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REZUMAT
Introducere. Hepatitele acute virale reprezintă o patologie infecţioasă supusă supravegherii naţionale şi 
internaţionale prin prisma potenţialului de cronicizare sau evoluţiei letale.
Obiective. Studiul prevalenţei hepatitelor virale acute în ultimii 5 ani în Galaţi.
Metode. Studiu retrospectiv bazat pe analiza datelor din foile de observaţie ale pacienţilor internaţi cu 
diagnosticul de hepatită acută virală între 01.01.2010-31.12.2014 în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Galaţi.
Rezultate. În intervalul analizat s-a remarcat scăderea numărului de cazuri de hepatită acută de etiologie 
virală de 1,7 ori, în special prin scăderea numărului de cazuri de hepatită acută cu VHB. A fost înregistrat un 
vârf epidemic al cazurilor de hepatită acută cu VHA în 2013, situaţie similară celei naţionale. Cazurile de 
hepatită acută cu VHC au avut o prevalenţă constantă. O treime din cazuri nu au putut fi  încadrate etiologic. 
O corelaţie semnifi cativă statistic (p < 0,0001) am observat între etiologie şi vârsta pacienţilor. Hepatitele 
acute cu VHB determină evoluţiile cele mai severe prin intensitatea icterului şi a citolizei hepatice. Sexele au 
fost în mod egal afectate, dar îmbolnăvirile au fost mai frecvente în mediul urban.
Concluzii. Prevalenţa hepatitei acute cu VHB este în scădere, iar a celei cu VHC este staţionară, urmând 
tendinţa de la nivel naţional.
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ABSTRACT
Introduction. Acute viral hepatitis is a major pathology under national and international surveillance due to 
both lethal or chronic evolution. 
Objectives. To evaluate the prevalence of acute viral hepatitis in the last fi ve years in Galati.
Methods. Retrospective study based on patients dossiers addmited for acute viral hepatitis between 
01.01.2010-31.12.2014 in Infectious Diseases Clinical Hospital from Galati.
Results. The decreasing prevalence of acute hepatitis of 1.7 times was based on reduction of acute hepatitis 
B cases; the year 2013 has shown an epidemic increase of acute hepatitis A cases, similar to the national 
data. Acute hepatitis C had the same prevalence over the years. For 1/3 of cases no A, B, C etiology was 
found. Correlation (p < 0.0001) between etiology and patients age was found. Acute hepatitis B has shown 
the most severe cases due to jaundice and citolysis intensity. No differences between gender was found but 
the illness was more frequent in urban area.
Conclusions. Our study has shown the decreasing hepatitis B prevalence while hepatitis C had the similar 
prevalence, as the national trends. 
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INTRODUCERE

Hepatitele virale reprezintă o problemă majoră 
de sănătate publică la nivel internaţional, ceea ce a 

determinat Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi 
Euro pean Center for Diseases Control (ECDC) să 
ela bo reze programe de supraveghere a îmbolnă vi-
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rilor prin hepatită acută virală şi să monitorizeze 
impactul vaccinărilor antihepatitice. 

Raportul anual al ECDC arată că, în anul 2012, 
28 de ţări din Europa au raportat 17.291 de cazuri 
de hepatită cu virusul B; dintre aceste cazuri, 2.952 
de cazuri, reprezentând 17,1%, au fost raportate ca 
fi ind cazuri acute, în timp ce majoritatea, adică 
12.306 (71,2%) au fost cazuri cronice. De remarcat 
că cea mai crescută rată de îmbolnăvire a fost la 
grupa de vârstă 25-34 de ani. Pentru hepatita cu 
virus C, 26 de ţări din Europa au raportat, pentru 
2012, 30.483 de cazuri. 509 cazuri (1,7%) au fost 
raportate ca fi ind îmbolnăviri acute, 3.905 cazuri 
(12,8%) au fost cazuri cronice, în timp ce 23.712 
(77,8%) cazuri au fost încadrate ca fi ind necunoscute 
(1). Hepatitele virale au un impact major asupra 
sistemelor de sănătate prin costurile pe care le im-
pun pe perioada bolii acute, dar mai ales prin cos-
turile cazurilor cronice. Diagnosticul precoce, pre-
cum şi aplicarea măsurilor terapeutice adecvate, 
reprezintă, în special pentru etiologiile care deter-
mină cronicizare, premisa evoluţiei favorabile.

