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INFECŢIA CU VHC ŞI ATEROSCLEROZA 
SUBCLINICĂ 

 Chronic hepatitis C virus infection and subclinical atherosclerosis 
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Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, Bucureşti 

REZUMAT
Obiectiv. Implicarea virsului hepatitic C (VHC) în ateroscleroză este un subiect controversat. Ateroscleroza 
subclinică este o etapă premergătoare apariţiei complicaţiilor cardiovasculare severe, iar decelarea ei prin 
ultrasonografi e carotidiană are importanţă deosebită în stratifi carea riscului cardiovascular şi a atitudinii 
terapeutice.
Material şi metodă. 71 pacienţi cu hepatită C şi 51 pacienţi control, comparabili ca vârstă, sex şi factori de 
risc cardiovasculari au fost evaluaţi clinic, prin determinări de laborator şi ecografi c, măsurarea grosimii 
intimă-medie carotidiană şi ecografi e abdominală.
Rezultate. Pacienţii cu hepatită C au un profi l dismetabolic particular, fi ind mai supraponderali, cu valori mai 
mari ale glicemiei, chiar în absenţa diabetului zaharat şi cu valori mai mici ale colesterolemiei şi trigliceridemiei, 
comparativ cu grupul de control comparat, cu semnifi caţie statistică (p < 0,05). Indicele grosimii intimă-medie 
a fost mai mare la grupul cu hepatită C faţă de grupul de control (0,88 ± 0,05 vs 0,76 ± 0,08 mm, p < 0,01), 
iar numărul plăcilor de aterom descrise a fost mai mare la pacienţii cu hepatită C (42% vs 14%, p = 0,006). 
De asemenea, prevalenţa steatozei hepatice a fost mai mare în grupul cu hepatită C (41% vs 12%, p = 
0,007). Pacienţii cu hepatita C non-viremici au profi l metabolic asemănător cu grupul de control, dar au 
indicele intimă-medie mai mare (0,86 ± 0,05 vs 0,76 ± 0,08 mm, p < 0,001).
Concluzii. Identifi carea aterosclerozei subclinice în infecţia cu VHC poate ajuta la defi nirea unui nou factor 
de risc cardiovascular – virusul hepatitic C, cu implicaţii importante in morbiditate şi mortalitate.

Cuvinte cheie: virus hepatitic C, ateroscleroză, infl amaţie cronică, boală sistemică, 
grosime indice-medie

ABSTRACT
Objective. The contribution of chronic Hepatitis C virus infection in atherosclerosis progression is still contro-
versial. Subclinical atherosclerosis is an intermediate stage in severe cardiovascular events; carotid ultra-
sound screening for the detection of early atherosclerosis is an important tool for the risk stratifi cation and for  
the therapeutic approaches.
Material and methods. 71 patients with  chronic hepatitis C virus (HCV) infection and 51 without HVC infec-
tion (control group), matched for age, gender and traditional cardiovascular risk factors, were evaluated by 
clinical examination, laboratory tests and ultrasound exams for carotid-intima thickness measurement and 
fatty liver screening.
Results. HCV infected patients had a particular metabolic pattern, with overweight, hyperglicemic and hypo-
lipemic status compared with control group, statistically signifi cant (p < 0.05). Carotid intima-media thickness 
was higher in HCV group  vs control group (0.88 ± 0.05 vs 0.76 ± 0.08 mm, p < 0.01), and carotid atheromas 
number was signifi cantly higher in HCV group vs Control group (42% vs 14%, p = 0.006). The  higher preva-
lence of hepatic steatosis was associated with hepatitis C infection (41% vs 12%, p = 0.007). Non-viremic 
HCV patients had similar metabolic pattern with control group, but higher rates of carotid intima-media thick-
ness measurements (0.86 ± 0.05 vs 0.76 ± 0.08 mm, p < 0.001).
Conclusions. Subclinical atherosclerosis detected in chronic hepatitis C virus infection  suggests that  HCV 
may be considered as a novel cardiovascular risk factor, with important implications for  the patient manage-
ment. 
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INTRODUCERE / CUNOAŞTREA ACTUALĂ 

Infecţia cu virusul hepatitic C (VHC) reprezintă 
o mare problemă de sănătate publică în lume, prin 
frec venţa crescută, cu risc mare de complicaţii se-
vere şi multiple, antrenând costuri medicale foarte 
mari. Posibila afectare vasculară prin mecanism 
infl amator în infecţia cu VHC poate avea implicaţii 
deosebite în creşterea morbidităţii şi mortalităţii. 
Mulţi pacienţi infectaţi cronic cu virusul hepatitic 
C mor prin complicaţii vasculare şi nu prin insu-
fi cienţă hepatică, ridicând suspiciunea unei afectări 
vasculare proprii, induse de VHC, posibil asociată 
accelerării aterosclerozei. Demonstrarea afectării 
vasculare în infecţia cu VHC poate deschide noi 
orizonturi terapeutice

Ateroscleroza este principala cauză a bolilor 
car diovasculare şi cerebrovasculare, iar acestea de-
ţin în continuare primul loc la mortalitatea globală 
(1). Ateroscleroza este o boală multifactorială ce 
nece sită un substrat lipidic (hipercolesterolemia) şi 
un răspuns infl amator pentru apariţia şi progresia 
ei. Multe studii au descris ateroscleroza ca o boală 
in fl amatorie (2) a pereţilor vasculari afectaţi de o 
in jurie (infecţioasă?) şi nu o simplă acumulare sub-
intimală de grăsimi. 

Paradoxul afectării ater o scle rotice în infecţia cu 
virusul hepatitic C îl constituie tocmai prezenţa hi-
pocolesterolemiei (3) (şi nu hipercolesterolemiei), 
lăsând loc speculaţiei că VHC poate el însuşi iniţia 
şi întreţine procesul aterosclerotice sistemic.

Prima asociere dintre agenţii infecţioşi şi atero-
scleroză (ATS) a fost raportată în 1979 de Minick 
(4). Boala periodontală a fost asociată cu infarctul 
miocardic şi accidentele vasculare cerebrale (5). 
Unii agenţi infecţioşi pot promova un răspuns infl a-
mator capabil să exacerbeze ateroscleroza, endo-
toxinele şi IL-6 (6), având potenţial rol proinfl a-
mator.

Studii epidemiologice, microbiologice şi ana-
tomo-patologice publicate în ultimul sfert de secol 
în literatura de specialitate, au demonstrat posibilul 
rol aterogenetic al mai multor agenţi infecţioşi (7): 
bacterieni (Chlamydia pneumoniae (8), Porphyro-
monas gingivalis (9), Helicobacter pylori (10) şi 
virali (,,virus induced atherosclerosis“: virus cito-
megalic (11), virus herpes simplex (12), HPV (13), 
HIV (14) şi virusurile hepatitice VHB (15) şi VHC 
(16). Majoritatea acestor infecţii au în comun evo-
luţia cronică, silenţioasă şi pe termen lung; fi ind 
ger meni cu localizare intracelulară, determină o 
imunitate particulară, cu sinteză cronică de anticorpi 
şi o reactivate macrofagică specifi că, cu secreţie de 
citokine proinfl amatorii ce determină acumulare de 

grăsimi şi formare de celule spumoase, iniţiatori ai 
procesului ateromatozic.

Rolul infl amaţiei în ateroscleroză
Ateroscleroza este o boală infl amatorie sistemică 

(17). Progresele cercetării din ultimii ani au înlătu-
rat vechiul concept ce caracteriza ateroscleroza 
drept o simplă acumulare de lipide la nivelul pere-
telui ar terial. Boala aterosclerotică este însoţită de 
niveluri serice crescute ale markerilor infl amaţiei, 
inclusiv proteina C reactivă înalt senzitivă (hsCRP) 
(18), cu valoare prognostică dovedită. În plus, este 
bine cu noscută ateroscleroza accelerată prezentă la 
paci enţii cu boli infl amatorii cronice, în mod parti-
cular în cazul artritei reumatoide (19) şi lupusului 
eri  te matos sistemic (20). Infl amaţia este responsa-
bilă de activarea multifocală şi mutivasculară a plă-
cilor de aterom. Astfel, ţintele terapeutice actuale în 
atero scleroză nu se mai adresează strict local, plă-
cilor stenozante responsabile, ci vizează global şi 
plă cile vulnerabile nestenozante cu potenţial trombo-
 gen.

