
Hepatitele cronice virale B și C 
 

Hepatitele cornice virale B și C reprezintă un subiect de discuție actual în 

România. Deși cu o prevalentă scăzută în țarile Uniunii Europene, în țara noastră ~4% 

din populație este purtătoare de AgHBs (menținând România în categoria țărilor cu 

prevalență ridicată pentru hepatita cronica B) iar ~ 5% din populație are anticorpi anti 

VHC pozitivi (ceea ce determină o prevalență ridicată a țarii noastre pentru hepatita 

cronică C). 

 Virusul hepatitic B (VHB) se transmite ușor prin contactul cu sângele: transfuzii, 

ace contaminate (inclusiv consum de droguri injectabile), instrumente medicale 

nesterilizate corespunzător, etc; se transmite și perinatal (de la mamă la făt) sau prin 

contact sexual. VHB este de 50-100 de ori mai contagios decât HIV în caz de ințepătura 

accidentala cu ac contaminat. Hepatita cronica VHB, ca și hepatita cronicaVHC, poate 

determina o evoluție spre ciroza hepatica și carciom hepatocelular, reprezentând o 

problemă importantă de sănătate publica. 

Diagnosticul de hepatită cronică VHB se face serologic prin AgHBs. De fiecare 

dată când se pozitivează antigenul HBs este necesară recoltarea anticorpilor anti VHD 

pentru a exclude sau a confirma o co-infectie cu virusul hepatitic D.Tabloul clinic poate 

varia de la asimptomatic la oboseală, inapetență la icter și decompensare hepatică în 

stadiile avansate.  

Tratamentul hepatitei cronice VHB presupune două mari categorii de medicatie: 

Peg Interferonul și analogii nucleozidici/nucleotidici (lamivudina, adefovir, entecavir, 

tenofovir, telbivudina). Hepatita cronica B se vindecă rar dar tratamentele existente 

permit oprirea evoluției bolii prin oprirea replicării virale. Pe termen lung se urmarește de 

fapt reducerea riscului de progresie clinică și decompensare hepatică. 

 Virusul hepatitic C (VHC) se transmite parenteral – transfuzii de sânge sau de 

produse din sânge, prin consum de droguri injectabile, și mai rar, prin contact sexual sau 

de la mamă la făt. VHC poate supraviețui pe diverse suprafețe din mediul înconjurător, la 

temperatura camerei, în jur de 16 ore. Este de 10 orimai contagios decât HIV. 

Cronicizarea hepatitei C se face la 85% dintre pacienții care contactează virusul. Dintre 

aceștia, 20-25% vor progresa spre ciroză. 

Cele mai multe cazuri de hepatita C sunt descoperite la pacienți asimptomatici, 

prin pozitivarea anticorpilor anti VHC. Din punct de vedere clinic, oboseala este cel mai 

frecvent simptom întâlnit. În hepatitele cronice VHC există și complicații extrahepatice: 

crioglobulinemia mixtă esențială, sindromul Sjogren, lichenul plan, diabet zaharat de tip 

2, sindrom metabolic. 

Terapia pentru hepatita cronica VHC a evoluat substanțial în ultimele decenii iar noile 

regimuri terapeutice numite Interferon free (adică terapia fără Interferon) au arătat 

rezultate foarte bune, cu o rată de vindecare de peste 95%. 

 Eliminarea hepatitelor cronice nu presupune doar un diagnostic corect și precoce 

urmat de un tratament cu rata mare de răspuns, dar și prevențiilor. În primul rând, în 

cazul virusului hepatitic B exista un vaccin sigur și eficient,  schema de vaccinare 

făcându-se de la naștere și cuprinzând 3 doze: la 0, 1 și 6 luni. Din păcate nu există un 

vaccin împotriva virusului hepatitic C.  

Deoarece virusurile hepatitice B și C se transmit prin contactul cu sângele, este necesară 

evitarea folosirii în comun a obiectelor de igienă personală (ca periuța de dinti, aparatul 

de ras, forfecuța de unghii, etc), evitarea imprumutarii acelor sau seringilor folosite de 

alte persoane (inclusiv pentru a face un tatuaj). Totodata, pentru a preveni trasmiterea 

virusurilor hepatitice pe calesexuală este necesară folosirea prezervativului. 