OBIECTIVE

Prezentul studiu îşi propune să analizeze mor bi-
ditatea multianuală determinată de hepatitele acute 
virale şi caracteristicile clinico-evolutive în funcţie 
de etiologie ale cazurilor de hepatită acută diagnos-
ticate la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Galaţi.

MATERIAL ŞI METODĂ

Studiul este retrospectiv şi a fost realizat pe o 
perioadă de 5 ani pe un număr total de 327 de pa-
cienţi internaţi pentru hepatită acută în spitalul nos-
tru între 2010-2014. Datele folosite în studiu au 
fost culese din foile de observaţie ale pacienţilor; 
s-au folosit datele demografi ce şi de identifi care: 
sex, vârstă, mediu de provenienţă; au fost evaluate 
valorile transaminazelor, ale bilirubinei, precum şi 
simptomatologia semnifi cativă. Diagnosticul de he-
patită acută a fost stabilit pentru valori ale transa-
minazelor ≥ 500 U/L, iar diagnosticul etiologic a 
fost stabilit serologic, prin determinarea anticorpilor 
anti-HVA IgM pentru diagnosticul hepatitei acute 
cu virus A, a agHBs şi anti-HBc IgM pentru hepatita 
acută cu virus B, a anticorpilor anti VHC pentru 
hepatita acută cu virus C, prin tehnica ELISA în 
laboratorul Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi. 
Cazurile cu simptomatologie clinică sugestivă, cu 
citoliză peste valorile de includere, dar cu serologie 

negativă pentru cele trei tipuri etiologice au fost 
încadrate în grupul non-A non-B non-C. Analiza 
statistică a fost realizată cu programul MedCalc.

REZULTATE

327 de pacienţi au fost diagnosticaţi cu hepatită 
acută virală în intervalul 2010-2014 în spitalul nos-
tru, iar caracteristicile au fost următoarele: majori-
tatea pacienţilor (175/53,3%) au fost bărbaţi (raport 
1:1,14), vârsta medie a lotului a fost de 33 (3-70) de 
ani, bărbaţii fi ind mai tineri la îmbolnăvire decât 
femeile (31,2 ani faţă de 32 de ani), o diferenţă ne-
semnifi  cativă (p = 0,9453), pacienţii provenind în 
majorita te din mediul urban (62% vs. 38%).

Cele 327 de cazuri au fost distribuite în decursul 
anilor fără variaţii semnifi cative; numărul maxim 
de cazuri de hepatită s-a înregistrat în 2013, când 
au existat 82 (25%) de cazuri în total, iar cele mai 
puţine cazuri au fost înregistrate în 2014: 45 de ca-
zuri (15%). Pentru ceilalţi ani repartiţia este urmă-
toa rea: 2010 – 78 (23,7%) cazuri, 2011 – 66 (20%) 
ca zuri, 2012 – 57(17,3%) cazuri. Distribuţia cazu-

rilor pe ani şi în funcţie de etiologie este evidenţiată 
în Fig. 1.

FIGURA 1. Prevalenţa cazurilor de hepatită acută, pe ani

Prevalenţa cea mai mare a fost înregistrată prin 
hepatita cu VHA – 50% din numărul total de cazuri, 
pe întreaga perioadă analizată (pe ani prevalenţa a 
fost: 2010 – 38,4%, 2011 – 43,9%, 2012 – 54,5%, 
2013 – 64,4%, 2014 – 46,7%), iar cea mai mică 
pre valenţă s-a înregistrat prin hepatita acută cu 
VHC – 1,8% (2010 1,28%, 2011 – 0%, 2012 – 3,5%, 
2013 – 2,5%, 2014 – 4,5%); de remarcat că preva-
lenţa medie a hepatitei acute C, în perioada ana-
lizată, are valoare similară cu prevalenţa bolii la 
nivel european raportată de ECDC pentru 2012. De 
asemenea, prevalenţa medie pentru hepatita acută 
cu virusul B este de 17,2% (2010 – 23%, 2011 – 
19,7%, 2012 – 19,4%, 2013 – 13,4%, 2014 – 20%), 
similară cu cea raportată la nivel european (17,1%). 
O treime din cazurile de hepatită acută (31%) nu au 
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putut fi  încadrate în etiologiile enumerate mai sus 
(Fig. 2).