Infl amaţia contribuie la iniţierea, progresia şi 
rup tura plăcilor aterosclerotice. Diverşi stimuli de 
tipul fumatului, hipertensiunii arteriale, obezităţii 
sau infl amaţiei duc la activarea celulelor endoteliale, 
manifestată prin creşterea expresiei moleculelor de 
adeziune pentru leucocite (ex. sVCAM-1) şi la anu-
larea mecanismelor locale de protecţie (anti-aderare 
leucocitară şi fi brinoliză locală). Progresia plăcii de 
aterom se produce prin amplifi carea răspunsului in-
fl amator prin două mecanisme majore: imunitatea 
în născută (non-dependentă de stimulare antigenică, 
prin intermediul macrofagelor şi limfocitelor T) şi 
imunitatea antigendependentă (faţă de lipoproteine 
modifi cate, proteine de şoc termic, agenţi infecţioşi 
etc, prin intermediul limfocitelor B) (21).

Monocitele, celulele predominante în infi ltratul 
ce lular infl amator din placa de aterom, sunt recrutate 
ca răspuns la LDL oxidat, citokine proinfl amatorii 
sau angiotensina II şi sunt chemoatrase la nivelul 
intimei arteriale. Devenind celule spumoase prin 
înglobarea intracelulară de lipide, se multiplică 
local şi capătă proprietăţi secretorii (citokine, fac-
tori de creştere, metaloproteinaze şi factorul tisular 
procoagulant) ce amplifi că fenomenele infl amatorii 
locale.

Rolul lipoproteinelor modifi cate
Lipoproteinele modifi cate deţin un rol major în 

inducerea şi/sau perpetuarea infl amaţiei vasculare 
cronice. Acestea induc infl amaţie atât direct, cât şi 
indirect, printr-o serie de reacţii imune celulare şi 
umorale. Răspunsul imunologic la LDL colesterol 
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(LDL-C) modifi cat are implicaţii patologice ca 
urmare a formarii de complexe imune antigen-anti-
corp conţinând LDL-C şi IgG. Aceste complexe 
imune induc acumularea esterilor de colesterol în 
interiorul macrofagelor, cu eliberare secundară de 
citokine proinfl amatorii, chemokine, radicali liberi 
de oxigen şi metaloproteinaze (22). Studiile in vitro 
au demonstrat că prezenţa complexelor imune IgG-
LDL induce efecte pro-aterogene şi proinfl amatorii 
mult mai pronunţate decât LDL-C modifi cat în sine 
(23). S-a demonstrat existenţa unei corelaţii directe 
între nivelul complexelor imune LDL solubile şi 
pre zenţa şi severitatea aterosclerozei coronariene 
(24), grosimea intimă-medie (25) şi nefropatia dia-
betică (26).

Numeroase studii atestă efectele pleiotropice ale 
statinelor, cu benefi ciu pe reducerea progresiei le-
ziunilor aterosclerotice. Astfel, pe lângă efectele 
antiinfl amatorii şi antioxidante (27), statinele acţio-
nează şi prin reducerea nivelurilor circulante ale 
com plexelor imune IgG-LDL (28). În concluzie, 
ateroscleroza este concepută actual drept o „atero-
infl amaţie“ şi privită ca punctul comun de progresie 
al unor comorbidităţi (factori de risc) diverse ce îşi 
exercită efectul nociv asupra endoteliului arterial. 
În consecinţă, tratamentul instituit precoce vizând 
componenta infl amatorie reprezintă o verigă impor-
tantă a măsurilor de încetinire a progresiei bolii 
spre complicaţiile ischemice.

Infl amaţia şi disfuncţia endotelială
Infl amaţia peretelui vascular (vasculita) este 

fac  torul determinant al accelerării aterosclerozei, 
me canismul patogenic fi ind reprezentat de dis-
funcţia endotelială (29). Factorul trigger pare să fi e 
hiperinsulinemia, numitorul comun al sindromului 
metabolic, diabetului zaharat şi infecţiei cu VHC. 
Hiperinsulinemia activează factorul nuclear-kB 
(NF-kB) la nivelul celulelor mononucleare (sediul 
stocării VHC) (30) şi determină sinteza şi eliberarea 
citokinelor proinfl amatoare: interleukina-1β (IL-
1β), interleukina-6 (IL-6), factorul de necroză tu-
morală-α (TNF-α), moleculele de adeziune celulară 
(sICAM-1, sVCAM-1, selectina E) şi proteina che-
mo atractantă pentru monocite (MCP-1). (31)

Interleukinele sunt considerate elementele cheie 
ale răspunsului vascular la infl amaţia cronică, ni-
velurile serice crescute se corelează pozitiv cu afec-
tarea degenerativă arterială. Celulele endoteliale şi 
celulele musculare netede exprimă o mare varietate 
de interleukine şi/sau receptorii lor specifi ci, iar 
rolul lor în aterogeneză este îndreptat către ma cro-
fage şi celule T. IL-6 determină diferenţierea mo-
no citelor în macrofage, induce proliferarea celulelor 

musculare netede şi expresia ICAM-1 la nivelul 
acestora, ceea ce determină formarea de ce lule 
spumoase. TNF-α este eliberat de către macro fage 
şi induce sinteza hepatică a fi brinogenului, a pro-
teinei C reactive şi a amiloidului seric A. Pro teina 
C reactivă determină activarea factorilor tisu lari şi 
a cascadei intrinseci a coagulării, realizând le gătura 
între infl amaţie şi tromboză. Disfuncţia en dotelială 
se caracterizează prin alterarea produ cerii de oxid 
nitric (NO) şi creşterea sintezei de en dotelina-1 
(ET-1), acompaniată de creşterea eli be rării cito ki-
nelor proinfl amatorii (32), cu afectare vas culară 
progresivă. Nivelurile crescute de IL-6 (33) şi pro-
teină C reactivă (34) sunt asociate cu un risc crescut 
de ateroscleroză coronariană şi peri ferică, infarct 
miocardic şi mortalitate ridicată la pacienţii cu 
afec ţiuni cardiovasculare.

Hepatita cronică C, prin nivelurile crescute de 
IL-6 (35) şi proteină C reactivă (36), poate contribui 
la creşterea mortalităţii de cauza vasculară, prin ac-
celerarea aterosclerozei.

Continuum cardiovascular
În 1991, Braunwald şi Dzau (37) au elaborat 

con ceptul continuum cardiovascular conform că-
ruia bolile cardiovasculare au un proces patologic 
continuu, evoluând de la factorii de risc la atero-
tromboză, hipertrofi e ventriculară, boală cardiacă 
ischemică, accident vascular cerebral, moarte su-
bită, remodelare şi insufi cienţă cardiacă (38). Până 
nu demult, principala preocupare referitoare la 
această patologie o reprezenta boala cardiacă ma-
nifestă clinic. Ultimele decenii au marcat o revoluţie 
în abordare, prin focalizarea interesului pe etapele 
iniţiale, infraclinice ale afecţiunii, prin identifi carea 
şi cuantifi carea multiplilor factori de risc ce duc la 
apariţia şi progresia bolii aterosclerotice.

Evaluarea afectării vasculare aterosclerotice 
subclinice

Este unanim recunoscut astăzi că boala atero-
sclerotică este o afecţiune sistemică, de aceea eva-
luarea peretelui arterial în alte teritorii decât cel 
coronarian poate furniza informaţii importante de-
spre procesul aterosclerotic. Disfuncţia vasculară, 
incluzând disfuncţia endotelială şi rigiditatea arte-
rială (39), precum şi modifi cările morfologice pre-
clinice în patul vascular arterial, sunt anomalii 
sistemice semnalând vulnerabilitatea pentru eve ni-
mente cardiovasculare majore ameninţătoare de 
viaţă (40). Astfel, informaţii predictive pentru eve-
nimente cardiovasculare se pot obţine prin metode 
de investigaţie neinvazive, reproductibile, accesi-
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bile adresate disfuncţiei arteriale (ecografi a vascu-
lară, determinarea indicelui gleznă-braţ, studiul 
rigidităţii arteriale prin măsurarea vitezei undei 
pul sului ca rotido-femural, etc.) sau de laborator 
(mi croalb umi nuria) (41).

