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REZUMAT
Introducere. Hepatita A este cea mai frecventă cauză de hepatită acută la copii. Boala Wilson (BW) este o 
patologie autozomal recesivă rară care poate duce la hepatopatie cronică. Hepatita A poate reprezenta un 
trigger pentru debutul BW. 
Prezentare de caz. Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 7 ani, fără antecedente personale patologice 
semnificative, internată în clinica noastră pentru hemoragie digestivă superioară, icter și distensie abdomi-
nală. Debutul bolii a fost cu 1 lună anterior internării când a fost diagnosticată cu hepatită A. Analizele de 
laborator la momentul internării au arătat anemie, reactanți de fază acută pozitivi, hiperbilirubinemie directă, 
citoliză hepatică, nivel seric crescut al fosfatazei alcaline, hiponatremie și coagulopatie severă. Ecografia 
abdominală a pus în evidență hepatomegalie, ecostructură hepatică inomogenă, ecogenitate granulară, cu 
micronoduli, diametrul venei porte de 9 mm, pulsatilitate alterată a venei porte, splenomegalie și ascită. En-
doscopia digestivă superioară a arătat hiperemie și edem la nivelul mucoasei gastrice, cu cheaguri aderente 
la suprafața mucoasei și varice incipiente la nivelul fornixului gastric. Ecocardiografia a evidențiat colecție 
pleurală și pericardică în cantitate mică. Am exclus hepatita B și C, toxoplasma, rubeola, herpes virus, viru-
sul Epstein Barr, citomegalovirusul și hepatita autoimună. Pe baza nivelurilor scăzute ale ceruloplasminei și 
cuprului seric, asociate cu testul pozitiv la D-penicilamină, împreună cu varicele gastrice și hipertensiunea 
portală, am stabilit diagnosticul de BW. Consultul oftalmologic și cel neurologic au fost în relații normale. 
Evoluția clinică și cea paraclinică a pacientei au fost favorabile după inițierea terapiei chelatoare. 
Concluzii. Cu toate că este rară, asocierea dintre hepatita A și BW poate duce la insuficiență hepatică acută 
și deces, în special la copiii fără antecedente patologice.
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abrevieri
Alb – albumină
ALT – alanin-aminotransferază
APh – fosfatază alcalină
AST – aspartat-aminotransferază
PCR – proteina C reactivă
BiD – bilirubina directă
VSH – viteza de sedimentare a eritrocitelor

Hb – hemoglobină
Htc – hematocrit
INR – international normalized ratio
Na – sodiu
BiT – bilirubină
BW – boală Wilson  

INTRODUCERE

Hepatita A este o patologie răspândită în întreaga 
lume, fiind cea mai comună cauză de hepatită acută la 
copii [1]. Virusul hepatitic de tip A este un picornavi-

rus ARN și nu duce la hepatopatie cronică, fiind trans-
mis pe cale fecal-orală [2]. Cu toate că incidența vari-
ază în funcție de zona geografică, fiind legată de 
condițiile sanitare, nivelul socio-economic, igienă și 
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vaccinare, aproximativ 10 milioane de indivizi sunt 
diagnosticați în fiecare an cu hepatită de tip A [3,4]. 
Astfel, în zonele endemice, incidența poate ajunge la 
150 de cazuri la 100.000 în fiecare an [5]. În ciuda 
faptului că este autolimitantă, ratele de morbiditate și 
mortalitate ale hepatitei A rămân importante, ducând 
la o rată de deces de 0,2% [6]. Evoluția clinică variază 
de la status asimptomatic la insuficiență hepatică ful-
minantă în funcție de vârstă, iar majoritatea cazurilor 
la vârsta pediatrică rămân nediagnosticate din cauza 
lipsei simptomelor sau simptomatologiei nespecifice 
[7]. Simptomele inițiale includ greață, vărsături, ano-
rexie, febră moderată, scădere ponderală, oboseală, 
artralgii și mialgii, definind faza anicterică, ce poate 
dura până la 7 zile [8]. Această fază este urmată de cea 
icterică, exprimată prin urină de culoare închisă și 
materii fecale deschise la culoare. În timpul acestei 
faze, doar 10% dintre copiii sub vârsta de 6 ani vor 
prezenta icter, 40% dintre cei cu vârsta între 6 și 14 
ani și 70% peste 14 ani, comparativ cu adulți, la care 
apare în până la 85% dintre cazuri [8]. În forma tipică 
de hepatită A, simptomele menționate anterior pot 
dura câteva săptămâni, cu o medie de 4 săptămâni, iar 
infecția se rezolvă, de obicei, spontan, cu sechele mi-
nime [9]. Diagnosticul este stabilit pe detectarea anti-
corpilor IgM anti-virus hepatitic A, niveluri crescute 
ale transaminazelor, bilitubina totală (BiT), bilirubina 
directă (BiD), albumina, proteinele totale, hemoleu-
cograma și coagulograma [9]. Cu toate acestea, simp-
tomele atipice de hepatită A au fost, de asemenea, ra-
portate atunci când anticorpii de tip IgM pot persista 
până la 6-12 luni și pot fi asociați cu alte patologii, 
cum ar fi hepatita autoimună, tulburările complexe 
imune, hepatita colestatică, hepatita recurentă și altele 
[8,9]. Mai mult, hepatita A poate fi un trigger atât pen-
tru debutul hepatitei autoimune, cât și al BW [8,10]. 
Cazurile necomplicate de hepatită necesită doar trata-
ment suportiv, transplantul hepatic fiind necesar doar 
în 3-8% dintre cazurile în care apare insuficiența he-
patică fulminantă [9]. Programele naționale de vacci-
nare sunt esențiale pentru scăderea ratelor de morbidi-
tate și mortalitate asociate hepatitei A.

