможно да се докаже като значима – фиг. 17. 
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Фиг. 17. Средни стойности на цитолитични и екскреторни 

ензими при иктерна и аниктерна форма на хепатит Е 
 

Средният болничен престой на болните с аниктерна форма е 8.2 

дни, а с иктерна – 13.5 дни. Разликата е значима (р=0.029). При 

всички болни с аниктерна форма заболяването завършва с озд-

равяване. 
 

б) остра HEV-инфекция с холестаза 

При 33 (23.7%) болни е установена холестаза – 26 мъже и 7 

жени и няма сигнификантни разлики в двете групи (с и без хо-

лестаза) по пол и възраст.  

Холестаза се наблюдава значимо по-често при лица със за-

харен диабет (p=0.004) и при употребяващите алкохол (p=0.033). 

Субективните оплаквания на болните в двете групи са едни и 

същи, но при холестаза в 69.7% се наблюдава сърбеж и разлика-

та с останалите болни по отношение на този симптом е сигнифи-

кантна (18.9% при лица без холестаза), (р<0.001). Стойностите на 

билирубина при холестаза са значимо по-високи във всички из-

следвания. Нарушено е и нормалното съотношение между ди-

ректен и общ билирубин (1:3), като директният е 2/3 от общия,  

(фиг. 18). 
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Фиг. 18. Динамика в стойностите на общ и директен билирубин 

при болни с и без холестаза 

*ОБ – общ билирубин, ДБ – директен билирубин 
 

Стойностите на цитолитичните ензими са значително повишени 

в двете сравнявани групи, а екскреторните ензими – GGT и ALP – 

са сигнификантно по-високи при болни с холестаза (р<0.001).  

 

При 18 болни съотношението ALP/ALT (> 2 е маркер за холес-

таза) е проследено в динамика. Стойността му нараства, което се 

дължи на повишаване или задържане на високи стойности на 

ALP или на по-бързо понижаване на стойностите на ALT, (табл. 4). 
 

Табл. 4. Динамика в съотношението АLP/АLТ 

           Период 

Показател 
начало 

Втора 

седмица 

Четвърта 

седмица 

ALP/ALT 0.35 0.80 1.73 
 

Средният болничен престой на болните с холестаза е 22.3 дни, а 

на тези без – 10.0 дни. Разликата е статистически значима 

(р<0.001). При 32 болни в тази група заболяването завършва с 

оздравяване. 
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в) оточно-асцитна форма 

Оточно-асцитна форма се наблюдава при 1 пациент. Оточно-

асцитният синдром, установен при други 13 болни, е израз на де-

компенсация на чернодробната цироза в хода на HEV-инфек–

цията. Средната възраст на тези болни е 54.1 години, 1 жена и 13 

мъже. 6 (42.8%) от тях са оздравели, а останалите 8 (57.2%) са по-

чинали. 

 

17. Клинично протичане на HEV- инфекция при болни със заха-

рен диабет, с предшестващи чернодробни заболявания и 

употребяващи алкохол 

17.1. Протичане на хепатит Е при болни със захарен диа-

бет 

32 (23.02%) от проучените болни са със захарна болест. Во-

дещите субективни оплаквания са както при останалите – отпад-

налост и безапетитие. Няма статистически значими различия в 

двете групи по отношение на честотата на определени клинични 

симптоми. 

При болни със захарен диабет не се установяват статисти-

чески значими разлики в тежестта на протичане в двете групи – с 

и без диабет (p>0.05). 

17.2. Протичане на хепатит Е при лица, употребяващи ал-

кохол 

45 от болните са с анамнестични данни за злоупотреба с ал-

кохол – 42 (93.3%) мъже и 3 (6.67%) – жени. Придружаващи чер-

нодробни заболявания се установяват при 20 (44.5%) от тях като 

броят им е сигнификантно по-висок в сравнение с останалите 

(p<0.001, χ2=17.233). Субективните оплаквания на употребяващи-

те алкохол са аналогични с останалите болни и не се установяват 

значими различия в честотата им в двете групи. 
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Стойностите на цитолитичните и екскреторните ензими в 

сравняваните групи са различни, но значима разлика се доказва 

единствено за GGT (p<0.05) – при употребяващите алкохол стой-

ностите са по-високи, (фиг. 19). 

 

 

Фиг.19. Средни стойности на цитолитичните и екскреторните 

ензими при употребяващи и неупотребяващи алкохол болни 

При употребяващите алкохол анемия се среща в 66.7%, а при 

останалите в 26.6%, (р<0.001). По отношение на стойностите на 

азотните деривати резултатите в двете групи са на границата на 

статистическата значимост (p<0.1).  