FIGURA 2. Prevalenţa cumulată a hepatitelor acute în 
ultimii 5 ani

Vârsta medie la care a survenit îmbolnăvirea a 
diferit în funcţie de etiologie, diferenţele fi ind sem-
nifi cative statistic (p<0,0001); cea mai scăzută vârs tă 
a fost înregistrată la pacienţii cu hepatita A (18,7 ani), 
iar cea mai crescută s-a înregistrat pentru pa cienţii cu 
hepatita C (47 de ani). Pentru hepatitele acu te cu 
VHB şi pentru cele non-A non-B non-C vârsta medie 
s-a situat în decada a patra de viaţă (Fig. 3).

FIGURA 3. Repartiţia pe vârste a cazurilor de hepatită

Deşi majoritatea cazurilor a provenit din mediul 
urban (62%), doar pentru hepatita cu VHA a fost sta-
bi lită o semnifi caţie statistică (p=0,0216) cu pri vire 
la predominanţa bolii în urban, pentru celelalte tipuri 
etiologice, valorile lui p fi ind: p=0,1475 p=0,9213 şi 
respectiv p=0,3661. Nu a fost stabilită o corelaţie cu 
privire la sezonalitate, cu excepţia he patitei cu virus 
A, a cărei prevalenţă a fost crescută semnifi cativ în 
luna septembrie (p=0,0374); analiza distribuţiei ce-
lor lalte tipuri etiologice de hepatită acută nu a relevat 
creştere într-o anumită perioadă a anului.

În ceea ce priveşte durata medie de spitalizare, 
aceasta a fost la nivelul lotului de 12 zile; în funcţie 
de etiologie, durata medie de spitalizare a avut va-
lorile din Tabelul 1.

TABELUL 1. Valorile medii ale citolizei, icterului şi a 
duratei de spitalizare în funcţie de etiologie

Eti ologie 
Valoarea medie a 
transaminazelor 

(ALT/AST)

Valoarea medie a 
bilirubinei totale Durata medie 

de spitalizare

VHA 1.000/680 U/L 2,9 mg/dl 11 zile
VHB 1.400/760 U/L 6,8 mg/dl 15 zile
VHC    350/200 U/L 2,1 mg/dl   8 zile

Non-A non-B 
nonC    670/340 U/L 3,9 mg/dl 14 zile

Nu s-au observat corelaţii statistice semnifi cative 
între durata de spitalizare şi etiologia hepatitelor vi-
rale. Simptomatologia clinică a fost, indiferent de 
etiologie, reprezentată de inapetenţă (93%), durere 
abdominală/hepatalgii (85%), astenie (74%), artral-
gii (18%), icter (62%); febra ca simptom al perioa-
dei de invazie a fost prezentă în toate etiologiile, cu 
excepţia hepatitei cu VHC. 

Durata medie a icterului a diferit în funcţie de 
etiologie: 6,26 zile pentru HVA, 11,5 zile pentru 
HVB, 4,5 zile pentru HVC şi 4,75 zile pentru hepa-
ti tele non-A non-B non-C cu diferenţă semnifi cativă 
statistic pentru hepatita cu VHB (p=0,0216). 
Valorile medii ale bilirubinei totale diferă în funcţie 
de etiologie cu o creştere semnifi cativă pentru he-
patita cu virus B (p=0,002).

Valorile medii ale citolizei hepatice în perioada 
de stare au fost diferite în funcţie de etiologie, cele 
mai mari valori înregistrându-se pentru hepatita 
acută cu VHB, iar cele mai mici valori au fost în-
registrate în hepatitele acute cu VHC.

DISCUŢII

În ultimii ani 5 ani analizaţi, am constatat o scă-
dere globală a prevalenţei hepatitei acute de 1,7 ori; 
pentru hepatita acută cu VHB tendinţa de scădere a 
fost remarcată la nivel regional şi de alţi autori (2,3) 
precum şi la nivel naţional (4).

