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Manifestări extrahepatice în hepatita virală B
Extrahepatic manifestations in viral B hepatitis

Conf. Dr. CRISTIN CONSTANTIN VERE, Asist. Univ. Dr. ION ROGOVEANU, Dr. COSTIN TEODOR STREBA, 
Dr. ALIN GABRIEL IONESCU, Dr. LILIANA STREBA

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Universitatea de Medicină şi Farmacie, Craiova

Adresă de corespondenţă: 

Conf. Dr. Cristi n Constanti n Vere, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, St. Petru Rareş, Nr. 2-4, Craiova

REZUMAT
Virusul hepatitic B (VHB) este implicat în patogenia hepatitei cronice, cirozei hepatice şi a carcinomului 

hepatocelular. În paralel cu leziunile hepatice, VHB poate determina un spectru larg de manifestări 
extrahepatice. Aproximativ 20% dintre subiecţii infectaţi cu VHB prezintă manifestări extrahepatice, care 
au o importanţă deosebită, deoarece pot infl uenţa negativ durata şi calitatea vieţii bolnavilor. Determinările 
extrahepatice sunt mai frecvente în hepatita acută virală B comparativ cu infecţia cronică cu VHB. Patogenia 
determinărilor extrahepatice din infecţia cu VHB nu este pe deplin elucidată, însă se consideră că majoritatea 
manifestărilor sunt mediate imunologic, prin intervenţia autoanticorpilor sau a complexelor imune 
circulante sau formate in situ, care determină leziuni de tip vasculitic ce interesează tegumentele, articulaţiile, 
arterele mici, arteriolele şi glomerulii. Nu este exclusă nici ipoteza unei acţiuni directe a VHB la nivelul 
ţesuturilor extrahepatice. Pintre manifestările extrahepatice cele mai severe se numără poliarterita nodoasă 
şi glomerulonefrita. Determinările extrahepatice asociate hepatitei virale B benefi ciază în prezent de terapie 
cu agenţi antivirali. Tot acum, sunt în studiu o serie de noi agenţi antivirali care ar putea îmbunătăţi 
răspunsul la tratament. 

Cuvinte cheie: virus hepatitic B, hepatită acută virală B, hepatită cronică virală B, manifestări 
extrahepatice

ABSTRACT
Hepatitis B virus (HBV) is involved in the pathogenesis of chronic hepatitis, liver cirrhosis and 

hepatocellular carcinoma. In parallel with liver damage, HBV can cause a wide spectrum of extrahepatic 
manifestations. Approximately 20% of subjects infected with HBV have extrahepatic manifestations, which 
are particularly important since they may adversely aff ect duration and quality of life of patients. Extrahepatic 
symptoms are more frequent in acute viral hepatitis B compared with chronic HBV infection. Pathogenesis 
of extrahepatic manifestations of HBV infection is not fully elucidated, however it is believed that most 
events are immunologically mediated, with the involvement of autoantibodies or circulating immune 
complexes, or formed in situ, which causes vasculitis lesions that interest skin, joints, small arteries, 
arterioles and glomeruli. Any hypothesis of a direct action of HBV in extrahepatic tissues is also not ruled 
out. Among the most severe extrahepatic manifestations are polyarteritis nodosa and glomerulonephritis. 
Hepatitis B virus associated extrahepatic determinations have current therapy with antiviral agents. A 
range of new antiviral agents that could improve the response to treatment are currently under study.

Key words: Hepatitis B virus, acute viral B hepatitis, chronic viral B hepatitis, extrahepatic 
manifestations
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GENERALITĂŢI
Infecţia cu virus hepati ti c B (VHB) ridică pro-

bleme serioase de sănătate la nivel mondial da-
torită incidenţei crescute și complicaţiilor sale. 
Astf el, VHB este implicat în patogeneza hepati tei 
cronice, cirozei hepati ce și a carcinomului he-
pato celular. În paralel cu leziunile hepati ce, VHB 
poate determina un spectru larg de manifestări 
extrahepati ce.

Aproximati v 20% dintre subiecţii infectaţi cu 
VHB prezintă manifestări extrahepati ce, care au 
o importanţă deosebită, deoarece pot infl uenţa 
negati v durata și calitatea vieţii bolnavilor (1). 

Studiile efectuate au arătat că, atât în infecţia 
acută, cât și în cea cronică, nu există nici o legă-
tură între genoti pul VHB și prezenţa manifestă-
rilor extrahepati ce. De asemenea, s-a constatat 
că manifestările extrahepati ce asociate infecţiei 
cu VHB au o distribuţie geografi că inegală, iar 
anomaliile biologice au o incidenţă crescută la 
pacienţii infectaţi cu VHB mutant pre-core (2). 
Astf el, poliarterita nodoasă (PAN) este mai frec-
ventă la adulţii europeni, la cei din regiunea me-
diteraneană și la nord-americanii infectaţi cu 
VHB, în ti mp ce glomerulonefrita asociată VHB 
se întâlnește mai des la copiii din regiunile ende-
mice pentru infecţia cu VHB, cum sunt Asia și 
America de Sud, unde transmiterea perinatală 
sau pe orizontală a VHB favorizează evoluţia 
spre hepati tă cronică (3,4). 