BW sau degenerescența hepatolenticulară a fost 
descrisă pentru prima dată în 1912 de Samuel Alexan-
der Kinnier-Wilson ca fiind o patologie neurologică 
definită prin degenerescența lenticulară progresivă a 
creierului asociată cu ciroză hepatică [11]. Este o pa-
tologie autozomal recesivă cu o frecvență scăzută, de 
aproximativ 1 la 30.000 de indivizi [12]. Debutul  

comun al BW este în timpul copilăriei timpurii până 
în perioada de adult tânăr, cu un peak în jurul vârstei 
de 17 ani [13]. Pacienții care prezintă inițial simptome 
hepatice prezintă debutul mai devreme comparativ cu 
cei care au simptome neurologice [14]. Prezentarea 
neurologică este definită prin dizartrie, distonie, mers 
anormal, tremor, parkinsonism, coree, atetoză și con-
vulsii [13]. Pe de altă parte, manifestările hepatice 
asociate cu BW cuprind hepatită acută, insuficiență 
hepatică fulminantă, hepatită cronică activă și ciroză 
[13]. Inelul Kayser-Fleischer apare în cazul depozite-
lor de cupru la nivelul zonei limbice a corneei și este 
patognomonic pentru BW [13]. Alte semne și simpto-
me pot apărea la pacienții cu BW, precum afectarea 
renală, litiază biliară, osteoporoză, osteomalacie,  
artrită, oligomenoree sau amenoree, miocardită, ano-
malii electrocardiografice, hipertensiune ortostatică, 
afectare pancreatică, tegumentară sau paratiroidiană 
[13]. Diagnosticul biochimic al BW include cerulo-
plasmină scăzută, cupru urinar bazal crescut pe 24 de 
ore, concentrație hepatică crescută de cupru, dozarea 
cuprului seric putând fi utilă, de asemenea, în diag-
nosticarea acestor pacienți [15]. Testarea genetică 
pentru detectarea genei ATP7B este efectuată doar în 
cazurile în care diagnosticul este incert. Tratamentul 
BW trebuie efectuat pe durata întregii vieți și vizează 
tratamentul supraîncărcării cu cupru, incluzând urmă-
toarele medicamente: D-penicilamină, trietilentetramin 
hidroclorid, zinc, tetratiomolibdat și dimercaprol. 
Abilitățile de comunicare ale medicului sunt esențiale 
pentru monitorizarea adecvată a acestor pacienți [16]. 

Scopul acestei prezentări de caz este de a sublinia 
că hepatita A poate declanșa debutul cirozei hepatice 
secundare BW la un copil nediagnosticat anterior. 

Consimțământul informat a fost obținut de la mama 
pacientei anterior publicării acestui caz. 

PREzENTARE DE CAz

Motivele internării

Prezentăm cazul unei paciente în vârsta de 7 ani, 
fără antecedente personale patologice cunoscute, in-
ternată în clinica noastră pentru hemoragie digestivă 
superioară, icter și distensie abdominală. Debutul  
bolii a fost cu aproximativ 1 lună anterior internării în 
clinica noastră, când a fost diagnosticată cu hepatită 
A, ulterior fiind trimisă în clinica noastră pentru 
persistența icterului și hemoragie digestivă superioară 
de aproximativ 1 săptămână. 
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Examen obiectiv 

Examenul clinic la momentul internării a evidențiat 
stare generală influențată, icter intens la nivelul tegu-
mentelor și mucoaselor, edeme palpebrale și la nivelul 
membrelor inferioare, abdomen destins, sensibil la pal-
pare, hepatomegalie (ficat la 2 cm sub rebordul costal 
drept) și splenomegalie (splina la 3 cm sub rebordul 
costal stâng). Greutatea pacientei a fost de 23 kg. 