Urmărirea progresiei aterosclerozei şi decelarea 
afectării subclinice de organ, deschide posibilitatea 
optimizării terapiei. În cazul aterosclerozei, a cărei 
evoluţie asimptomatică se poate întinde pe mulţi 
ani, prima manifestare clinică poate fi  sub forma 
unei complicaţii redutabile (infarct miocardic, ac-
cident vascular). De aceea, decelarea stadiilor inci-
piente are importantă capitală pentru iniţierea mij-
loa celor terapeutice.

Dovezi ştiinţifi ce susţin că ateroscleroza poate fi  
încetinită, oprită, chiar reversibilă, prin masuri tera-
peutice specifi ce (inhibitorii enzimei de conver sie, 
blocanţii receptorilor de angiotensină, statinele, an-
ti oxidanţii au dovedit ameliorarea disfuncţiei en-
doteliale) (42), cu atât mai efi ciente cu cât sunt mai 
timpuriu aplicate. Diagnosticarea precoce a atero-
sclerozei, în faza asimptomatică, este de mare im-
portanţă pentru prevenţia bolilor cardiovasculare.

Tehnicile moderne de imagistică au un rol ex-
trem de important în evaluarea procesului atero-
sclerotic, înainte ca boala să devină clinic manifestă 
(stadiul preclinic). Cea mai accesibilă metodă de 
evaluare a aterosclerozei subclinice este ultrasono-
grafi a carotidiană, care poate măsura grosimea 
intimă-medie (GIM) şi evidenţia prezenţa plăcilor 
aterosclerotice.

Grosimea intimă-medie (GIM)
Grosimea intimă-medie la nivelul arterei carotide 

reprezintă un parametru neinvaziv de evaluare a 
aterosclerozei subclinice (43). S-a demonstrat că 
GIM prezintă un grad de corelaţie destul de bun cu 
extensia procesului de ateroscleroză la nivelul ar-
terelor coronare (44); valori mai mari ale indicelui 
intimo-medial se corelează cu o incidenţă mai mare 
a infarctului miocardic şi accidentelor vasculare ce-
rebrale (45).

Grosimea intima-medie (GIM) măsurată la ni-
velul arterelor carotide este o tehnică sigură şi 
relativ necostisitoare, cu o sensibilitate de 81-89% 
şi o specifi citate de 82-89% în evaluarea atero scle-
rozei carotidiene (46). Se realizează cu un aparat 
ecografi c de înaltă rezoluţie prevăzut cu transductor 
liniar de 10-15 MHz, explorare efectuată cu cel mai 
mic gain posibil, la nivelul arterei carotide, distal 
de bulb la 1-3 cm; se execută 3 măsurători, se ia în 
considerare valoarea medie a acestora (se consideră 
valori normale între 0,6-0,9 mm) (47). În evaluarea 
riscului de evenimente coronariene ultrasonografi a 

vasculară periferică de screening completează in-
for maţiile obţinute prin scorurile tradiţionale de 
risc.

Plăcile aterosclerotice carotidiene
Plăcile aterosclerotice carotidiene – măsurate 

după acelaşi protocol de mai sus, reprezintă îngro-
şări măsurate la nivelul intimei, cu grosime mai 
mare de 1,3 -1,5 mm. Acestea corespund prezenţei 
plăcilor de aterom, dovada certă a afectării atero-
matozice. Sunt importante de notat numărul plăcilor 
şi aspectul lor (48). Acestea se corelează cu forme 
mai severe de boală coronariană, indicând o atero-
scleroză avansată.

CONTRIBUŢII PERSONALE

Afectarea vasculară în infecţia cu virusul he-
patitic C este un subiect controversat în literatura 
de specialitate. Observaţia personală din practica 
me dicală că pacienţii cu hepatită C solicită tot mai 
frecvent consult cardiologic şi noul concept de con-
tinuum cardiovascular au reprezentat premisele 
acestei cercetări. Identifi carea unui nou factor de 
risc cardiovascular posibil (virusul hepatitic C) ar 
putea explica frecvenţa în creştere a bolii atero-
sclerotice, la pacienţi fără factorii de risc clasici. În 
plus, posibilitatea depistării afectării vasculare în 
stadii precoce, printr-un screening adecvat, ar putea 
permite introducerea unor măsuri terapeutice spe-
cifi ce. Pe baza celor relatate am dorit să studiem 
afectarea aterosclerotică subclinică evaluată prin 
ecografi e vasculară la pacienţii cu hepatită C, com-
parativ cu un lot martor, de pacienţi fără hepatită C, 
comparabili ca vârstă, sex şi factori de risc cardio-
vasculari.

MATERIAL ŞI METODĂ 

Pornind de la obiectivul menţionat anterior, am 
realizat un studiu observaţional de cohortă în care 
am inclus un număr de 71 de pacienţi cu infecţie 
con fi rmată cu VHC vs un lot martor de 51 de pa-
cienţi fără infecţie VHC. Primul grup a inclus două 
sub grupuri de pacienţi: un prim subgrup de 50 de 
pacienţi cu viremie detectabilă (pacienţi viremici – 
grup V) şi un al doilea subgrup de 21 pacienţi non-
viremici (viremie nedetectabilă, prin clearance 
spontan sau după tratament specifi c cu răspuns 
virusologic susţinut – grup NV). Studiul a fost ob-
ser vaţional pros pectiv, efectuat pe o perioadă de 2 
ani, analizând în principal afectarea aterosclerotică 
subclinică a pa cienţilor incluşi în cele 2 grupuri, 
corelată cu parametrii clinico-biologici.
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Recrutarea subiecţilor analizaţi în studiu a fost 
efectuată în perioada ianuarie 2011 – iunie 2013, în 
cadrul Centrului de Diagnostic şi Tratament „Dr. 
Victor Babeş“, centru cu experienţă în patologia in-
fecţioasă determinată de virusurile hepatitice B şi 
C. Grupurile de studiu au fost formate din pacienţi 
recrutaţi pe bază de voluntariat, din prezentările în 
serviciile de specialitate (boli interne, cardiologie, 
boli infecţioase, gastroenterologie) în perioada de 
recrutare stabilită. Studiul a fost aprobat în prealabil 
de comisia de etică a Centrului de Diagnostic şi 
Tratament „Dr. Victor Babeş“ şi a fost condus res-
pectând principiile etice şi deontologice ale „Decla-
raţiei Drepturilor Omului“ de la Helsinki. Pacienţii 
incluşi în studiu şi-au dat consimţământul pentru 
în rolarea în loturile de studiu conform unor criterii 
prestabilite.

Criteriile de includere în studiu au fost: diag-
nostic de hepatită cronică C (HC) confi rmat (pre-
zenţă de cel puţin 6 luni de anticorpi Anti VHC de-
terminaţi prin ELISA sau Chemiluminescenţă) 
pen tru grupul HC, respectiv absenţa Anti VHC pen-
tru grupul de control; pacienţi dispuşi să îşi dea 
con  simţământul informat şi să respecte protocolul 
studiului.

Criterii de excludere din studiu au fost: vârsta 
peste 60 ani; infecţia cu virus hepatitic B (Ag HBs 
absent); ciroza hepatică, scor F4 la FibroTest sau 
hepatocarcinomul; bolile cronice (autoimune, neo-
plazice); diabetul zaharat tip 2; afectarea macro vas-
culară aterosclerotică manifestă clinic sau docu-
mentată paraclinic (infarct miocardic, accident 
vas cular cerebral, boală vasculară periferică, ste-
noze vasculare semnifi cative hemodinamic); fi bri-
laţia atrială; sarcina. Pacienţii cu vârsta de peste 60 
ani au fost excluşi, pentru evitarea interferenţei po-
sibile legate de afectarea vasculară fi ziologică de 
senescenţă (vascular aging). Pacienţii cu diabet za-
harat tip 2, conform noilor ghiduri europene de car-
diologie (49), au un risc cardiovascular foarte înalt, 
echivalent cu cel al persoanelor fără diabet zaharat, 
dar cu boală cardiovasculară cunoscută (cu alte cu-
vinte, prezenţa diabetului zaharat reprezintă un 
echi valent de boală cardiovasculară certă, per soa-
nele nou diagnosticate cu diabet de tip 2 având un 
risc de mortalitate la 10 ani, similar celor care au 
su pravieţuit unui eveniment cardiovascular acut).