17.3. Протичане на хепатит Е при лица с предшестващи 

чернодробни заболявания (ПЧЗ) 

32-ма болни са с предшестващи чернодробни заболявания 

(ПЧЗ) – 25 (78.1%) мъже и 7 (21.9%) жени. 20 (62.5%) от тях употре-

бяват алкохол и се установява сигнификантна връзка между 

употребата на алкохол и наличието на чернодробно заболяване 

(p<0.001, χ2=17.233).  
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Субективните оплаквания на болни с ПЧЗ не се различават 

значимо по честота от тези на останалите болни. При сравнява-

не на параклиничните показатели в двете групи статистически 

значима разлика се установява по отношение на холестерола – 

при болни с ПЧЗ стойностите са по-ниски. При сравняване на 

стойностите на цитолитичните и екскреторните ензими се уста-

новяват несигнификантни разлики в двете групи, а другите пока-

затели са на границата на статистическата значимост (креати-

нин, анемия (p<0.1). 

17.4. Протичане на хепатит Е по тежест при пациенти 

с/ без придружаващи заболявания 

Разпределение на болни с/без придружаващи заболявания 

според тежестта на протичане на остър хепатит Е, (фиг. 20). 

 

Фиг. 20. Разпределение на болни с/без придружаващи заболявания 

според тежестта на протичане на остър хепатит Е 

Средно-тежката и тежка форма са сигнификантно по-чести при 

лицата с чернодробни заболявания и употребяващите алкохол 

(р<0.001). По отношение на захарния диабет няма значими раз-

личия в тежестта на протичане при болни с и без диабет (p>0.05). 
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18. Усложнения при остра HEV-инфекция   

 Най-тежкото усложнение – чернодробна недостатъчност (ЧН) 

развиват 12 болни, 8 от които са починали.  

 Хепато-ренален синдром (ХРС) – 10 болни, 7 от които починали. 

 Тиреоидит – 3-ма болни. 

 Сепсис – 2-ма, с изолирани от хемокултура причинители – 

Listeria monocytogenes и Staphylococcus aureus.  

 Обострен хроничен панкреатит – двама мъже като при еди-

ния е основна причина за неблагоприятния изход от заболя-

ването.  

 Неврологични усложнения – синдром на Гилен-Баре (Guillain-

Barre) – един болен. 

 Бактериална чревна инфекция – един болен (с причинител 

Salmonella enteritidis). 

 Хемофагоцитен синдром – един болен.  

 Загуба на телесна маса се установява при 41 (29.5%) болни. С 

редукция на тегло е > 5 kg са 19 болни, 12 от които са преболе-

дували тежка форма на остър хепатит Е. 

 

19. Изход от заболяването  

При 131 (94.25%) болни заболяването завършва с оздравя-

ване и при 8 (5.75%) със смъртен изход. Средната възраст на по-

чиналите е 52 (39 – 63) години и всички са с чернодробна цироза 

и системно злоупотребяват с алкохол. Трима са и с хронична хе-

патит В вирусна инфекция. 

Разликите между оздравелите и починали болни по отноше-

ние на ПЧЗ и употреба на алкохол са значими (р<0.001). Субек-

тивните оплаквания на починалите болни не се отличават от те-

зи на оздравелите, но някои симптоми се срещат сигнификантно 

по-често – гадене (р=0.010), повръщане (р=0.006). 

При сравняване стойностите на цитолитичните ензими на 

болните в двете групи се установяват разлики, (фиг. 21). 
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Фиг. 21. Динамика в стойностите на цитолитичните ензими  

при болни с различен изход от заболяването 

При починалите болни стойностите на ALT са значимо по-ниски 

в разгара на болестта, а на билирубина са на границата на ста-

тистическата значимост, (р=0.05), (фиг. 22). 

 

Фиг. 22. Динамика в стойностите на билирубина при болни с 

различен изход от заболяването 
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При сравняване на различни показатели се установяват разлики 

в двете групи болни – сред починалите значимо по-често се наб-

людава анемия (р=0.006), левкоцитоза (p<0.001) и стойностите на 

креатинина и на уреята са сигнификантно по-високи. Хепато-

ренален синдром се развива при 7 от починалите, хипоалбуми-

немия и хипопротеинемия – при всички. Ниски стойности на 

протромбинов индекс (ПИ) се установяват при 7 починали лица 

и при 15 оздравели. Разликите в двете групи са значими, 

(p<0.001, χ2=75.948), (фиг. 23). 