Majoritatea manifestărilor extrahepati ce apar 
în hepati ta acută cu VHB sau în primele luni de 
la infecţie. Determinările extrahepati ce asociate 
hepati tei cronice virale B sunt mai puţin frec-
vente decât în infecţia acută cu VHB. Aceasta 
s-ar explica, parţial, prin faptul că intensitatea 
re plicării virale și canti tatea de virus circulant, 
elemente care intervin în producerea leziunilor 
extrahepati ce, sunt reduse în infecţia cronică cu 
VHB comparati v cu hepati ta acută cu VHB (5,6). 

Dintre pacienţii cu hepati tă cronică cu VHB 
peste 16% prezintă manifestări extrahepati ce 
(2,5). Cu excepţia leziunilor glomerulare, deter-
minările extrahepati ce asociate infecţiei cronice 
cu VHB sunt mai puţin severe decât cele apărute 
în cursul infecţiei cu VHC (3,4,7). 

Conform unui studiu multi centric efectuat în 
Franţa pe un număr de 190 pacienţi cu hepati tă 
cronică virală B, cele mai frecvente manifestări 
clinice extrahepati ce au fost: neuropati a sen-
ziti vo-motorie (5%), mialgiile (3%), artralgiile 
(3%), sindromul Sjögren (3%), glomerulonefritele 
(3%), uveita (2%), sindromul Raynaud (2%), 
psori azisul (1%) și pruritul (1%). De asemenea, 
au fost evidenţiate o serie de anomalii biologice, 

cum sunt prezenţa autoanti corpilor anti -fi bră 
musculară netedă, anti nucleari, anti -nucleosom, 
anti -microzomali hepati ci și renali, a crioglobu-
linemiei și a factorului reumatoid (1). 

Patogenia determinărilor extrahepati ce din 
infecţia cu VHB nu este pe deplin elucidată, însă 
se consideră că majoritatea manifestărilor sunt 
mediate imunologic, prin intervenţia autoanti -
corpilor sau a complexelor imune circulante sau 
formate in situ. Nu este exclusă nici ipoteza unei 
acţiuni directe a VHB la nivelul ţesuturilor extra-
hepati ce (8,9). 

În prezent sunt vehiculate în special două 
ipo teze cu privire la patogeneza leziunilor extra-
hepati ce asociate infecţiei cu VHB.

Conform primei ipoteze, manifestările extra-
hepati ce din infecţia cu VHB s-ar datora formării 
şi depunerii la nivel ti sular de complexe imune 
care conţin anti gene HBs sau HBe. Aceste com-
plexe imune determină acti varea excesivă a cas-
cadei complementului şi recrutarea celulelor 
in fl a matorii. Formarea complexelor imune solu-
bile poate fi  iniţiată de rata înaltă de replicare 
virală sau de persistenţa infecţiei cu VHB. Com-
plexele imune se depun în locuri specifi ce, cum 
sunt pereţii arterelor de calibru mediu şi mic, de 
la nivel renal şi cutanat. Acest mecanism este 
implicat în apariţia vasculitei sistemice din PAN 
şi a glomerulonefritei membranoase (GNM). To-
tuşi, prezenţa complexelor imune circulante nu 
este întotdeauna patogenică, unele manifestări 
extrahepati ce asociate infecţiei cu VHB putând 
fi  prezente şi în absenţa complexelor imune.

A doua ipoteză sugerează că apariţia lezi-
unilor extrahepati ce ar fi  determinată de repli-
carea virală la nivel ti sular. Astf el, s-a evidenţiat 
replicarea VHB în endoteliul vascular al ţesu-
turilor ţintă. În sprijinul acestei ipoteze este 
adus argumentul că supresia replicării virale, 
spon tană sau indusă de terapia anti virală, este 
înso ţită frecvent de rezoluţia manifestărilor 
extra hepati ce (1). 

CLASIFICAREA MANIFESTĂRILOR 
EXTRAHEPATICE ASOCIATE INFECŢIEI CU 

VIRUSUL HEPATITIC B
Sistemice

Sindrom prodromal preicteric;• 
Poliarterită nodoasă.• 

Renale
Glomerulonefrită membranoasă;• 
Glomerulonefrită membranoproli ferati vă;• 
Nefropati e cu depozite de IgA.• 

Reumati smale
Poliartralgii;• 
Poliartrite• 
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Cutanate
Acrodermati ta papulară infanti lă (Sindro-• 
mul Gianotti  -Crosti );
Urti caria acută;• 
Lichenul plan oral;• 
Keratoliză punctată;• 
Vasculita leucocitoclasti că;• 
Purpura reumatoidă;• 
Porfi ria cutanată tardivă• 

Vasculare
Crioglobulinemia mixtă esenţială• 

Neurologice
Poliradiculonevrite• 
Sindrom Guillan-Barre’• 
Neuropati e senziti vo-motorie• 

Oft almologice
Uveită• 

Hematologice
Anemie aplasti că • 
Limfom Non-Hodgkin• 

Metabolice
Diabetul zaharat• 

Endocrine
Disfuncţii ti roidiene• 

Digesti ve
Pancreati tă acută• 

Anomalii imunologice
Anti corpi anti cardiolipinici• 
Anti corpi anti -fi bră musculară netedă• 
Anti corpi anti nucleari• 
Anti corpi anti -nucleosom • 
Anti corpi anti -microzomali hepati ci și renali• 

MANIFESTĂRI SISTEMICE
Sindromul prodromal preicteric apare la 

peste 30% dintre pacienţii adulţi cu hepati tă 
acută virală B în faza preicterică (1,10) și la un 
procent redus din copiii cu infecţie acută cu virus 
hepati ti c B (5). Datorită simptomelor caracte-
risti ce predominante, mai este numit şi „pro-
dromul artrită-dermati ti tă“. Din punct de vedere 
imunologic, acest prodrom este similar cu boala 
serică acută sau „one-shot serum sickness“ (3,4). 