Pentru colectarea datelor necesare cercetării, pa-
cienţii au fost investigaţi cu privire la: date de-
mografi ce (vârstă, sex, mediu de provenienţă); date 
anamnestice: istoric (durata în ani de la diagnosticul 
infecţiei cu VHC), factori de risc asociaţi (fumat, 
dislipidemie, hipertensiune arterială, obezitate), 
boli cronice asociate, tratamente urmate (antiviral, 

hipotensor, hipolipemiant etc.); date clinice: in di-
cele de masă corporală (IMC), circumferinţa abdo-
minală (CA), presiunea arterială sistolică (PAs) şi 
diastolică (PAd), scorul de risc cardiovascular cal-
culat (HeartScore®); date biologice: serologie in-
fecţie VHC: Anti VHC şi ARN VHC, serologie in-
fecţie VHB : Ag Hbs (criteriu de excludere), markeri 
de afectare hepatică: ALT, AST, GGT, FibroTest-
ActiTestTM, profi l glucidic: glicemie şi hemo-
globina glicată HbA1c, profi l lipidic: colesterol 
total, LDL şi HDL-colesterol; trigliceride, hemo-
leucograma: număr de trombocite, markeri de afec-
tare renală: creatinina şi microalbuminuria, markeri 
de afectare tiroidiană: TSH, markeri imunologici: 
crioglobuline. La toţi pacienţii incluşi în studiu s-au 
efectuat următoarele investigaţii paraclinice: elec-
tro cardiograma (ECG) de repaus; ecografi e vas-
culară carotidiană pentru evaluare morfologică a 
afectării vasculare (măsurare grosime intimă-medie 
GIM, identifi care de plăci de aterom/calcifi cări); 
ecografi e abdominală (evaluarea prezenţei stea-
tozei hepatice, excluderea semnelor de ciroză/hepa-
tocarcinom).

Măsurătorile GIM au fost efectuate prin ultra-
sonografi e în modul B, utilizând un ecograf 
Siemens – Acuson X300 prevăzut cu transductor 
liniar VF 10-5 de 7,3 MHz, explorare efectuată la 
nivelul arterelor carotide comune. Pacientul a fost 
examinat în decubit dorsal cu capul rotit 45° la 
dreapta, respectiv stânga (în sens opus carotidei 
examinate). Subiecţii examinaţi au fost instruiţi să 
nu mănânce, să nu efectueze efort fi zic şi să nu 
consume substanţe vasoactive cu 8-12 ore înaintea 
examinărilor ecografi ce; examinarea a fost efectuată 
dimineaţa, în cameră cu temperatură con trolată, de 
către acelaşi cardiolog califi cat. Grosimea intimă-
medie a fost măsurată la nivelul peretelui posterior 
al arterei carotide comune în 1/3 medie (la 1 cm 
distal de bulb – Fig. 1) ca fi ind distanţa dintre limita 
lumenintimă (zonă ecolucentă-zonă hipo eco genă 
corespunzătoare intimei) şi limita medie-adventice 
vasculară (zonă hipoecogenă cores pun zătoare me-
diei-zonă hiperecogenă corespunzătoare adventicei), 
măsurate la sfârşitul diastolei (unda R pe electro-
cardiograma simultană).

Transductorul a fost plasat perpendicular pe 
planul vascular, astfel încât să poată fi  vizualizate 
cu acurateţe tunicile peretelui vascular. S-au exe-
cutat 3 măsurători consecutive, s-a luat în consi-
derare valoarea cea mai mare. Rezultatul a fost ra-
portat ca medie între cele două măsurători efectuate 
la nivelul arterelor carotide stângă şi dreaptă. Va-
lorile normale au fost considerate între 0,5-0,9 mm, 
iar o grosime mai mare de 1,3 mm a fost interpretată 
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ca fi ind placă de aterom; s-a notat numărul plăcilor 
vizualizate de examinator ca suma dintre plăcile 
iden tifi cate la examinarea ambelor carotide, comu-
nă şi internă, stângă şi dreaptă. Valorile raportate au 
fost între 0 şi 5.

Ecografi a abdominală a fost efectuată la toţi 
pa cienţii din loturile de studiu folosind un ecograf 
Siemens Voluson 80, echipat cu sondă de 7,5 MHz. 
iniţial pentru excluderea cirozei hepatice (prezenţa 
ascitei, splenomegaliei, dilatării venei porte) sau 
hepa tocarcinomului (prezenţa de formaţiuni înlo-
cu itoare de spaţiu la nivelul parenhimului hepatic), 
considerate criterii de excludere în studiul actual, 
dar şi pentru detecţia steatozei hepatice. Steatoza 
he patică este frecvent descrisă în hepatita cronică C 
(50) şi considerată recent a fi  componentă a sin-
dromului metabolic (51). Criteriile de diagnostic 
ul tra sonografi c ale steatozei hepatice au fost: eco-
structura hepatică hiperecogenă („bright liver“), 
creş terea ecogenităţii hepatice comparativ cu paren-
chimul renal şi prezenţa atenuării posterioare (52).

Electrocardiograma (ECG) de repaus poate 
surprinde existenţa unor modifi cări de repolarizare 
(segment ST subdenivelat, unde T modifi cate) care 
frecvent sunt expresia bolii coronariene atero scle-
rotice; adesea, modifi cările ischemice silenţioase 
sunt evidenţiate de proba de efort ECG la covor ru-
lant/bicicletă. De asemenea, poate indica prezenţa 
hipertrofi ei ventriculare stângi (HVS) – defi nită 
prin indicele Sokolow-Lyon (amplitudinea undei S 
în derivaţia V1 + amplitudinea undei R în derivaţiile 
V5/V6 ≥ 35 mm şi/sau unda R din aVl  ≥ 11 mm), 

ca şi o complicaţie a hipertensiunii şi a rigidităţii 
vasculare. Tot electrocardiograma poate surprinde 
aritmii (extrasistole ventriculare şi supraventricu-
lare, fi brilaţie atrială) sau tulburări de conducere 
(blo curi), care pot fi  uneori expresia indirectă a 
afec tării vasculare aterosclerotice coronariene.

Reproductibilitatea măsurătorilor GIM a fost 
testată prin repetarea măsurătorilor la interval de 
maximum o oră, de către acelaşi examinator la un 
sub  grup de 10 subiecţi control (cu vârsta 40 ± 8,5 
ani, 5 de sex masculin), respectând condiţiile de 
mă su rare men ţionate anterior. Variabilitatea a fost 
expri mată sub formă de coefi cient de corelaţie in-
traclasă (CCI). Reproductibilitatea parametrilor 
stu diaţi la mă surători repetate la interval de maxim 
o oră (test-retest) pentru măsurarea indicelui GIM a 
fost bună (CCI = 0,75). Măsurătorile au fost co-
lectate şi in troduse într-un tabel Excel, constituind 
baza de date a studiului, utilizând programul Micro-
soft Offi ce 2010.

Analiza statistică a fost efectuată utilizând două 
software dedicate, SPSS (Statistical Package for 
Social Sciences) versiunea 19.0 pentru Windows şi 
programul MedCalc, versiunea 10.0.1.0. Rezultatele 
au fost prezentate ca medie ± deviaţie standard pen-
tru variabilele continue sau ca procent pentru varia-
bilele nominale/categorice. Diferenţa între varia bi-
lele cantitative a fost evaluată cu ajutorul Student t 
test pentru grupuri independente (independent 
sample t test. Semnifi caţia statistică s-a considerat 
la o va loare a p < 0,05.

FIGURA 1. Măsurarea grosimii 
intimă-medie prin ecografi e 
carotidiană
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REZULTATE  

Caracteristicile generale ale populaţiei de stu diu 
(Tabelul 1)

peste 150 mg/dl sau tratament hipolipemiant (satine, 
fi braţi). Hipertensiunea arterială a fost diagnosticată 
conform ghidurilor europene EHC şi ESC la valori 
ale presiunii sistolice de peste 140 mm Hg şi/sau 
ale presiunii diastolice de peste 90 mm Hg şi/sau 
pre zenţa tratamentului hipotensor. IMC a fost cal-
culat prin raportarea greutăţii corporale (kg) la pă-
tratul înălţimii (m2), considerându-se normopon-
derali cei cu IMC între 18,5 şi 24,9 kg/m2; 
su pra pon derali cei cu IMC între 25 şi 29,9 kg/m2, 
obezi cei cu IMC peste 30 kg/m2.