 

Фиг. 23. Разпределение на болни с различни стойности на ПИ 

според изхода от заболяването 

20. Лечение на остра HEV инфекция   

Проведеното лечение е патогенетично – водно-електро–

литни разтвори, хепатопротектори, витамини, биопродукти спо-

ред нуждите и дефицитите. Етиологично лечение с Ribavirin е 

приложено на един болен с тежка форма на HEV-инфекция с раз-

витие на чернодробна недостатъчност и придружаващи заболя-

вания – декомпенсирана алкохолна цироза на черния дроб, хе-

патит В инфекция без вирусна репликация.  
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V. ОБСЪЖДАНЕ  

Според нашите данни в периода на проучване (2014 – 2017 г.) 

най-висока е заболяемостта от хепатит А (36.20/100 000), което 

се дължи на няколко епидемични взрива през 2016 и 2017 г. Хе-

патит Е е на първо място за 2014 и 2015 г. и на второ за целия 

период със средна заболяемост 13.25/100 000. Целенасочена ди-

агностика на HEV-инфекция в предходни години не е извършва-

на и не може да се направят сравнения. По-големият брой пот-

върдени случаи е резултат от една страна на нарастване на за-

боляемостта от хепатит Е, а от друга страна на активността на ле-

кари от различни области при неговото диагностициране. 

Установените при проучването смъртност (0.75/100 000) и 

леталитет (5.75%) при хепатит Е са по-високи от посочените в 

литературата (0.5-1-4%) (Khuroo MS, 2003). Всички починали са с 

чернодробна цироза и злоупотребяват с алкохол, т.е. в рискови 

групи за тежко протичане. Придружаващите заболявания играят 

важна роля за тежестта и изхода от инфекцията. Острият хепатит 

Е може да доведе до декомпенсация на предшестващо чернод-

робно заболяване и да се развие остра върху хронична чернод-

робна недостатъчност. Тези болни най-често загиват от хронич-

ното заболяване като причина (тригер) за декомпенсацията му е 

HEV-инфекцията (Dalton HR, 2007). 

Нашите данни съвпадат с литературните, че по отношение 

на пола сред болните преобладават мъжете (71.2%), (Anderson 

DA., 2010). В литературата няма отговор защо мъжкият пол в ин-

дустриалните страни боледува по-често. Възможно обяснение е, 

че мъжете консумират по-голямо количество храна, вкл. месо и 

предпочитат да го консумират полусурово, дори кърваво. Мъже-

те по-често от жените работят в кланици, свинеферми, по-често 

са заети в грижи за домашно отглеждани животни и по-често ло-

вуват. Вероятно има и други, неизяснени до момента причини. 



V. ОБСЪЖДАНЕ 

42 

Най-засегнатата възрастова група е над 50 години, което съв-

пада с литературните данни (Hoofnagle J, 2012, Anderson DA, 

2010). Професиите и заниманията на болните са различни и 

някои упражняват рискови за заразяване дейности, каквито са 

посочени и в литературата – ветеринарни лекари, работници в 

чистотата, животновъди, ловци и др. (Kuniholm MH, 2009, Meng XJ, 

2013). От хепатит Е боледуват и градски, и селски жители и ня-

ма сигнификантна разлика между тях. Селата в областта са 28 ка-

то две от тях – Мокрище и Семчиново – се отличават с по-голям 

брой болни – 23.5% от общо заболелите селски жители. Това са 

малки по население села (<2000) и са необходими повече изс-

ледвания на здрави жители за установяване на серопревалиране 

и сравняване на получените данни с данни от други населени 

места. 

Интересни са резултатите за преобладаване на лица от бъл-

гарския етнос (94.24%) сред болните. Заболелите роми са сигни-

фикантно по-малко от българите в област с висока плътност на 

ромско население (8.3% роми или > 20 000) и този факт няма нас-

тоящо обяснение. Възможно е ромите да преболедуват субкли-

нична форма, да боледуват в детска възраст – аналогично на хе-

патит А, да не търсят лекарска помощ поради леко изразени су-

бективни оплаквания и липса на здравни осигуровки. Вероятно 

значение има и фактът, че в последните години част от тях се 

припознават като мюсюлмани и променят хранителните си на-

вици (не консумират свинско месо). Необходими са задълбочени 

проучвания сред този етнос, което включва предпочитаните 

храни, технологията на приготвянето им. 

Получените данни за сезонността частично съответстват 

на литературните (най-големият брой болни е през пролетно-

летния сезон (Harry Dalton, 2008). Според нашите резултати забо-

ляването се среща целогодишно, с пик през зимните месеци – 

февруари и март и втори (по-нисък от първия) – през летните – 
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юни – август. Първият пик вероятно е свързан с консумация на 

повече месо през зимата, с домашното отглеждане на свине и 

клането им през зимните месеци (най-често декември), с консу-

мацията на сурови сушени продукти от свинско месо (домашно 

приготвена луканка, кървавица и др.) по-често в студените месе-

ци и др., отстрелването на диви свине през есенно-зимния сезон. 