Manifestările clinice sunt determinate de 
exacerbarea răspunsului imun în condiţiile unei 
replicări virale intense, cu formare de complexe 
imune circulante, care se depun la nivelul ţesu-
turilor ţintă și se asociază cu acti varea comple-
mentului (10). Iniţial sunt detectaţi anti genul 
HBs și ADN HVB. Anti corpii anti -HBc de ti p IgM 
apar la debutul simptomatologiei, iar anti genul 
HBe este evidenţiat cu câteva zile înainte de 
apariţia icterului (5). Titrurile crescute de anti gen 
şi de complexe imune solubile scad odată cu 
creşterea ti trurilor anti corpilor, fenomen asociat 

cu reducerea solubilităţii complexelor imune şi 
eliminarea acestora. Faza acti vă este caracte ri-
zată prin niveluri scăzute de complement, care 
revin la normal în perioada de recuperare. Deşi 
majoritatea pacienţilor prezintă complexe imu-
ne circulante în ti mpul acestui sindrom, ma-
nifestările clinice sunt prezente doar la un număr 
redus de pacienţi (3,4). 

Sindromul apare după perioada de incubaţie, 
cu aproximati v 1-6 săptămâni anterior debutului 
clinic al hepati tei, și se caracterizează prin apa-
riţia de simptome nespecifi ce cum sunt greaţa, 
astenia și anorexia, dar și prin febră, afectarea 
coloanei vertebrale exprimată prin cervicalgii și 
lombalgii (11), manifestări la care se pot asocia 
artralgii, mialgii și, uneori, urti carie. Pot apărea 
și glomerulonefrite, în special la copii, și/sau 
afec tarea sistemului nervos central și/sau peri-
feric. Fiecare dintre aceste manifestări poate 
apărea izolat sau în asociere cu celelalte semne 
clinice (1). Simptomatologia este de obicei 
tranzitorie, cu rezoluţie spontană după 3-8 zile, 
și dispare odată cu apariţia icterului, fără recu-
renţe (1,3,4). 

Pacienţii pot prezenta poliartralgii sau artrită 
cu edem şi infl amaţie asociate care, de cele mai 
multe ori, nu pot fi  diferenţiate, până la apariţia 
icterului, de forma acută a artritei reumatoide. 
Du rerea este disproporţionată faţă de infl amaţie. 
Poate fi  prezentă redoarea mati nală. În general, 
artrita este generalizată şi simetrică, afectând 
arti  culaţiile mici ale mâinilor şi picioarelor, dar 
poate fi , uneori, asimetrică şi monoarti culară, 
afectând câteva arti culaţii mari, cum sunt ge-
nunchiul, arti culaţia pumnului şi gleznele, fi ind 
posibilă şi afectarea coloanei vertebrale. Lezi-
unile arti culare sunt nedestructi ve şi nu au un 
caracter permanent (3,4). Analiza lichidului si-
no vial poate evidenţia aspecte variabile. Astf el, 
polimorfonuclearele (PMN) pot varia între 465 
şi 90.000/mm3 (3,4,12). Lichidul sinovial poate 
să nu prezinte caractere infl amatorii (13). În 
ti mpul fazei acute, lichidul sinovial prezintă Atg 
HBs şi nivele scăzute ale complementului (13, 
14, 15). Examenul histologic evidenţiază prolife-
rarea ce lulară, congesti a vasculară şi, ocazional, 
limfocite (3,4,15). 

Manifestările cutanate pot varia de la erupţii 
discrete la rash şi sunt prezente în mai mult de 
50% dintre cazuri, însoţind sau debutând la 
puţin ti mp după manifestările arti culare (16). 
Leziunile pot fi  maculopapulare, purpurice sau 
peteşiale. Alte manifestări includ purpura pal-
pabilă, purpura Henoch-Schonlein, eritem multi -
form, eritem toxic şi dermati ta lichenoidă 
(17,18). Examenul histologic al acestor leziuni 
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evidenţiază o vasculită cutanată cu depozite de 
imunoglobuline, complement şi Atg HBs în 
pereţii vaselor sanguine (3,4,18). Urti caria poate 
fi  prezentă inconstant (11,19). Se datorează 
acţiunii complexelor imune care mediază produ-
cerea de anafi latoxine C3a şi C5a (17). Adesea, 
urti caria poate fi  asociată cu hipocomple men-
temia (3,4,18,20,21). Examenul histologic al lezi-
unilor constată: urti carie leucotaxică cu un in-
fi ltrat perivascular de PMN, ocluzie fi brinoidă şi 
hemoragie, edem endotelial şi al dermului, vas-
culită leucocitoclasti că (17,18). 