Circumferinţa abdominală a fost măsurată la ni-
velul ombilicului, valorile considerate normale 
fi ind până la 94 cm la bărbaţi şi până la 84 cm la 
femei, conform criteriilor de diagnostic IDF ale 
sin dromului metabolic din 2005 (53).

Analiza indicelui de masă corporală BMI a re-
levat o valoare mai mare în grupul cu hepatită C 
(27 ± 4 vs 25 ± 4 kg/m2), cu semnifi caţie statistică 
(p = 0,008).

Analiza lotului de pacienţi cu hepatită C
Am inclus în studiu 71 pacienţi diagnosticaţi cu 

hepatită C (Ac antiVHC prezenţi de cel puţin 6 
luni), cu vârsta cuprinsă între 30 şi 60 ani (52 ± 7 
ani); 30 pacienţi au fost bărbaţi (42%). Raportat la 
mediul de provenienţă, majoritatea pacienţilor in-
cluşi în studiu au fost din mediul urban (61%).

Grupul de pacienţi cu hepatită C a inclus două 
subgrupuri: pacienţi viremici cu ARN VHC dozabil 
(în UI/ml): 50 pacienţi şi pacienţi non-viremici cu 
ARN VHC nedetectabil: 21 pacienţi (5 cu clearance 
spontan şi 16 cu RVS după terapie antivirală). Cei 
71 pacienţi cu hepatită C aveau o perioadă între 1 şi 
14 ani de la stabilirea diagnosticului biologic (în 
medie de 4,7 ± 3,6 ani), cu menţiunea că diag nos-
ticarea hepatitei C este adesea făcută la distanţă de 
mulţi ani de la contactul iniţial cu VHC, frecvent 
fi ind descoperită întâmplător, la analize de rutină.

Analiza parametrilor de laborator în grupurile de 
studiu (Tabelul 2)

Glicemia a jéun la pacienţii cu hepatită C nedia-
betici (pacienţii cu diabet fi ind excluşi conform 
pro tocolului menţionat anterior) a fost semnifi cativ 
crescută (95,8 ± 13,4 mg/dl), comparativ cu lotul 
de control (89,6 ± 9,8 mg/dl), (p = 0,006), refl ectând 
cu mare probabilitate afectarea metabolismului 
glu cidic indusă de VHC. Valorile HbA1c au fost, 
de asemenea, mai mari la grupul cu hepatită C com-
parativ cu grupul control (5,6 ± 0,6% versus 5,3 ± 
0,4%, p = 0,002).

Profi lul lipidic a fost cel de-al doilea set de 
parametri biologici studiat, de importanţă majoră în 

TABELUL 1. Caracteristicile pacienţilor din grupul de 
control prezentate comparativ cu grupul HC 

Grup control
(n = 51)

Grup HC
(n = 71) p

Vârsta (ani) 51 ± 7 52 ± 7 0,178
Bărbaţi (%) 55 42 0,220
IMC (kg/m2) 25 ± 4 27 ± 4 0,008
Fumat (%) 29 17 0,178
Hipertensiune 
arterială (%)

28 41 0,201

Dislipidemie (%) 29 23 0,593
Obezitate (%) 12 21 0,295
HeartSCORE 1,37 ± 1,02 1,69 ± 0,97 0,081

Abrevieri: HC – hepatita C; IMC – indice de masă corporală 

Din 105 pacienţi cu hepatită C evaluaţi, am in-
clus în studiu un grup de 71 pacienţi diagnosticaţi 
cu hepatită cronică C care au îndeplinit criteriile de 
includere/excludere şi un grup de control alcătuit 
din 51 pacienţi fără infecţie VHC, cu vârsta până în 
60 ani. Grupul de pacienţi cu hepatită C a fost for-
mat din două subgrupuri, unul de 50 de pacienţi vi-
remici (cu ARN VHC cuantifi cabil, măsurat în UI/
ml) şi un altul de 21 pacienţi cu Ac VHC pozitivi, 
dar cu ARN VHC nedetectabil. Grupul cu hepatită 
C a avut vârsta medie de 52 ± 7 ani (30-60 ani), 
com parabilă cu grupul control, având o vârstă me-
die de 51 ± 7 ani (p = 0,178).

Repartiţia pe sexe a fost comparabilă în cele 
două grupuri studiate (42% bărbaţi în grupul cu he-
patita C vs 55% în grupul de control), dominanţa 
uşor crescută a sexului feminin în grupul cu hepatita 
C faţă de grupul control fi ind nesemnifi cativă sta-
tistic (p = 0,220). Grupul de pacienţi control a fost 
selectat astfel încât să fi e similar ca vârstă, sex şi 
factori de risc, faţă de pacienţii cu hepatită C, cu 
scopul de a identifi ca asocierea infecţiei virale cu o 
afectare vasculară aterosclerotică mai accentuată, 
independent de factorii de risc prezenţi. Astfel, ana-
liza comparativă a factorilor de risc cardiovascular 
tradiţionali prezenţi în celor două loturi nu a cons-
tatat diferenţe semnifi cativ statistice referitoare la 
in cidenţa fumatului, dislipidemiei, obezităţii şi hi-
per tensiunii.

Au fost consideraţi fumători pacienţii care au 
de clarat că fumează mai mult de 10 ţigări/zi. Dis-
lipidemia a fost considerată la valori serice ale co-
lesterolului total peste 200 mg/dl, LDL colesterol 
peste 130 mg/dl, HDL colesterol sub 40 mg/dl pen-
tru bărbaţi şi sub 50 mg/dl pentru femei, trigliceride 
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evaluarea afectării vasculare aterosclerotice. Disli-
pidemia este considerată o condiţie obligatorie pen-
tru dezvoltarea plăcii de aterom, iar VHC este do-
ve dit a determina un sindrom metabolic particular, 
cu hipocolesterolemie. Am efectuat dozarea coles-
terolului total, a fracţiunilor LDL-colesterol şi 
HDL-colesterol, şi a trigliceridelor serice, recoltate 
corespunzător, dimineaţa pe nemâncate.

Valorile colesterolemiei totale au fost mai mici 
în grupul cu hepatită C (valoarea medie 185,4 ± 
41,3 mg/dl), comparativ cu grupul control (valoarea 
medie 204,2 ± 42,3 mg/dl), cu semnifi caţie statistică 
(p = 0,015). În schimb, valorile fracţiunilor de co-
les terol au fost aproximativ egale la cele două lo-
turi, atât pentru LDL-colesterol: 116,0 ± 37,7 mg/dl 
valoarea medie pentru grupul cu hepatită C vs 119,2 
± 34,3% pentru grupul control (p = 0,632), cât şi 
pentru HDL-colesterol: 62,2 ± 19,2 mg/dl la grupul 
cu hepatită C vs 58,5 ± 11,1% pentru grupul control 
(p = 0,219). Analiza subgrupurilor de pacienţi din 
lo tul cu hepatită C a arătat o proporţie crescută a 
dis lipidemiei la pacienţii cu viremie nedetectabilă 
(non-viremici) în comparaţie cu cei viremici (30% 
din pacienţii non-viremici aveau niveluri anormale 
de colesterol total peste 200 mg/dl faţă de 4% din 
pacienţii viremici, p = 0,015). În schimb, analiza 

subgrupurilor de pacienţi din lotul cu hepatită C a 
arătat o proporţie crescută a dislipidemiei la pa-
cienţii cu viremie nedetectabilă (non-viremici) în 
comparaţie cu cei viremici (30% din pacienţii non-
viremici aveau niveluri anormale de colesterol total 
peste 200 mg/dl faţă de 4% din pacienţii viremici, 
p = 0,015). Valorile trigliceridemiei, unul din com-
ponentele sindromului metabolic, au fost mai mici 
în grupul cu hepatită C (124,1 ± 38,0 mg/dl valoarea 
medie) comparativ cu lotul control (149,3 ± 67,0 
mg/dl), diferenţa fi ind semnifi cativă statistic (p = 
0,009). Aşadar, s-au înregistrat diferenţe semni fi ca-
tive statistic între cele două grupuri doar pentru co-
lesterolul total (p = 0,015) şi trigliceride (p = 0,009). 
De menţionat că 15 pacienţi din grupul de control 
(29%) urmau tratament hipolipemiant cu statine, 
fi ind diagnosticaţi cu dislipidemie. Nici un pacient 
din grupul cu hepatită C nu urma tratament hipoli-
pemiant, deşi erau si pacienţi cu valori uşor crescute 
ale lipidelor plasmatice (14%).