Вторият пик би могъл да се обясни с консумацията на морски 

дарове, плодове и зеленчуци, плуването през лятото в реки и ба-

сейни. Възможно е такава сезонност да е характерна за Пазар-

джишка област, за изясняването на което са необходими проуч-

вания в цялата страна и съпоставяне на данните. 

Диагнозата при всички болни е потвърдена чрез установя-

ване на специфични антитела от двата класа – anti HEV IgM и IgG 

като лица само с anti HEV IgМ (+) пол. не са включени в проучва-

нето с цел елиминиране на фалшиво положителни резултати. 

При 12 (8.6%) болни е доказана HEV RNA в серума. Нашите данни 

потвърждават литературните, че виремията е краткотрайна и се 

открива в началото на клинично проявения хепатит (Aggarwal R, 

2000). При трима пациенти HEV RNA е изследвана 15 – 25 дни по-

късно и не е открита в кръвта на болните. 

Получените от нас резултати за персистиране на anti HEV IgM 

в 90.9% от изследваните на 6-ти и в 79.3% – на 12-ти месец след 

остра инфекция съвпадат с литературните, че антитела от този 

клас могат да се откриват до 1 година след острия период 

(Hoofnagle JH, 2012). Интерес представляват резултатите ни от 

проведеното изследване на 24 месец – изследвани са 20 лица и 

при 11 (55%) са открити anti HEV IgM, като при 9 стойностите са 

близки до cut off, а при 2-ма – високи като при остра инфекция. 

Тези данни водят до редица въпроси: колко време в серума се 

задържат anti HEV IgM, от какво зависи това и при какви стойнос-

ти трябва да се приеме, че става въпрос за остра инфекция? 

Стойности, близки до cut off, би трябвало внимателно да се ин-
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терпретират – от една страна anti HEV IgM се откриват дълго 

време след остра инфекция, от друга страна резултатите може да 

са фалшиво положителни поради кръстосана реактивност с 

Epstein-Barr virus (EBV) и Cytomegalovirus (CMV), съответно в 33% и в 

24%. За елиминиране на фалшиво положителни anti HEV IgM се-

рологичното изследване за остра инфекция е уместно да включ-

ва и anti HEV IgG, още повече, че двата класа антитела се появя-

ват почти едновременно (Kamar N, 2008). Средните отчетени 

стойности (S/CO) на положителните проби при проучените болни 

са високи (за IgM – 6.34 ± 3.49, а за IgG е 6.47 ± 2.41), което според 

нас е необходимо условие за поставяне на диагноза Остър хе-

патит и изключва лица с минала инфекция, но с наличие на ан-

титела в серума. Необходимо е задълбочено проучване на кине-

тиката на антителния отговор и неговата корелация с HEV RNA. 

При 4-ма (2.9%) болни е установена късна сероконверсия (7-10 

дни след първото изследване), каквато се описва и при другия 

ентерално предаван хепатит – А (Теохаров, 2014). 

Установеното в 45% серопревалиране сред контактни лица 

говори за значително разпространение на инфекцията в най-

близкото обкръжение на болните. Серопозитивните лица са кли-

нично здрави, без прояви на хепатит. Високият серопреваленс 

сред контактните на болните поставя въпроса за други пътища на 

предаване на инфекцията. Членовете на едно семейство най-

често консумират една и съща храна и са в тесен контакт помежду 

си. Вторични случаи на клинично проявен хепатит във фамилия-

та са редки (0.7 – 2.2%) и такива не сме наблюдавали, което подк-

репя литературните данни. Хепатит Е е хранителна инфекция и 

значение имат хранителните навици на човек – клиничната изява 

зависи от количеството на приетата храна (доза-зависима инфек-

ция), от броя хранения на ден, от вида храна, технологията на 

приготвянето ѝ, както и от здравословното състояние на индиви-

да – придружаващи заболявания, употреба на алкохол. 
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Според нашите данни серопревалирането в общата попу-

лация (17%) нараства с възрастта (>60 години – 25.5%, 50 – 60 го-

дини – 23.0%) и инфекцията е значимо по-разпространена сред 

мъжкия пол (22.3% към 8.9%), каквито са и данните в литература-

та. Според различни автори инфекцията протича най-често суб–

клинично и това е причина за разликата между високия сероп-

реваленс и малкия брой клинично проявени случаи. Такива са 

проучванията в област Пловдив (Теохаров, Кеворкян, 2014) и те 

се подкрепят и от нашите резултати. За изясняване на разпрост-

ранението на инфекцията в цялата страна са необходими изс-

ледвания и от други региони и сравняването им със събраните 

до момента факти. 