Scăderea prevalenţei s-a înregistrat prin dimi-
nuarea infecţiilor simptomatice cu virusul hepatitei 
B, situaţie raportată şi de autorii menţionaţi anterior, 
dar şi prin scăderea numărului de hepatite acute în-
cadrate în grupul heterogen non-A non-B non-C, 
ambele cu o scădere la jumătate a numărului de ca-
zuri între primul şi ultimul an al intervalului anali-
zat. Scăderea numărului de cazuri ar putea fi  conse-
cinţa extinderii vaccinării anti-VHB, a respectării 
măsurilor de antisepsie şi a unei mai bune informări 
a populaţiei cu privire la modalităţile de transmitere, 
în cazul infecţiei cu virusul B, dar şi prin ameliorarea 
tehnicilor de diagnostic de laborator în cazul hepa-
titelor non-A non-B non-C. Au rămas însă numeroa-
se cazuri neîncadrate etiologic, deoarece pacienţii 
nu au putut fi  testaţi şi pentru alte tipuri virale, cum 
ar fi  virusul hepatitei E sau G ori nu au fost retestaţi 
după 8-12 săptămâni pentru prezenţa anticorpilor 
anti-VHC.

Creşterea vârstei medii la momentul infecţiei 
simptomatice ar putea fi  legată de modalităţile de 
transmitere: defi cienţele de igienă personală mai 
frecvente în rândul tinerilor – în cazul hepatitei cu 
VHA ori manevrele stomatologice, comportamentul 
sexual riscant, tatuajele mai frecvente în rândul 
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adul ţilor tineri în cazul hepatitei cu VHB. Nu am 
găsit nicio explicaţie pentru vârsta crescută a paci-
enţilor cu hepatită cu VHC la care factorii de risc 
cunoscuţi nu au putut fi  identifi caţi. Diferenţe în 
ceea ce priveşte vârsta pacienţilor în funcţie de 
tipul de infecţie hepatitică au fost raportate şi de alţi 
autori (5) care au condus studii de seroprevalenţă în 
judeţe sud-estul ţării, dar care nu au inclus şi judeţul 
Galaţi.

Nu am observat în studiul nostru diferenţe sem-
nifi cative în funcţie de sex, ambele sexe fi ind afec-
tate în proporţii aproximativ egale; nici pentru etio-
logia virală B, pentru care alţi autori (2) au raportat 
o prevalenţă crescută în rândul sexului masculin nu 
au fost constatate diferenţe (raport 1:1). 

Majoritatea cazurilor au provenit din mediul ur-
ban indiferent de tipul etiologic al hepatitei, pro-
babil datorită posibilităţii accesării serviciilor me-
di cale mai rapid şi/sau unei informări sanitare mai 
bune.

Din punct de vedere evolutiv, pacienţii cu hepa-
tită acută cu VHB au prezentat cele mai mari valori 
ale citolizei hepatice, ale bilirubinei şi ale duratei 

icterului şi au avut cea mai mare durată medie de 
spitalizare.

CONCLUZII

Analiza îmbolnăvirilor prin hepatită acută în 
ultimii 5 ani arată o descreştere globală a numărului 
de cazuri, în principal prin diminuarea îmbol nă-
virilor acute cu VHB şi non-A non-B non-C. Hepa-
tita acută cu VHA recunoaşte încă mici creşteri epi-
demice iar hepatita acută cu VHC are aproximativ 
aceeaşi prevalenţă. 

Concomitent am remarcat diferenţe semnifi cative 
cu privire la vârsta la momentul bolii acute, dife-
renţe explicabile prin modalităţi de transmitere di-
ferite.

Dintre toate etiologiile, hepatita acută cu VHB 
determină spitalizările cele mai lungi şi evoluţiile 
cele mai severe, prin intensitatea citolizei şi a afec-
tării biliare.

Hepatitele acute rămân o parte a patologiei in-
fecţioase care, deşi în scădere, necesită importante 
resurse materiale pentru managementul diagnos-
ticului, dar şi al îngrijirilor medicale specifi ce.
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VHA – virusul hepatitei A
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ALT – alaninaminotransferaza
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