Elemente de diagnostic și evaluare 

Analizele de laborator la momentul internării au 
pus în evidență anemie (Hb 7,6 g/dl, Htc 23,2%), mar-
keri inflamatori crescuți (PCR 13,61 mg/l, VSH 30 
mm/h), hiperbilirubinemie directă (BiT 11,959 mg/dl, 
BiD 10,131 mg/dl), hipoalbuminemie (Alb 2,5 g/dl), 
hepatocitoliză (AST 204,1 U/l, ALT 103,7 U/l), fosfa-
tază alcalină crescută (APh 660 U/l), și hiponatremie 
(Na 134 mmol/l). Pacienta a asociat, de asemenea, co-
agulopatie (INR 4,1). Ecografia abdominală a arătat 
hepatomegalie, ecostructură neomogenă, ecogenitate 
granulară, diametrul venei porte de 9 mm, pulsatilita-
tea venei porte alterată, splenomegalie și ascită. En-
doscopia digestivă superioară arată hiperemie și edem 
la nivelul mucoasei gastrice, cheaguri aderente, varice 
incipiente la nivelul fornixului gastric GOV I. Ecocar-
diografia a arătat colecție pleurală și pericardică în 
cantitate mică. Am exclus infecțiile virale, precum  
hepatita B și C, toxoplasma, rubeola, virusul herpetic, 
virusul Epstein Barr, citomegalovirusul, dar și hepati-
ta autoimună. Am identificat niveluri scăzute ale ceru-
loplasminei (0,135 g/l) și ale cuprului seric (55,58 µg/
dl), dar cuprul urinar a fost în limite normale (22,47 
µg/24 h). Consultul oftalmologic și neurologic au fost 
în limite normale. Pe baza tuturor celor menționate 
anterior, am ridicat suspiciunea de BW asociată cu 
insuficiență hepatică acută, hipertensiune portală și 
varice la nivelul fornixului gastric. 

Management terapeutic și evaluare

Am administrat substituție cu albumină umană și 
masă eritrocitară, diuretice (Furosemid), aminoacizi 
intravenos, vitamina K, antibiotice și am inițiat trata-
ment cu betablocanți neselectivi (Propranolol) și  
D-penicilamină.

Monitorizare și urmărire 

Evoluția pacientei a fost favorabilă după inițierea 
tratamentului menționat anterior, fără semne de he-

moragie digestivă superioară, cu remiterea ascitei, a 
colecțiilor pleurale și pericardice după aproximativ 1 
lună și normalizarea fluxului la nivelul venei porte. 
Mai mult, parametrii coagulogramei s-au ameliorat 
considerabil (INR 1,49), precum și nivelurile bilirubi-
nei (BiT 4,438 mg/dl, BiD 3,366 mg/dl). După apro-
ximativ 24 de ore, am repetat ceruloplasmina pentru a 
exclude o posibilă valoarea fals pozitivă din cauza 
hipoalbuminemiei și cuprul urinar. Astfel, nivelul ce-
ruloplasminei a rămas scăzut (0,197 g/l), iar valoarea 
cuprului urinar s-a dublat (42,15 µg/24 h), susținând 
diagnosticul de BW declanșată de hepatita A. 

DISCUȚII

Focarele comunitare de hepatită sunt comune în 
zonele endemice, cum ar fi țările subdezvoltate sau în 
curs de dezvoltare din cauza condițiilor sanitare și de 
igienă improprii. Cu toate acestea, în România, mai 
ales în județul Mureş, am observat un focar de hepati-
tă A din septembrie 2018 până în ianuarie 2019. Paci-
enta noastră a fost diagnosticată cu hepatită A pe baza 
serologiei pozitive în această perioadă. Este bine cu-
noscut faptul că hepatita A este autolimitantă și mai 
mult de 70% dintre copiii cu vârsta sub 6 ani sunt 
asimptomatici [17]. De asemenea, până la 20% dintre 
cei peste această vârstă prezintă simptome [17]. Paci-
enta noastră a prezentat simptome gastrointestinale, 
dar, după remiterea lor, ea a început să manifeste 
simptome de ciroză. 