Valorile transaminazelor hepatice (ALT şi AST), 
markeri ai afectării hepatocitare, au fost semnifi cativ 
mai mari în grupul cu hepatită C, deşi dinamica 
osci lantă a enzimelor de citoliză hepatică din hepa-
tita C este binecunoscută. Le-am considerat utile 
pentru cercetarea de faţă în special din perspectiva 
indi caţiei terapiei hipolipemiante, întrucât afectarea 
he patică preexistentă determină o reţinere din par-
tea medicilor în a le prescrie în schemele de trata-
ment ale pacienţilor dislipidemici. Valorile ALT în 
lo turile studiate au fost de 60,4 ± 37,9 UI/L la 
pacienţii cu hepatita C şi 28,7 ± 12,9UI/L la pacienţii 
in lotul control (p < 0,0001).Valorile AST în cele 
două lo turi studiate au fost de 53,4 ± 45, UI/L la 
pacienţii cu hepatita C şi respectiv, 25,0 ± 9,5UI/L 
în lotul con trol (p < 0,0001). Valorile transaminaze-
lor he patice (ALT şi AST), markeri ai afectării he-
pa to citare, au fost semnifi cativ mai mari în grupul 
cu hepatită C, deşi dinamica oscilantă a enzimelor 
de citoliză hepatică în hepatita C este binecunoscută 
(67,7 ± 50,1 UI/L) comparativ cu lotul de control 
(47,0 ± 21,1 UI/L) (p = 0,006).

Un alt parametru de laborator la care s-a constat 
o diferenţă semnifi cativă statistic între cele două 
loturi studiate (p = 0,001) a fost creatinina serică. 
Se ştie că hepatita C poate determina disfuncţie re-
nală în cadrul afectărilor extrahepatice, unul din 
me canismele patogenice implicate fi ind afectarea 
vasculară renală. Deşi valorile medii ale creatininei 
serice au fost în limite normale în ambele grupuri 
(sub 1,2 mg/dl), cu toate acestea pacienţii din grupul 
cu hepatită C aveau valori semnifi cativ mai mari 
ale creatininemiei în comparaţie cu lotul control 
(0,85 ± 0,15 mg/dl vs, respectiv, 0,75 ± 0,11 mg/dl, 
p = 0,001). Am efectuat dozarea microalbumi nu-

TABELUL 2. Analiza comparativă a parametrilor 
biochimici în cele două grupuri de studiu

Grup 
control
(N = 51)

Grup 
pacienţi HC

(N = 71)
p

Glicemie (mg/dl) 89,6 ± 9,8 95,8 ± 13,4 0,006
HbA1c (%) 5,3 ± 0,4 5,6 ± 0,6 0,002
Colesterol total 
(mg/dl)

204,2 ± 42,3 185,4 ± 41,3 0,015

LDL-colesterol 
(mg/dl)

119,2 ± 34,3 116,0 ± 37,7 0,632

HDL-colesterol 
(mg/dl)

58,5 ± 11,1 62,2 ± 19,2 0,219

Trigliceride 
(mg/dl)

149,3 ± 67,0 124,1 ± 38,0 0,009

ALT (UI/l) 28,7 ± 12,9 60,4 ± 37,9 < 0,0001
AST (UI/l) 25,0 ± 9,5 53,4 ± 45,8 < 0,0001
GGT (UI/l) 47,0 ± 20,1 67,7 ± 50,1 0,006
Creatinina 
(mg/dl)

0,75 ± 0,11 0,85 ± 0,15 0,001

TSH (ug/dl) 2,19 ± 1,71 4,14 ± 12,0 0,252
Trombocite 
(n/mm3 x103)

264 ± 62 198 ± 57 < 0,0001

Microalbuminuria 
prezenta (%)

– 7,04 N/A

Crioglobulinemie 
prezenta (%)

– 19,7 N/A

Abrevieri: HC – hepatita C; HbA1c – hemoglobina glicată; 
LDL – colesterol cu greutate moleculară joasă; HDL –  colesterol 
cu greutate moleculară înaltă; ALT – alanin amino transferaza; 
AST – aspartat amino transferaza; GGT – gamaglutamil 
transpeptidaza; TSH – hormon tireotrop. 
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riei/24 ore la toţi pacienţii cu hepatită C şi la un 
sub grup de 28 pacienţi din lotul de control (din cauza 
faptului că doar pacienţii hipertensivi aveau indicaţie 
clinică de dozare a microalbuminuriei). Am identifi -
cat microalbuminurie dozabilă (3-30 microg/24 ore) 
la un număr de 5 pacienţi din cei 71 cu hepatită C, 
re prezentând 7%. Nici un pacient din subgrupul de 
con trol testat nu a fost pozitiv pentru microalbumi-
nurie. Date din literatură au demonstrat o asociere 
in  de pendentă a VHC cu microalbuminuria (54).

Am efectuat dozarea TSH la pacienţii din gru-
purile de studiu, ştiut fi ind că hepatita C poate de-
ter mina distiroidie, frecvent hipotiroidie, care poate 
accelera ateroscleroza prin componenta metabolică. 
Valorile TSH, deşi diferite ca valori medii în cele 
două grupuri studiate (4,14 ± 12,0 microg/dl la gru-
pul cu hepatită C şi 2,19 ± 1,71 microg/dl la grupul 
control), au fost similare din punct de vedere sta-
tistic (p = 0,252).

A fost efectuată hemograma la toţi pacienţii în-
rolaţi în acest studiu, observând că valorile medii 
ale numărului de trombocite (198 ± 57 x 103/mmc) 
la grupul cu hepatită C era semnifi cativ mai mic (p 
< 0,0001), decât la pacienţii din lotul de control 
(264 ± 62 x 103/mmc). Trombocitele sunt implicate 
activ în procesul de ateroscleroză, iar în hepatita C 
se în tâlneşte frecvent trombocitopenie.

14 pacienţi din cei 71 cu hepatită C au avut crio-
globuline prezente (19,7%).

A fost efectuată viremia ARN VHC la toţi cei 
71 pacienţi diagnosticaţi cu Ac antiVHC pozitivi, 
69% având viremie detectabilă (50 pacienţi din 
sub grupul viremic), valoarea viremiei a fost între 
33.816 UI/ml şi 22.700.000 UI/ml, cu o medie 
calculată de 2,3 x 106 ± 4,7 x 106 UI/ml. Considerând 
valoarea de 600.000UI/ml (conform Ghidului Ro-
mânesc de tratament al hepatitei cronice C) faţă de 
care se consideră o viremie joasă (sub 600.000UI/ml) 
sau o viremie înaltă (peste 600.000UI/ml) am cons-
tatat că cei mai mulţi pacienţi cu hepatită C ana-
lizaţi au avut viremii înalte (68%).

Toţi pacienţii din lotul cu Hepatita C au fost eva-
luaţi prin Fibrotest-Actitest, măsurându-se non-
invaziv activitatea necro-infl amatorie bolii (A0-3) 
şi gradul de fi broză (F0-4); am remarcat prezenţa 
unui scor de fi broză relativ înalt (F2 şi F3) la 69% 
din pacienţii cu hepatită C înrolaţi în studiu (rea-
mintim că au fost excluşi din studiu pacienţii cu 
ciroză hepatică, scor F4).

Rezultatele parametrilor evaluaţi prin ecografi e 
vasculară carotidiană

S-a constatat o grosime intimă-medie mai mare 
la pa cienţii cu hepatită C, valorile GIM fi ind cu-

prinse între 0,60 şi 0,95 mm (valoare medie 0,88 ± 
0,05 mm) faţă de pacienţii din lotul control (valoare 
medie 0,76 ± 0,08 mm) (p < 0,001). La un număr 
important de pacienţi din lotul cu hepatită C au fost 
identifi cate plăci ateromatozice carotidiene prin 
ecografi e vas culară, frecvenţa lor fi ind semnifi cativ 
mai redusă la pacienţii din lotul de control comparabili 
ca vârsta, sex şi factori de risc vasculari (42% vs 
14%, p = 0,006) – Tabelul 3.