Afectarea renală este rară și se manifestă 
prin proteinurie și hematurie (3,4,17,22). Unii 
pacienţi pot prezenta febră, iar în 4% dintre 
cazuri poate apărea angioedem (17). 

Sindromul prodromal nu poate prezice he-
pati ta fulminantă sau cronicizarea infecţiei cu 
HVB (23). Artralgiile și/sau artritele pot persista 
uneori ti mp îndelungat, fără a determina dis-
trucţii arti culare (4,11), însă pot indica, în unele 
cazuri, evoluţia spre cronicizare (5). 

Poliarterita nodoasă
Poliarterita nodoasă (PAN) este o vasculită 

necroti că care afectează vasele de calibru mediu 
și mic. Asocierea dintre VHB și PAN a fost con-
statată în anii 70 (1,24,25) şi confi rmată de mai 
multe studii (26). În acea perioadă PAN era 
descrisă la 50% dintre pacienţii cu VHB, însă 
apli carea programelor de imunizare a determinat 
reducerea incidenţei acesteia până la 7-10% în 
prezent (11). Este mai frecventă la sexul masculin, 
incidenţa maximă fi ind evidenţiată sub vârsta de 
40 de ani (5). 

Patogenia PAN asociată VHB nu este complet 
elucidată. În majoritatea cazurilor PAN se 
asociază cu VHB „sălbati c“ și se caracterizează 
prin replicare virală înaltă, cu anti gen HBe pre-
zent, ceea ce sugerează că leziunile vasculiti ce 
par a fi  produse de depunerea complexelor 
imune anti gen-anti corp, care conţin anti gen 
HBe în exces, generat de procesul de replicare 
virală acti vă. Complexele imune circulante se 
pot depune în pereţii vaselor și pot acti va cas-
cada complementului, cu apariţia ulterioară a 
leziunilor endoteliale. Apariţia PAN la cazurile cu 
mutaţie pre-core, deşi este extrem de rară (27), 
aduce în discuţie posibila implicare a anti genului 
HBs în patogeneza PAN asociată VHB (5,6). Este 
important de remarcat că forma „virală“ a PAN 
pare a se individualiza ca o enti tate disti nctă, iar 
identi fi carea ei este indispensabilă unei terapii 
corecte (6). 

Examenul histopatologic evidenţiază vascu-
lită cu distribuţie segmentară, predominant la 

nivelul bifurcaţiei arterelor (5). Vasculita se 
caracterizează prin necroză fi brinoidă şi infi ltrat 
infl amator perivascular, ce conţine limfocite, 
plasmocite, histi ocite şi rare neutrofi le, care 
interesează vasele de calibru mic şi mediu. În 
faza acută, leucocitele polimorfonucleare (PMN) 
infi ltrează peretele vascular, iar în evoluţie poate 
determina ocluzie vasculară, tromboză, ischemie 
şi, în fi nal, necroză. Angiografi c se evidenţiază 
microanevrisme arteriale, stenoză si ocluzie. 
Microanevrismele sunt prezente în special la 
nivelul arterelor renale şi celio-mezenterice 
(28). Afectarea vasculară severă determină frec-
vent infarcte viscerale, predominant la nivelul 
antrului gastric, intesti nului subţire, colonului, 
rinichilor, colecistului, fi catului, splinei, pan-
creasului, creierului, inimii, testi culelor şi pros-
tatei. Pot apărea, de asemenea, pancreati ta şi 
colecisti ta. Infarctul visceral poate duce la he-
moragii şi perforaţie intesti nală în 16% dintre 
cazuri. Tomografi a computerizată (TC) poate 
evidenţia infarcte viscerale la nivelul hepati c, 
renal, splenic şi cerebral (3,4). 

PAN asociată VHB apare de obicei în primele 
şase luni de evoluţie a infecţiei. Pacienţii pot 
prezenta un prodrom ce poate dura câteva 
săptămâni, dar în aproximati v 50% dintre cazuri 
debutul PAN este brusc. Evoluţia PAN este de 
obicei de lungă durată, afectarea fi ind multi -
organică (1). 

PAN se manifestă în special prin: scădere 
pon derală, febră, mialgii, artralgii, astenie, le-
ziuni cutanate, afectarea sistemului nervos (cen-
tral și periferic), leziuni abdominale (5), afectare 
hepati că (3,4,26, hipertensiune arterială, afec-
tare renală și oculară (5). 

Manifestările dermatologice din PAN apar în 
10-15% dintre cazuri şi sunt reprezentate de 
noduli subcutanaţi dureroși (întâlniţi de obicei 
de-a lungul arterelor extremităţilor inferioare), 
livedo reti cularis și ulceraţii (5). 

Afectarea nervoasă este reprezentată pre do-
minant de neuropati a periferică, în special mo-
nonevrita multi plex, care este prezentă în 83,5% 
dintre cazuri (29). 

Manifestările abdominale sunt evidenţiate 
în 53% dintre cazurile cu PAN asociată VHB şi se 
caracterizează prin dureri abdominale nespe-
cifi ce şi diaree. Complicaţiile gastrointesti nale 
(hemoragii, infarcte intesti nale, perforaţii) și 
pancreati ce (pancreati tă necroti că) reprezintă o 
cauză importantă de deces la aceşti  pacienţi 
(22,26,30,31). 