Insuficiența hepatică acută este o patologie rară la 
copii, cu rată mare de mortalitate. Definiția 
insuficienței hepatice acute, conform Grupului de 
Insuficiență Hepatică Acută Pediatrică, implică urmă-
toarele condiții: lipsa unei dovezi de hepatopatie cro-
nică diagnosticată anterior, dovadă biochimică de in-
jurie hepatică acută și coagulopatie hepatică 
exprimată printr-un timp prelungit al protrombinei  
≥ 15 secunde sau INR ≥ 1,5 necorectat de suplimenta-
rea cu vitamina K, asociat semnelor clinice de encefa-
lopatie sau timp al protrombinei ≥ 20 secunde sau 
INR ≥ 2,0 independent de prezența sau absența ence-
falopatiei [18]. Un studiu recent efectuat pe copiii cu 
hepatopatie acută a subliniat că encefalopatia hepatică 
clinică este rară la vârstele pediatrice comparativ cu 
adulții [19]. Mai mult, același studiu a arătat că BW a 
fost a doua cea mai frecventă cauză de insuficiență 
hepatică acută la copii, afectând 16 pacienți, urmată 
de hepatita A, 14 pacienți [19]. Pacienta noastră a  
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îndeplinit criteriile menționate anterior pentru insu-
ficiența hepatică acută, dat fiind faptul că nu a avut 
hepatopatii diagnosticate anterior, a avut analize bio-
chimice ce au dovedit hepatopatie acută și, cu toate că 
nu a avut semne de encefalopatie hepatică, INR-ul ei 
la momentul internării în clinica noastră a fost 4,1. 
Din fericire, coagulopatia a răspuns foarte bine la te-
rapia cu vitamina K. Cel mai probabil, atât hepatita A, 
cât și BW au contribuit la dezvoltarea insuficienței 
hepatice în cazul pacientei noastre, dar identificarea 
varicelor gastrice și aspectul micronodular al ficatului 
la ecografie susțin perioada cronică subiacentă nedia-
gnosticată anterior, frecvent întâlnită la pacienții cu 
BW înaintea diagnosticului. Același studiu menționat 
anterior a stabilit o clasificare a pacienților în trei  
grupe de risc, după cum urmează: grupa I, cuprinzând 
pacienți cu nivel al BiT < 5,35 mg/dl și INR < 3,66 
(sau PT < 23,5 secunde), grupa II pentru nivel al BiT 
> 5,35 mg/dl sau INR > 3,66 (sau PT>23.5 secunde),
și grupa III în cazul pacienților cu nivel al BiT >5,35
mg/dl și INR >3,66 (sau PT >23,5 secunde) [19].
Autorii au arătat că 37 dintre cei 38 de pacienți incluși
în grupa III au decedat [19]. Conform clasificării
menționate anterior, pacienta noastră poate fi clasifi-
cată ca având risc crescut, aparținând grupei III. Cu
toate acestea, evoluția ei a fost neașteptat de favorabilă 
după inițierea suplimentării cu vitamina K și a trata-
mentului suportiv. Mai mult, după inițierea terapiei cu
D-penicilamină, nivelul Bi a scăzut < 5 mg/dl, iar
INR-ul < 1,5.

Injuriile acute, precum hepatita virală A sau inges-
tia anumitor droguri și toxine, sunt trigerri bine 
cunoscuți ai decompensării unui pacient cu boală he-
patică cronică. Datele publicate în literatură referitoa-
re la această asociere la copii sunt limitate. Astfel, 

studiul lui Jagadisan şi colab. a demonstrat că 
suprainfecția cu virusurile A, B și E la copiii cunoscuți 
sau necunoscuți anterior cu hepatopatie cronică poate 
duce la insuficiență hepatică acută [20]. Mai mult, au-
torii au demonstrat că BW și hepatita autoimună au 
fost cele mai frecvente cauze de hepatopatie cronică 
manifestate clinic pentru prima dată cu insuficiență 
hepatică [20]. Dintre cei 10 pacienți diagnosticați cu 
BW în studiul lor, doar 3 au supraviețuit [20]. Pacienții 
care s-au vindecat după injuria acută sunt considerați 
a avea prognostic bun pe termen lung [20]. În ciuda 
prognosticului nefavorabil inițial, pacienta noastră s-a 
vindecat după injuria acută produsă de suprainfecția 
cu hepatita A, având o evoluție clinică și biochimică 
favorabilă. Mai mult, datorită inițierii terapiei chela-
toare, cel mai probabil, prognosticul ei pe termen lung 
se va îmbunătăți considerabil. Özçay şi colab. au  
raportat un caz similar de hepatită A ca trigger al inju-
riei hepatice acute la o pacientă de 7 ani necunoscută 
anterior cu BW, dar pacienta lor a decedat în a 12-a zi 
de internare [21]. Din fericire, pacienta noastră a avut 
evoluție favorabilă după vindecarea hepatitei A. Rare-
ori, BW se poate asocia și cu hepatita autoimună [22]. 
În cazul nostru, serologia pentru hepatita autoimună a 
fost negativă. 

CONCLUzII

Insuficiența hepatică acută nu este frecventă la  
copii, dar este asociată cu rate mari de mortalitate. 
Debutul simptomelor la copiii nediagnosticați cu BW 
poate fi declanșat de hepatita A. Astfel, cazul nostru 
susține nevoia unui program național de vaccinare 
pentru a preveni decesul consecutiv insuficienței he-
patice acute la această grupă de pacienți. 
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