Интересни са резултатите от изследването сред лишени от 

свобода, при които серопреваленсът е 20% и значимо по-често 

серопозитивни са лица над 50 години (62.5%) и употребяващите 

алкохол (р=0.038). Независимо от еднаквите условия и сред зат-

ворници се установява по-висок процент серопозитивност сред 

българи (75%) в сравнение с роми. Затворите са изолирани места 

и лицата, лишени от свобода, са в непрекъснат контакт един с 

друг, консумират най-често една и съща храна, приготвена на 

едно място. Въпреки това процентът на разпространението на 

HEV инфекцията сред тях се доближава до този на общата попу-

лация, а не до този на контактните лица. Изложените данни 

изискват проучването да продължи с оглед на изясняване на пъ-

тищата на разпространение на инфекцията в затворите, оценя-

ване на риска от възникване на епидемични взривове, както и 

на възможността за изнасяне на инфекцията в обществото. 

90 от изследваните 240 здрави лица са в рискови групи (с 

предшестващи чернодробни заболявания, употребяващи алко-

хол) и серопревалирането при тях е високо (32.2%), което е добра 

база за следващи проучвания в тези групи. 
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При проведените изследвания на български свине на възраст 

1 – 6 месеца са установени серопозитивни животни във всички 

възрасти. 66.6% от свинете на 1 месец са anti HEV total (+) – най-

вероятно придобити от свинете-майки. Счита се, че 10% от кла-

ничните животни са виремични, а по време на обработка месото 

може да се контаминира вторично (кръстосано заразяване). На-

шите данни са аналогични на данните на други български авто-

ри, че свинете в България са потенциален резервоар на инфек-

цията (Mazalovska М., 2017). Проучванията в тази насока трябва 

да продължат и да се разширят с изследвания на диви свине, 

свине, отглеждани за лични нужди, както и върху други животни. 

Свинете са основен резервоар на HEV, а вниманието се насочва 

и към възможна трансмисия на вируса сред други животни в 

смесените стопанства и към вероятността за неговото пренасяне 

от тях на човека (Wedemayer Heiner , 2017). 

Интересни са получените данни за водещите оплаквания на 

болните – отпадналост (87.1%) и безапетитие – (71.2%). В 51.8% 

отпадналостта е лека до умерена и пациентите най-често из-

вършват ежедневните си задължения. При нашите болни сърбе-

жът е често срещан симптом (30.9%) и има различна продължи-

телност и степен на изразеност. При двама е единствен субекти-

вен симптом и те са потърсили помощ при дерматолог. Повише-

ната температура (22.3%) се среща по-рядко при хепатит Е в 

сравнение с хепатит А, а артро-миалгии – по изключение. 

При преглед обичайно се установяват хепатомегалия и ик-

тер. Уголемяването на черния дроб при 10 болни е значително – 

(6 – 10 см по ДМКЛ). Това са лица с ПЧЗ, както и употребяващи 

алкохол. Клинично проявеният хепатит при нашите болни е про-

текъл основно като иктерен (89.9%), което подкрепя данните от 

литературата, (Perez - Gracia MT, 2015). 

Опорна точка при поставяне на диагноза хепатит са висо-

ките стойности на цитолитичните ензими и според нашите ре-
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зултати те са най-високи при първото изследване (постъпване), 

докато в разгара и при всяко следващо намаляват, за разлика от 

билирубина, чиито стойности достигат своя пик в разгара на бо-

лестта. Стойностите на ALT, AST бързо намаляват и ако изследва-

нията са проведени извън периода с най-висока цитолиза, пос-

тавянето на диагнозата може да създаде затруднения. 

Любопитни са получените данни за коефициента на de 

Ritis – понижаването му при различни изследвания показва, че 

ALT запазва по-високи стойности спрямо AST през целия период 

на проследяване и независимо, че абсолютните стойности на 

двата ензима намаляват, процентната разлика между тях расте – 

AST намалява по-бързо в сравнение с ALТ. 

Стойностите на екскреторните ензими са най-високи в на-

чалото на клиничните прояви и се понижават при следващи  

изследвания. Изключения се наблюдават при лица с холестаза, 

при които стойностите на ензимите се повишават, задържат се 

високи по-дълго време и бавно (за месеци) се нормализират. 