Manifestările hepati ce sunt variate. Transa-
minazele sunt de obicei moderat crescute, dar 
pot avea valori normale la o treime din pacienţi 
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(26), în ti mp ce colestaza este în general ușoară 
sau absentă (5). Examenul histopatologic poate 
evidenţia aspecte diverse, de la uşoară infl amaţie 
periportală la ciroză hepati că (22). 

Hipertensiunea arterială şi afectarea renală 
sunt frecvente la pacienţii cu PAN asociată VHB. 
Hipertensiunea arterială malignă a fost obser-
vată în 29,6%, dintre cazuri, în ti mp ce infarctul 
renal şi orhiepididimita au fost descrise la 26% 
din pacienţi. Manifestările renale se datorează 
afectării arterei renale cu apariţia ischemiei 
renale şi, uneori, a infarctului renal (5). 

Manifestările oft almologice determinate de 
PAN asociată VHB sunt reprezentate de ischemia 
reti niană (32), sclerită, kerati tă ulcerati vă peri-
ferică, uveită non-granulomatoasă, ocluzia ar-
terei centrale a reti nei și disfuncţie a nervului 
opti c (33,34). 

Diagnosti cul PAN asociată VHB se stabileşte 
pe baza datelor clinice, explorărilor radiologice, 
în special angiografi a (la pacienţii cu dureri ab-
dominale ce sugerează ischemia mezenterică), 
biopsiei din ţesuturile afectate (în special nervi 
și mușchi în caz de neuropati e, dar și din leziunile 
cutanate), precum și prin identi fi carea viremiei.

În absenţa tratamentului prognosti cul este 
nefavorabil, între 30% și 50% dintre pacienţii cu 
PAN-VHB decedând ca urmare a complicaţiilor 
vasculitei (35). 

Tratamentul convenţional al PAN, care in-
clude asocierea de corti coizi și ciclofosfamidă, 
este contraindicat în PAN asociată VHB deoarece 
favorizează replicarea virală și, prin urmare, 
facilitează cronicizarea infecţiei (5). 

În PAN-VHB se optează pentru o terapie în 
trepte:

Dacă pacienţii prezintă manifestări severe • 
de boală, se iniţiază terapia corti zonică de 
scurtă durată (echivalentul a 1 mg/kg-c/zi 
prednison, ti mp de 1-2 săptămâni), cu în-
trerupere bruscă, ceea ce favorizează 
clearance-ul imunologic al hepatocitelor 
infectate cu VHB și seroconversia anti ge-
nului HBe;
Pentru îndepărtarea complexelor imune • 
circulante și ameliorarea evoluţiei bolii se 
efectuează plasmafereză (60 ml/kg-c de 
3-4 ori/săptămână, apoi de 2-3 ori/săptă-
mână, cu reducerea progresivă și discon-
ti nuă a ședinţelor odată cu detectarea 
anti corpilor anti -HBe, pentru a evita epu-
rarea imunoglobulinelor nou sinteti zate;
Agenţii anti virali se administrează ulterior, • 
ti mp de câteva luni, până la obţinerea răs-
punsului virusologic, caracterizat prin 
reali zarea seroconversiei și obţinerea re-
misiunii complete (26,36). În terapia PAN 
asociată VHB se uti lizează aceiași agenţi 

anti virali prescriși în tratamentul hepati tei 
cronice virale B (vidarabina, inter feronul-
alfa și lamivudina), dozele fi ind identi ce. 
Vidarabina se administrează pe termen 
scurt datorită efectelor adverse neuro-
logice și hematologice, care sunt frec-
vente și severe (5). Lamivudina crește rata 
seroconversiei la peste 60% dintre pa-
cienţi (26), dar nu ameliorează rata de 
supravieţuire la 18 luni comparati v cu te-
ra pia convenţională. 
La pacienţii cu manifestări severe de • 
boală care nu răspund la terapia menţio-
nată anterior sunt indicate imunosu pre-
soarele. 

Pentru îmbunătăţirea răspunsului la trata-
ment se preconizează uti lizarea terapiei combi-
nate. Astf el, asocierea interferonului pegylat-
alfa-2 și/sau lamivudinei și/sau unor agenţi 
terapeuti ci noi, cum sunt entecavirul, emtrici-
tabina sau adefovir dipivoxilul, pare să crească 
probabilitatea obţinerii unor rezultate tera pe-
uti ce superioare monoterapiei cu interferon-
alfa-2 sau lamivudină (5,37). 

MANIFESTĂRI RENALE
Glomerulonefrite

Asocierea dintre afectarea renală și infecţia cu 
VHB a fost semnalată prima dată de Combs și colab. 
în anul 1971 (1,38). Ulterior, mai multe studii epi-
demiologice au confi rmat această aso ciere (39, 40, 
41). În infecţia acută cu VHB poate apărea insu-
fi cienţă renală uşoară tranzitorie, în ti mp ce hepati ta 
cronică virală B se asociază cel mai frecvent cu glo-
me rulonefrita membranoasă (GNM), urmată de 
glo merulonefrita membrano proliferati vă (GNMP) 
şi, mai rar, cu nefropati a cu imunoglobulina (Ig) A 
(39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47). 