TABELUL 3. Cuantifi carea grosimii intimă-medie la 
grupul de control vs grupul cu hepatită C 

Grup 
control
(N = 51)

Grup 
pacienţi HC

(N = 71)
p

Grosime intimă-
medie (mm)

0,76 ± 0,08 0,88 ± 0,05 < 0,001

Plăci carotidiene 
(%)

14% 42% 0,006

Abrevieri: GIM = grosime intimă-medie, HC = hepatită cronică C. 

Rezultatele parametrilor evaluaţi prin ecografi e 
abdominală

Dintre cei 71 pacienţi cu hepatită C, 41% au fost 
diag nosticaţi cu steatoză hepatică, frecvenţă sem-
ni fi cativ mai mare faţă de lotul de control (6 pa-
cienţi, reprezentând 12%) (p = 0,007). Aşadar, pre-
va lenţa steatozei hepatice a fost mai mare la 
pa cienţii cu hepatită C – (Grafi cul 1).

Prevalenţa steatozei

Număr pacienţi

Pacienţi cu statoză

Pacienţi HC Pacienţi control

GRAFICUL 1. Prevalenţa steatozei hepatice la pacienţii 
din cele două grupuri de studiu

Abrevieri: HC – hepatita cronică C

Rezultatele parametrilor obţinuţi prin efectuarea 
electrocardiogramei (Tabelul 4)

Electrocardiograma de repaus, efectuată la toţi 
pacienţii din studiu, a relevat mai frecvent modifi cări 
ECG la pacienţii cu hepatită C faţă de grupul de 
control, însă fără semnifi caţie statistică.

Compararea datelor clinico-biologice şi GIM la 
pacienţii HC non-viremici vs control

Într-o a doua etapă, am evaluat comparativ pa-
cienţii cu hepatită C non-viremici şi pacienţii din 
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grupul de control. Scopul acestei analize a fost de a 
verifi ca dacă, în absenţa virusului circulant, pacienţii 
cu hepatită C au ateroscleroză subclinică în raport 
cu lotul martor. Grupul de pacienţi cu hepatită C 
non-viremici avea caracteristici similare în com pa-
raţie cu grupul de control, respectiv vârstă, indice 
de masă corporală, profi l biochimic (Tabelul 5).

DISCUŢII 

În studiul de faţă, excluzând subiecţii cu vârsta 
peste 60 de ani, majoritatea pacienţilor înrolaţi cu 
hepatită C au aparţinut grupei de vârstă medie, 55% 
având vârsta cuprinsă între 50 şi 59 ani. Astfel, cu 
toate că scorul de risc cardiovascular calculat prin 
HeartScore a fost relativ redus (media fi ind de 1,69 
± 0,97, riscul fi ind considerat mic sub 3%), studiul 
de faţă a demonstrat prezenţa precoce a aterosclero-
zei carotidiene la pacienţii cu hepatită C din această 
gru  pă de vârstă. Reamintim că grupul pacienţilor 
control a fost selectat ca vârstă şi factori de risc, in-
clusiv în privinţa repartiţiei pe sexe, astfel încât 
com parabilitatea celor 2 eşantioane din puncte de 
vedere statistic să fi e asigurată. Singura diferenţă 
men ţinută în caracteristicile grupurilor studiate a 
fost legată de indicele de masă corporală, mai mare 
la pacienţii cu hepatită C faţă de cei din grupul de 
control, concordantă de altfel cu datele raportate 
an terior în literatură (55).

În acest context, grupul pacienţilor cu hepatită C 
a înregistrat o prevalenţă superioară a steatozei 
hepatice faţă de lotul de control (41% vs 12%). 
Această observaţie devine interesantă dacă se con-
sideră în raport cu valorile colesterolemiei şi trigli-
ceridemiei, care au fost respectiv mai reduse în 
grupul cu hepatită C. Acest aparent „paradox“ su-
gerează o posibilă implicare a VHC în patogeneza 
steatozei hepatice, independentă de valorile lipi-
delor plasmatice.

Pacienţii din grupul cu hepatită C au avut valori 
semnifi cativ crescute ale grosimii intimă-medie, 
mar ker precoce al aterosclerozei carotidiene, com-
parativ cu pacienţii din grupul martor. Rezultatul 
obţinut în cercetarea actuală a fost raportat şi de alţi 
cercetători. Targher G56 a efectuat un studiu com-
parativ măsurând grosimea intimă-medie caroti-
diană la 60 pacienţi cu steatohepatită non-alcoolică 
NASH (diagnosticată prin PBH), 60 pacienţi diag-
nosticaţi cu hepatită C, 35 pacienţi diagnosticaţi cu 
hepatită B şi 60 pacienţi sănătoşi, constatând că pa-
cienţii cu hepatită B şi C au o grosime intimă-medie 
crescută şi plăci carotidiene în număr semnifi cativ 
mai mare decât pacienţii din lotul de control (mar-
tor). În studiul de faţă, hepatita cronică B a repre-
zentat un criteriu de excludere.

Întrucât măsurarea grosimei intimă-medie caro-
tidiană este o metodă validată pentru identifi carea 
aterosclerozei precoce, aceste rezultate preliminare 
indică faptul că pacienţii cu infecţie cu VHC ar 
dezvolta ateroscleroză subclinică mai precoce decât 
pacienţii non-infectaţi VHC, chiar şi după deba-
rasarea de virus. O posibilă creştere a GIM la 

TABELUL 4. Modifi cări ECG la grupul de control vs 
grupul pacienţi cu hepatită 

Grup 
control
(n = 51)

Grup 
pacienţi HC

(n = 71)
p

HVS (%) 11 23,9 0,172
Modifi cări ST-T (%) 13,4 26,7 0,188
Aritmii(%) 3,9 21,1 0,066

Abrevieri: ECG – electrocardiograma; HC – hepatită cronică C; 
HVS – hipertrofi e ventriculară stângă 

TABELUL 5. Caracteristicile pacienţior din grupul 
control, comparativ cu pacienţii cu hepatită C 
non-viremici

Grup 
pacienţi 
control
(n = 51)

Subgrup pacienţi 
cu hepatită C 

non-
viremici (n = 21)

P

Vârsta 51,1 ± 7,0 55,3 ± 5,5 0,069
IMC (kg/m2) 25,4 ± 3,4 26,5 ± 3,1 0,119
Glicemie
(mg/dl)

89,6 ± 9,8 94,4 ± 11,7 0,296

HbA1c (%) 5,3 ± 0,4 5,7 ± 0,6 0,107
Colesterol 
total (mg/dl)

204,2 ± 42,3 193,5 ± 30,2 0,100

LDLcolesterol
(mg/dl)

119,2 ± 34,3 114,0 ± 37,7 0,156

HDLcolesterol
(mg/dl)

58,5 ± 11,1 60,8±17,2 0,187 

Trigliceride 
(mg/dl)

149,3 ± 67,0 144,1 ± 58,0 0,198

ALT (UI/L) 28,7 ± 12,9 25,2 ± 10,8 0,203
AST (U/L) 25,0 ± 9,5 26,1 ± 10,3 0,221
GGT (U/L) 47,0 ± 20,1 45,3  ± 18,5 0,189
Creatinina
(mg/dl)

0,75 ± 0,12 0,81 ± 0,89 0,432

Grosime 
intima-medie

0,76 ± 0,08 0,86 ± 0,05 p < 0,001

Abrevieri: HC – hepatita C; HbA1c – hemoglobină glicată; 
LDL – colesterol cu greutate moleculară joasă; 
HDL – colesterol cu greutate moleculară înaltă; ALT – alanin 
amino transferaza; AST – aspartat amino transferaza; 
GGT – gamaglutamil transpeptidaza; 

Interesant, singurul parametru care a demonstrat 
diferenţe semnifi cative a fost indicele GIM; sub-
grupul de pacienţi cu hepatită C non-viremici având 
valori semnifi cativ superioare faţă de grupul de 
con trol (0,86 ± 0,05 mm vs 0,76 ± 0,08 mm, p < 
0,001) ale grosimii intimă-medie măsurate la nivel 
carotidian.
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pacienţii cu hepatită C non-viremici faţă de pacienţii 
din grupul de control ar putea fi  explicată de pre-
zenţa steatozei hepatice şi a supraponderabilităţii la 
pacienţii cu hepatită C, întrucât studii clinice an-
terioare au stabilit corelaţii între GIM, steatoza he-
patică şi creşterea IMC (57) în populaţia generală. 
Tulburările metabolice, dislipidemia şi rezistenţa la 
insulină ar fi  factorii ce ar contribui la apariţia atero-
sclerozei precoce. Grosimea intimă-medie, accep-
tată ca marker al aterosclerozei subclinice, se aso-
ciază în mod independent cu riscul cardiovascular 
în populaţia generală (58). 