Отклоненията в някои хематологични показатели може да 

не са свързани с острата HEV-инфекция – анемията, наблюдавана 

при 55 (39.6%) болни, се среща при лица с придружаващи забо-

лявания (чернодробна цироза, хемолитична анемия, ХБН) и не е 

нов симптом в хода на хепатита. Тромбоцитопенията е често хе-

матологично усложнение при хепатит Е (Mishra P, 2007). Устано-

вява се в 23% от нашите болни без влошаване на състоянието 

им и само трима са с клинично проявено кървене – кожно и ли-

гавично. Най-ниският установен брой тромбоцити е 4 G/l при па-

циентка с кожни кръвоизливи. 

Известно е, че протромбиновото време е чувствителен и 

динамичен показател за оценка на степента на чернодробно ув-

реждане. При нашите проучвания е изследвано като протром-

бинов индекс – показател (в %), определящ отношение на конт-

ролната плазма към протромбиновото време на изследваната 
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от пациента плазма. Понижени стойности са установени при 22 

(15.8%) от болните, а хеморагична диатеза – при 3-ма. Независи-

мо, че ниските стойности не винаги корелират с тежко протича-

не на заболяването, ПИ остава важен фактор за оценка на състо-

янието – 7 от починалите 8 болни са с нисък ПИ. 

Хипопротеинемията (22.3%) има отношение към тежестта 

на протичане и най-често се среща при лица с ПЧЗ (96.8%). 45.2% 

от болните с ниски стойности на белтъка и албумините са пребо-

ледували тежка форма и всички починали са в тази група. 

Интересни са получените данни за болните с повишени 

стойности на триглицеридите (60.9%), които са повече от тези с 

повишен холестерол (34.8%). Лицата с хипертриглицеридемия 

сигнификантно по-често са и със захарна болест (р<0.001) и по-

вишените стойности на триглицеридите се свързват по-скоро с 

ендокринното заболяване. При болните с повишени азотни де-

ривати придружаващите заболявания са значимо по-чести, кое-

то има отношение към тежестта на протичане на хепатита. 

При извършеното сонографско изследване освен промени в 

чернодробната структура при 40.4% от болните се установяват 

промени в стената на жлъчния мехур. Интерес представляват 

находките за наличие на акалкулозен холецистит в 27.2%. По-

добни резултати се съобщават при проучване върху вирусен хе-

патит А в България (А. Галев, 2005). 

Индикации за извършване на компютър-томографска (КТ 

и магнитно-резонансна томография (МР) са: продължителна 

холестаза и/или съпътстващо друго заболяване, неудовлетвори-

телен резултат от извършената сонография, несъответствие 

между клинични прояви и параклинични отклонения. Най-често 

това са възрастни болни с продължителна холестаза, при които 

томографиите са извършени за изключване на механична преч-

ка в оттичането на жлъчката. Индикации за извършване на ен-

доскопските изследвания (фиброгастро- и фиброколоноскопия) 
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са: оценка и стадиране на чернодробна цироза, продължителни 

горно-диспептични прояви, параклинични отклонения (повише-

ни стойности на туморни маркери), болки в корема, смущения в 

дефекацията. 

81.3% от пациентите са с придружаващи заболявания, което 

е обичайно предвид възрастта им. Впечатление прави високият 

процент болни със захарен диабет – 32 (23%). В достъпната ни ли-

тература няма данни за честотата и тежестта на хепатит Е сред 

диабетици. Диабет се развива в 8 – 20% от болните с хроничен 

хепатит и цироза (К. Чернев, 1980), но само 6 от болните със за-

харна болест имат хронично чернодробно заболяване. 

Протичането на хепатит Е при нашите болни със захарен 

диабет се отличава с по-често развитие на холестаза и с по-

високи стойности на триглицеридите, което е свързано най-

вероятно с ендокринното заболяване. HEV-инфекцията може да 

доведе до декомпенсация на захарния диабет и до промяна на 

терапевтичния план – шестима са постъпили с кетоацидоза, раз-

вила се в хода на хепатит Е вирусна инфекция и лечението на 

диабета е коригирано. Независимо, че захарната болест е забо-

ляване с полиорганни увреди по наши наблюдения сред диабе-

тици най-често се среща лека форма на остър хепатит Е – 56.3%. 