Patogenia glomerulonefritei asociate VHB nu 
este pe deplin elucidată. Sunt luate în consi-
deraţie mai multe mecanisme implicate în pro-
ducerea leziunilor glomerulare: efect cito pati c 
direct al VHB; depunerea la nivel ti sular de com-
plexe imune; acţiunea VHB prin sti mularea 
limfocitelor T; efect indirect al virusului prin 
intermediul citokinelor sau mediatorilor pro-
infl a matori (40). În GNMP s-a observat că de-
pozitele mezangiale și din pereţii capilarelor glo-
merulare conţin anti gen HBs, în ti mp ce în GNM 
depozitele din pereţii capilarelor glomerulare 
au în componenţă anti gen HBe. Majoritatea stu-
diilor au evidenţiat, în membrana bazală a capi-
larelor glomerulare, complexele imune anti  gen 
HBs – anti corpi anti -HBs și, mai rar, anti gen Hbe 
– anti corpi anti -HBe, precum și componente ale 
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complementului. Se consideră că depunerea de 
complexe imune la nivelul membranei bazale a 
capilarelor glomerulare și la nivel mezangial 
reprezintă principala cauză a apariţiei glomerulo-
nefritei asociate VHB (7,8,42). 

Examenul histopatologic al fragmentelor ob-
ţinute prin biopsie renală evidenţiază cel mai 
frecvent leziuni disti ncte, caracteristi ce GNP, 
GNMP sau nefropati ei cu Ig A, dar pot fi  prezente 
şi leziuni asociate, întâlnite în diverse ti puri de 
afectare glomerulară (42). În microscopia opti că 
și electronică se pot observa leziuni membra-
noase și membranoproliferati ve, iar în imuno-
fl uo rescenţă se evidenţiază depozite granulare 
de Ig G izolate sau asociate cu Ig A, M și com-
plement, cu localizare focală sau difuză la nivelul 
membranei bazale glomerulare. În depozitele 
granulare s-a demonstrat existenţa anti genelor 
HBs, HBe și HBc (7). 

Manifestarea clinică cea mai frecventă este 
proteinuria. Unii bolnavi au sindrom nefroti c, iar 
în unele cazuri este prezentă hematuria (7). 

GNM asociată VHB este mai frecventă la 
copii, predomină la sexul masculin şi se manifestă 
prin proteinurie variabilă până la sindrom ne-
froti c, funcţia renală fi ind în general normală. 
Majoritatea subiecţilor care dezvoltă GNM sunt 
anti gen HBe poziti vi. Severitatea bolii hepati ce 
nu se corelează cu apariţia GNM (1). 

Evoluţia glomerulonefritei asociate VHB este 
de cele mai multe ori favorabilă la copii, cu 
remisiune spontană într-un interval de 4 ani în 
64% din cazuri. Progresia spre insufi cienţă renală 
este foarte rară (1,48). Depozitele membranare 
dispar după remisiunea spontană a sindromului 
nefroti c (49), iar seroconversia HBe acompaniază 
frecvent remisiunea. 

La adulţi, evoluţia glomerulonefritei asociată 
VHB este de obicei nefavorabilă, progresia spre 
insufi cienţă renală fi ind frecventă (1).

Terapia cu imunosupresoare şi corti costeroizi 
este contraindicată deoarece creşte riscul 
replicării virale şi exacerbează boala hepati că 
(1,42,50). În prezent, tratamentul glomerulo-
nefritei asociate VHB se efectuează cu agenţi 
anti virali. S-au uti lizat interferon-α și lamivudină, 
rezultatele fi ind, în general, promiţătoare. De-
oarece nu există date sufi ciente referitoare la 
efi cienţa agenţilor anti virali în terapia mani-
festărilor renale asociate VHB, sunt necesare noi 
studii care să clarifi ce acest aspect (1,3,4,5,42).  

MANIFESTĂRI REUMATISMALE
În hepati ta acută virală B, poliartralgiile și 

poliartrita pot apărea în faza preicterică (1). 

Poliartrita asociată VHB interesează de obicei 
arti culaţiile interfalangiene ale mâinilor şi poate 
mima artrita reumatoidă, mai ales că factorul 
reumatoid poate fi  uneori prezent. Spre deo-
sebire de artrita reumatoidă, examenul radio-
logic nu evidenţiază, în majoritatea cazurilor, 
distrucţii arti culare. 

Se consideră că poliartrita asociată VHB se 
datorează acti vării cascadei complementului ca 
urmare a depunerii la nivelul sinoviei arti culare 
de complexe imune ce conţin anti gen HBs şi 
anti corpi anti -HBs (1,51,52).

În hepati ta cronică virală B pot apărea ar-
tralgii asimetrice, însoţite de leziuni cutanate 
erite matoase (3,4,15). La pacienţii cu hepati tă 
cro nică virală B a fost demonstrată prezenţa în 
sinovia arti culară a unor complexe imune care 
conţin anti gen HBs – anti corpi anti -HBs, imuno-
globuline şi fracţiuni ale complementului. 
Wands şi colab. au evidenţiat la nivelul sinoviei 
arti culare a pacienţilor cu artrită asociată in-
fecţiei cronice cu VHB crioprecipitate ce conţin 
concentraţii crescute de anti gen HBs, precum şi 
imunoglobuline M, G, A şi fracţiunile C3, C4 şi 
C5 ale complementului. Aceste crioprecipitate 
nu au fost evidenţiate la pacienţii cu hepati tă 
cronică virală B fără manifestări arti culare 
(3,4,53). 