Deoarece grosimea intimă-medie este un para-
metru dependent de operator, aceste observaţii ne-
ce sită confi rmare prin studii ulterioare efectuate pe 
un număr mai mare de pacienţi non-viremici.

Importanţa clinică a studiului efectuat constă în 
sensibilizarea deopotrivă a pacienţilor cu hepatită 
C, dar şi a medicilor implicaţi în urmărirea acestei 
boli, de posibila afectare macrovasculară atero scle-
rotică cu implicaţii majore pe morbiditate şi mor-
talitate.

Un recent review al publicaţiilor ştiinţifi ce ce au 
studiat asocierea infecţiei cu VHC cu apariţia bolii 
cardiace ischemice publicat în 2012 de către Roed 
T (59), a evidenţiat un risc crescut al apariţiei bolii 
coronariene aterosclerotice la pacienţii cu infecţie 
VHC, recomandând sensibilizarea clinicienilor 
asu  pra acestui aspect şi controlul mult mai agresiv 
al factorilor de risc cardiovascular asociaţi. Aso-
cierea infecţiei cu virusul hepatitic C cu aterosclero-
za carotidiană, fi e ea precoce (creşterea grosimii 
intimă-medie) sau avansată (plăci aterosclerotice), 
a fost raportată şi de alţi cercetători. Astfel, studii 
efectuat de Ishizaka şi colaboratorii (16), urmărind 
asocierea dintre prezenţa VHC core protein, marker 
serologic al replicării virale şi ateroscleroza caro-
tidiană, a constatat că indivizii seropozitivi VHC au 
un risc crescut de 5,6 ori de a dezvolta plăci caro-
tidiene, faţă de indivizii seronegativi pentru VHC. 
Cercetări recente au identifi cat prezenţa ARN-VHC 
la nivelul plăcii aterosclerotice carotidiene Billora, 
2003 (60) şi Boddi, 2010 (61), confi rmând astfel 
di recta implicare a VHC în dezvoltarea aterosclero-
zei carotidiene. Un studiu publicat în Stroke în 2010, 
efectuat în Taiwan pe 22.358 participanţi (1.307 
seropozitivi VHC) referitor la infecţia cu VHC şi 
mortalitatea cerebrovasculară, a relevat o asociere 
pozitivă (2,7% vs 1,0% – risc cumulativ de deces 
cerebrovascular pentru seropozitivi vs seronegativi 
VHC, semnifi cativ statistic p < 0,001), rata de deces 
fi ind direct proporţională cu nivelul viremiei. Con-
cluzia studiului a fost că infecţia activă (viremică) 
cu VHC este factor de risc independent, predictor 

de boală cerebrovasculară. VHC a fost considerat 
factor de risc independent pentru ateroscleroză de 
către Volkze şi colaboratorii (împreună cu VHB) 
(62) şi recent, în 2012, de către Adinolfi  (63).

Propunem evaluarea cardiologică a pacientului 
cu hepatită C, considerându-l un pacient cu risc 
pentru ateroscleroză accelerată. Aceasta presupune 
efectuarea unui screening cardiovascular, clinic şi 
paraclinic, pentru identifi carea factorilor de risc 
tra diţionali şi evaluarea afectării vasculare func-
ţionale şi morfologice. Aşa cum un pacient diagnos-
ticat cu diabet zaharat este supus unei evaluări 
car dio vasculare anuale, la fel putem propune şi pa-
 cien tului cu hepatită C. Statinele, medicamente 
hipocolesterolemiante utilizate frecvent în cardio-
logie, s-au dovedit a fi  deosebit de efi ciente în scă-
derea rigidităţii vasculare, datorită proprietăţilor 
ple iotrofe şi antiinfl amatoare, cu efect demonstrat 
pe reducerea evenimentelor vasculare majore şi a 
mortalităţii cardiovasculare (64). Efectul anti in fl a-
mator al statinelor a fost demonstrat prin reducerea 
nivelurilor serice ale citokinelor proinfl amatorii, 
IL-6 şi TNF-alfa la pacienţii cu cardiomiopatie 
(65), efecte ce ar putea fi  favorabile şi în hepatita C. 
În studiul JUPITER rosuvastatina a redus riscul de 
infarct miocardic, accident vascular şi mortalitatea 
cardiovasculară chiar în absenţa hiperlipemiei (66), 
la pacienţi cu nivele crescute ale CRP înalt senzitive 
(situaţie întâlnită şi în hepatita C).

Reţinerea medicilor în utilizarea statinelor la 
pacienţii cu hepatită C, ar trebui învinsă prin de-
monstrarea efectului favorabil la nivel vascular. 
Date publicate de cercetători americani, într-un stu-
diu retrospectiv efectuat pe un număr de 176 pa-
cienţi VHC pozitivi afl aţi în tratament cu statine, 
ur măriţi timp de 8 ani; au demonstrat o bună to-
leranţă a tratamentului cu statine la pacienţii cu 
hepa tită C, fără hepatotoxicite (defi nită prin creş-
terea de cel puţin 3 ori valoarea normală a transa-
minazelor) (67).

Pacienţii cu hepatită C viremici au frecvent nor-
mo/hipo-colesterolemie, în timp ce pacienţii non-
viremici au frecvent hipercolesterolemie (constată 
şi în studiul de faţă). Una din explicaţii a fost că 
virusul C ar folosi colesterolul gazdei în sinteza 
proprie de virioni (68). După tratament antiviral cu 
obţinerea răspunsului virusologic susţinut (RVS), 
se constată revenirea la normal sau creşterea va-
lorilor colesterolemiei (69).

Cercetări recente au relevat un profi l de siguranţă 
bun în administrarea statinelor pe termen lung, cu 
efect semnifi cativ în protecţia vasculară (70); mai 
mult, un studiu efectuat în Taiwan pe un număr 
semnifi cativ de infectaţi VHC (261.000 pacienţi), 
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urmăriţi timp de 11 ani, publicat în aprilie 2013 în 
Journal of Clinical Oncology a demonstrat chiar 
efecte protectoare ale statinelor în apariţia carcino-
mului hepatic la pacienţii cu hepatită C (71), cer-
cetări viitoare fi ind necesare pentru stabilirea me-
canismului exact de protecţie al statinelor.

Eradicarea virală, combinată cu modifi carea sti-
lului de viaţă şi controlul factorilor de risc, pare să 
fi e soluţia terapeutică ideală în stoparea progresiei 
aterosclerozei spre complicaţii vasculare severe, cu 
mortalitate crescută. Păstrarea greutăţii optime 
(IMC sub 25 kg/m2), controlul adecvat al valorilor 
ten sionale, abandonarea fumatului, normalizarea 
va lorilor glicemiei şi profi lului lipidic ar trebui 
obligatoriu incluse în managementul pacienţilor cu 
hepatită C.

 CONCLUZII 

Pacienţii cu hepatită C au un profi l disme-• 
tabolic particular: sunt mai frecvent supra-
pon derali, au toleranţă alterată la glucoză 

(chiar şi după excluderea pacienţilor cu diabet 
zaharat), expresie a insulinorezistenţei şi au 
valori plasmatice mai mici ale colesterolului 
total şi trigliceridelor, comparativ cu grupul 
de control.
Pacienţii cu hepatită C au mai frecvent stea-• 
toză hepatică şi aceasta se corelează cu pre-
zenţa aterosclerozei subclinice.
Pacienţii cu infecţie VHC au afectare sub-• 
clinică a funcţiei renale – valori uşor crescute 
ale creatininemiei comparativ cu grupul de 
control şi prezenţa microalbuminuriei (mar-
ker de disfuncţie endotelială).
Pacienţii VHC pozitivi au afectare atero-• 
sclerotică subclinică, cuantifi cată prin ultra-
sonografi e carotidiană: îngroşarea intimă-
medie şi prezenţa plăcilor aterosclerotice, 
faţă de grupul de control comparabil ca 
vârstă, sex şi factori de risc cardiovascular.

Aceste argumente sprijină ipoteza conform că-
reia virusul hepatitic C ar putea fi  considerat un nou 
factor de risc cardiovascular, cu rol proatero gen.
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