Уместно е извършване на задълбочени изследвания за разпрос-

транението и протичането на HEV-инфекцията сред тази попула-

ция – откриване на олигосимптомни форми, усложнения, реин-

фекция, серопревалиране. Допускаме, че за по-големия брой 

болни сред лица със захарна болест значение има хранителният 

режим – редовна консумация на месни продукти и по-голям брой 

хранения дневно. Може да се допусне и предаване на вируса при 

употреба на животински инсулин (получен от свине), какъвто в 

последните години не се използва. Възможно е при диабетици 

инфектиращата доза да е по-ниска. 
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Тежките клинични форми са сигнификантно по-чести при 

болни с предшестващи чернодробни заболявания (37.5%) и 

употребяващите алкохол (28.9%), което съвпада с литератур-

ните данни (Dalton HR, 2010). По-голямата част от цирозите при 

проучените болни са с алкохолна генеза, с което са свързани 

сигнификантно по-високите стойности на GGT. Следващи задъл-

бочени проучвания ще дадат отговор на въпроса дали такива 

лица освен по-тежко, боледуват и по-често в сравнение с остана-

лите. Възможно е и при тях необходимата инфектираща доза за 

клинична изява на хепатита да е по-ниска. 

Наличието на клинични прояви, свързани с придружаващите 

заболявания може да затрудни коректната диагноза на HEV-

инфекцията. При алкохолен делир може да се постави диагноза – 

„остър алкохолен хепатит“ и HЕV инфекцията да не бъде диаг-

ностицирана. Възможно е един болен да има както остър хепа-

тит Е, така и остър алкохолен хепатит. Пациенти с декомпенси-

рана цироза може да не бъдат изследвани за HEV-инфекция. 

Поставянето на точна диагноза при такива болни нерядко е 

трудно и освен изследване на anti HEV е необходимо (понякога 

решаващо) изследване на HEV RNA. 

В 20.1% от нашите болни са установени серологични данни 

за други хепатитни вируси, което може да доведе до недооценя-

ване на HEV инфекцията. Важно е да се установи влиянието на 

острата HEV-инфекция върху хода на предшестващ хроничен хе-

патит, възможно ли е да компрометира лечението му, какъв е 

подходът при лечението в случай на ко-инфекция или суперин-

фекция. 

В достъпната ни литература не намерихме данни за клинич-

ното протичане на аниктерна форма на хепатит Е, каквато е опи-

сана при 14 (10.1%) от 139-те болни. Стойностите на цитолитичните 

ензими при тази форма са сигнификантно по-ниски и коректна ди-

агноза може да не се постави. Интересен е резултатът от проучва-
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нията ни за значимо по-честото боледуване на жени от аниктерен 

хепатит Е, което е причина за по-задълбочено проучване. 

Стойностите на билирубина (общ и директен) са значимо по-

високи при холестаза и хипербилирубинемията се нормализи-

ра за различен период (3-6-10 месеца), което не винаги корелира 

с тежко състояние на болния. Съотношението ALP/ALT не над–

хвърля 2, но при всяко следващо изследване нараства. Бавното 

нормализиране на показателите при холестазната форма обус-

лавя значимо по-дългия болничен престой (22.3 дни) при тези 

болни. Нашите данни потвърждават литературните, че холестаза 

се среща в около 25% от болните с хепатит Е – при проучените 

болни е в 23.7% и най-често е с благоприятен изход. 

При хепатит Е вирусна инфекция се описват разнообразни 

усложнения и извънчернодробни прояви. Интересни са данните 

ни за редукция на телесна маса (29.5% от проучените болни), като 

намалението на телесното тегло при 13.7% от болните е повече от 

5 кг. Най-често се установява при тежки и холестазни форми на 

заболяването. В литературата не намерихме подобни данни. 

Неврологичните усложнения, които се описват в 5 – 15%, 

може да са водеща и дори единствена клинична проява на ин-

фекцията (Sood A, 2000). Стойностите на билирубина не са високи 

(нерядко дори нормални) и стойностите на цитолитичните ензи-

ми най-често са умерено повишени, каквито са и при описания 

от нас болен със синдром на Гилен-Баре. 

От проучени 139 болни 8 са починали. Това са мъже с тежки 

чернодробни заболявания, което подчертава значението на 

придружаващите болести за изхода от HEV-инфекцията. 

И според нашите проучвания заболяването преминава за 

няколко седмици. Въпросът за приложението на антивирусни 

препарати при остра инфекция няма окончателен отговор. Об-

съжда се включване на Ribavirin при болни с тежко протичаща 

инфекция и придружаващи чернодробни заболявания.  
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VI. АЛГОРИТЪМ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ОСТРА HEV-ИНФЕКЦИЯ 

Диагнозата остър хепатит Е е комплексна. Въз основа на 

нашия опит считаме, че тя се поставя при налични клинични, 

епидемиологични, параклинични и серологични данни. 