Artrita poate apărea intermitent sau poate 
persista indefi nit. Remisiunea manifestărilor 
arti  culare are loc în paralel cu clearance-ul anti -
genului HBs (3,4). Nu există date sufi ciente pri-
vind evoluţia sub tratament a manifestărilor 
arti  culare asociate VHB. Scully şi colab. au ra-
portat un caz cu artrită persistentă asociată in-
fecţiei cu HVB în care s-a obţinut remisiunea 
com pletă a manifestărilor arti culare după 14 
săptămâni de terapie cu interferon-α (54).  

MANIFESTĂRI CUTANATE
Acrodermati ta papulară infanti lă (sindromul 

Giano   -Crosti ) apare la copii cu vârste cuprinse 
între 1 și 6 ani și se caracterizează prin eritem 
nepruriginos, erupţii papulare cu diametrul de 
2-3 mm localizate în special la nivelul feţei și 
extremităţilor, limfadenopati e inghinală şi axi-
lară, hepatosplenomegalie, fati gabilitate, ano-
rexie, scădere ponderală și diaree (1,3,4,5). 

Sindromul Gianotti  -Crosti  are o prevalenţă 
crescută în bazinul mediteranean (3). 

Acrodermati ta papulară infanti lă este în 
general de eti ologie virală, iar VHB reprezintă 
una dintre cele mai frecvente cauze (55,56,57). 
Sindromul poate apărea în ti mpul infecţiei acute 
cu VHB, însă asocierea cu VHB nu este specifi că, 
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afecţiunea fi ind descrisă și în asociere cu virusul 
Epstein Barr, virusul sinciţial respirator, entero-
virusul sau virusul herpeti c uman 6, în unele 
infecţii bacteriene sau după vaccinare împotriva 
virusului hepati ti c A (5). De asemenea, sindromul 
Gianotti  -Crosti  poate apărea, într-un număr 
sem nifi cati v de cazuri, în infecţia cu VHB asociată 
cu bolile erupti ve ale copilăriei, dar şi la cei 
infectaţi cu VHB care sunt vaccinaţi împotriva 
virusurilor care determină bolile erupti ve ale 
copilăriei (58). Sindromul a fost observat și după 
vaccinarea împotriva VHB (59). Asocierea cu 
VHB este foarte rară în prezent și a scăzut 
semnifi cati v în ulti mele decenii, fără a exista o 
explicaţie sati s făcătoare pentru acest fapt (5). 

Examenul histopatologic relevă prezenţa 
unui infi ltrat superfi cial perivascular limfo fago-
citi c cu edem endotelial redus, fără a evidenţia 
leziuni specifi ce de vasculită şi nici nu poate 
identi fi ca prezenţa anti genului HBs la nivel cu-
tanat (3,19,55). 

Patogenia este complet cunoscută, dar se 
consideră că sindromul poate fi  determinat de 
formarea de complexe imune circulante în faza 
acută a infecţiei. Studiile recente arată că nici un 
seroti p nu se asociază preferenţial cu apariţia 
sindromului (5,60). 

Manifestările cutanate se remit spontan în 
1-6 săptămâni, de obicei în paralel cu clearance-ul 
anti genului HBs (1,5,51). 

Urti caria acută, izolată sau asociată cu cefale 
și artralgii (triada Caroli), poate apărea în faza 
preicterică la 15-20% dintre bolnavii cu hepati tă 
acută cu VHB. Urti caria apare cu 1-6 săptămâni 
înainte de instalarea icterului şi se remite în faza 
icterică (5). 

Examenul histopatologic al fragmentelor 
ti sulare obţinute prin biopsie cutanată eviden-
ţiază leziuni de vasculită asociate cu depozite de 
C3, IgM şi anti gen HBs în pereţii vasculari, ceea 
ce sugerează intervenţia complexelor imune ce 
conţin anti gen HBs în patogenia bolii (20,61). 

Urti caria nu este specifi că hepati tei virale B, 
putând apărea în faza preicterică și în alte ti puri 
de hepati tă virală (5). 

O serie de studii clinice au demonstrat că 
lichenul plan oral, în special forma erozivă, se 
asociază cu hepati ta cronică virală B (62,63,64, 
65,66). Lezinile cutanate sunt determinate de 
acţiunea directă a anti corpilor induşi de VHB 
asupra celulelor bazale ale epidermului (66, 67, 
68, 69). 

Alte manifestări cutanate asociate VHB sunt: 
keratoliză punctată (62), vasculita leuco cito-
clasti că (70,71,72), purpura reumatoidă (73, 
74,75) și eritemul nodos (76). 

Porfi ria cutanată tardivă este o afecţiune 
relati v rară, care se întâlnește sub două forme: 
familială și sporadică (80-90%).

Se caracterizează prin existenţa de leziuni 
cutanate şi, în majoritatea cazurilor, prin afectare 
hepati că, care este prezentă mai ales în forma 
familială. 

Este determinată de tulburările metabolice 
produse de reducerea acti vităţii uroporfi rinogen 
decarboxilazei hepati ce (77). 

