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epatitele reprezintã inflamaþii ale ficatului produse de virusuri cu tropism hepatic, care, deºi
dau un tablou clinic asemãnãtor, sunt distincte
ºi nu imunizeazã reciproc. În prezent se cunosc 7
astfel de agenþi virali: virusul hepatitei A (HAV), B
(HBV), C (HCV), D (HDV), E (HEV), G (HGV) ºi TT (TTV),
care determinã tablouri clinice asemãnãtoare, diagnosticul diferenþial fiind posibil numai prin determinarea markerilor virali specifici. Dintre acestea, infecþiile cu virusurile hepatitice B, C ºi D reprezintã cele
mai grave afecþiuni de acest tip din cauza severitãþii
bolilor induse ºi a riscului crescut de a dezvolta hepatitã cronicã, cirozã sau cancer hepatic.
Virusul hepatitic B este un virus ADN de dimensiuni mici, cu transmitere parenteralã. Un risc crescut de transmitere a virusului îl au femeile însãrcinate infectate cu HBV, care pot transmite transplacentar infecþia la fãt sau în timpul naºterii ºi alãptãrii.
Nou-nãscuþii infectaþi pot prezenta simptome severe
ºi în peste 90% din cazuri devin purtãtori cronici. Hepatita B este, de cele mai multe ori, asimptomaticã,
circa 60-80% dintre cei infectaþi reuºind sã elimine
virusul în mai puþin de 6 luni de la contactul iniþial.
Restul devin purtãtori cronici ºi pot dezvolta în timp
ciroza sau cancer hepatic. Din cauza frecvenþei crescute a acestei afecþiuni în rândurile populaþiei, este
indicatã efectuarea unui screening periodic de detecþie a HBV, prin metode serologice sau prin determinarea încãrcãturii virale, iar în cazul pacienþilor cronici
se recomandã determinarea cantitativã a ADN viral,
la fiecare 3-6 luni.
Aproximativ 3% din populaþia globului este afectatã de virusul hepatitic C, mai mult de 80% dintre
pacienþi devenind purtãtori cronici, cu un risc major
de a dezvolta cirozã sau cancer hepatic. Principala
modalitate de transmitere a HCV este prin contact direct cu sânge infectat. Transmiterea de la mamã la
fãt apare rar, acest risc crescând exponenþial cu viremia mamei. Diagnosticarea infecþiei cu HCV se poate
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realiza atât serologic cât ºi prin teste moleculare bazate pe detecþia acizilor nucleici.
Rezultatele serologice pozitive necesitã ºi o determinare cantitativã a ARN HCV, pentru a deosebi o
hepatitã cronicã de o infecþie cu virus C mai veche,
deja trecutã. Când vorbim despre hepatita acutã C,
testele serologice sunt insuficiente, anticorpii antiHCV dezvoltându-se târziu dupã momentul infectãrii.
ARN HCV, dimpotrivã, este detectabil încã din primele zile dupã contactarea virusului, testarea acestui
marker fiind obligatorie în diagnosticarea hepatitelor
acute C. Mãsurarea periodicã a nivelului de ARN HCV
este esenþialã ºi pentru stabilirea unui tratament corespunzãtor ºi pentru monitorizarea eficienþei
acestuia.
Hepatita Delta apare numai la pacienþii AgHBs
pozitivi (coinfecþie acutã sau suprainfecþie la pacienþii cu hepatitã cronicã B), transmiterea HDV realizându-se la fel ca ºi în cazul HBV. Frecvent, infecþiile cronice cu HDV conduc la apariþia unor boli hepatice severe, cu un curs accelerat al progresiei fibrozei. HDV
poate supresa replicarea HBV, însã dominaþia viralã
se poate schimba în timp, motiv pentru care cei infectaþi trebuie atent monitorizaþi ºi, dacã este nevoie,
o terapie specificã virusului dominant va fi adoptatã.
Hepatita D activã este confirmatã prin detectarea
ARN HDV, dupã obþinerea unui rezultat pozitiv pentru
anticorpii antiHDV. Cuantificarea ARN HDV are cea
mai mare utilitate în stabilirea ºi evaluarea efectelor
tratamentelor antivirale.
În prezent, testele de determinare a concentraþiei virale prin tehnica Real-Time PCR reprezintã cea
mai eficientã modalitate de diagnosticare ºi urmãrire
a unei hepatite.
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