1. Клинични критерии:  

1.1. Субективни оплаквания – отпадналост, безапетитие, 

сърбеж, горно-диспептични прояви. 

1.2. Обективни находки – наличие на иктер, хепатомега-

лия, хепатоспленомегалия. 

1.3. Синдром на Гилен-Баре, панкреатит с повишени стой-

ности на цитолитичните ензими (>200 IU/l). 

2. Епидемиологични критерии: 

2.1. Пол – по-често мъже. 

2.2. Зряла и напреднала възраст (>50 години). 

2.3. Български етнос. 

2.4. Наличие на рискови фактори – употреба на алкохол, 

предшестващо чернодробно заболяване, захарен диа-

бет, рискови дейности. 

2.5. Сезонност – зимен период (януари – март), летен пе-

риод (юни – август). 

3. Параклинични критерии: 

3.1. Повишени стойности на билирубин. 

3.2. Повишени стойности на аминотрансферазите (≥300 IU/l). 

4. Серологични критерии: 

4.1. Едновременно установяване на anti HEV IgM и anti HEV 

IgG във високи стойности – > 3 S/C. 

5. Молекулярно-биологични изследвания: 

5.1. Установяване на HEV RNA в серум или фекална проба на 

болен – задължително изследване при болни с имуно-

супресия. Препоръчително при болни с цироза и упот-

ребяващи алкохол.  
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VII. ИЗВОДИ, ПРЕПОРЪКИ И ПРИНОСИ  

 

I. Изводи 
 

1. Хепатит Е е съществена част от структурата на хепатити-

те със средна заболяемост 13.25/100 000 в област Пазар-

джик. Боледуват предимно мъже (71.2%) от български ет-

нос (94.24%) във възрастта >50 години.   

2. Серологични данни за HEV-инфекция се установяват във 

всички изследвани групи здрави лица като най-висок е 

процентът в близкото обкръжение на болните (45%) и 

при лица в рискови групи (32.2%). 

3. При имунокомпетентни лица диагнозата се потвърждава 

с установяване на специфични антитела (anti HEV IgM и 

anti HEV IgG) във високи стойности (>3 S/C), а при имуно-

компрометирани – на HEV RNA в кръвта.  

4. Решаваща роля за тежестта на протичане и изхода от 

инфекцията имат придружаващите чернодробни заболя-

вания и употребата на алкохол. С тях се свързва и лета-

литетът.  

5. Болни с екстрахепатални прояви (неврологични, панкре-

атит, тромбоцитопения, анемия) и повишени стойности 

на цитолитичните ензими е уместно да се изследват и за 

наличие на HEV-инфекция.  
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II. Препоръки 
 

1. Хепатит Е да бъде включен в Наредба 21 за реда за регист-

рация, съобщаване и отчет на заразните болести – (МЗ). 

2. Да се извършва скрининг на донорски кръвни продукти за 

HEV-инфекция – (МЗ). 

3. Да се извършва периодичен скрининг за HEV-инфекция 

(серопревалиране) в рисковите групи – (ОПЛ). 

4. Да се извършват периодично изследвания за заразеност на 

свинете с хепатитен вирус Е (Ветеринарно-медицински 

служби, Българска агенция по безопасност на храните –

БАБХ). 

5. Препоръчително е изследване за HEV-инфекция (специа-

листи по гастроентерология и инфекциозни болести) при:  

− болни с чернодробна цироза, бързо нарастващ иктер и 

повишени цитолитични ензими; 

− болни със захарен диабет и необяснимо високи стой-

ности на цитолитични ензими, с или без иктер; 

− болни с алкохолен хепатит; 

− болни с екстрахепатални прояви и повишени стойности 

на цитолитичните ензими (>200IU/l).   
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III. Приноси 
 

1. Приноси с оригинален научен характер 

1.1. За първи път е извършено комплексно епидемиоло-

гично и клинично проучване сред болни от хепатит Е 

в една област в България. 

1.2. За първи път в страната е проучено разпространени-

ето на хепатит Е вирусната инфекция сред хора (от 

общата популация, контактни на болните и лица, ли-

шени от свобода) и сред животни (свине от различни 

свинеферми и на различна възраст). 

1.3. Установени са специфични антитела от клас М (anti 

HEV IgM) две години след острата инфекция.  

 

2. Приноси с научно-приложен характер 

2.1. За първи път се представя сравнителен анализ на 

протичането на остър хепатит Е при болни с различни 

придружаващи заболявания (захарна болест, пред-

шестващи чернодробни заболявания, употребяващи 

алкохол). 

2.2. Представен е алгоритъм за диагностика на острия хе-

патит Е. 
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