Manifestările cutanate includ: fragilitate 
tegumentară, bule subepidermice, pigmentarea 
zonelor expuse la soare (de exemplu, pe faţa 
dorsală a mâinilor) şi hipertricoză, în special la 
nivelul porţiunii superioare a feţei (5). 

Markerii serologici ai infecţiei cu virus 
hepati ti c C (VHC) și VHB sunt prezenţi în forma 
sporadică într-un procent care variază între 21% 
(78) și 41% (79). Porfi ria cutanată tardivă se 
asociază mai frecvent cu VHC comparati v cu 
VHB (80). 

Terapia anti virală este indicată numai în 
hepati ta cronică virală B, însă nu există sufi ciente 
date cu privire la efectul agenţilor anti virali 
asupra leziunilor cutanate (5). 

MANIFESTĂRI VASCULARE
Crioglobulinemia mixtă esenţială
Crioglobulinele sunt imunoglobuline care 

precipită reversibil la temperaturi scăzute. Pot fi  
prezente ocazional la pacienţii cu hepati tă virală 
B, dar se asociază mai frecvent cu infecţia cu 
VHC (8,17). 

Hepati ta cronică virală B se asociază cu ti purile 
II (IgM policlonal și IgG policlonal) și III (IgM 
policlonal și IgG policlonal) de crioglobuline. 
Crioglobulinemia mixtă esenţială poate afecta 
până la 15% din subiecţii infectaţi cu VHB (8,48). 

Crioglobulinele precipită în vasele mici 
(venule, capilare, arteriole) și pot determina 
vas culită, care este responsabilă de manifestările 
clinice (8). 

Simptomatologia este prezentă în special la 
bolnavii cu durată mare a infecţiei cu VHB, cu 
nivele crescute de imunoglobuline și ciroză 
hepati că (8,81,82). 

Cele mai frecvente manifestări clinice sunt 
purpura, artralgiile, astenia fi zică, glomerulo-
nefrita și fenomenul Raynaud (8). 

Spre deosebire de PAN, vasculita indusă de 
crioglobuline interesează numai vasele mici, nu 
se însoţeşte de eozinofi lie şi nu produce micro-
anevrisme (8). 

Formele fără afectare renală au evoluţie pre-
lungită dar benignă, în schimb cazurile cu 
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glomerulonefrită au evoluţie nefavorabilă, cu 
progresie rapidă spre insufi cienţă renală (3,16). 

Efectul terapiei virale asupra manifestărilor 
induse de crioglobulinemia mixtă esenţială nu a 
fost sufi cient evaluat. Se pare că tratamentul cu 
interferon-α aduce unele benefi cii (8,83). De 
ase menea, a fost raportat un caz care a răspuns 
favorabil la tratamentul cu lamivudină după eșe-
cul terapiei cu prednison (84). 

MANIFESTĂRI NEUROLOGICE
Poliradiculonevrita acută a fost descrisă într-un 

număr extrem de redus de cazuri cu hepati tă 
virală B, atât în forma acută, cât și cronică, fi ind 
posibil ca VHB să fi e implicat în producerea 
leziunilor neurologice (1,85,86,87,88). Un argu-
ment în favoarea intervenţiei VHB în patogenia 
poliradiculonevritei îl consti tuie identi fi carea 
anti  genului HBs în serul și lichidul cefalorahidian 
al bolnavilor în ti mpul episodului acut, ceea ce 
sugerează leziunile neurologice s-ar datora de-
pozitării complexelor imune ce conţin anti gen 
HBs la nivelul structurilor nervoase (1,85,86, 
87). 

Deși a fost raportată asocierea VHB cu sin-
dromul Guillan-Barre, nu a fost demonstrată 
intervenţia virusului în patogenia afecţiunii ne-
uro logice (3,89). De asemenea, în literatura de 
specialitate au fost raportate câteva cazuri cu 
neuropati e senziti vo-motorie asociate cu VHB. 
La acești  pacienţi a fost exclusă PAN, fi ind posi-
bilă intervenţia VHB în producerea leziunilor 
neurologice (1,2,90). 

MANIFESTĂRI OFTALMOLOGICE
Uveita, în special forma acută anterioară, se 

poate asocia cu infecţia cu VHB. Prevalenţa 
anti genului HBs la pacienţii cu uveită variază, 
conform rezultatelor diverselor studii publicate 
în literatura de specialitate, între 2% și 13% 
(1,2,91,92).  

MANIFESTĂRI HEMATOLOGICE
Asocierea dintre infecţia acută sau cronică cu 

VHB și anemia aplasti că a fost semnalată la un 
număr scăzut de pacienţi (8,93). Într-un număr 
redus de cazuri s-a observat prezenţa anemiei 
aplasti ce severe în faza precoce a hepati tei acute 
virale B (93). 

O serie de studii au evidenţiat asocierea 
dintre limfomul malign non-Hodgkin cu celule 
B și hepati ta cronică virală B, ceea ce consti tuie 
un argument de ordin epidemiologic cu privire 

la implicarea VHB în patogenia bolii hematolo-
gice (94,95,96,97). 

MANIFESTĂRI METABOLICE
Asocierea dintre VHB și diabetul zaharat a 

fost observată în special în zonele endemice 
pentru hepati ta virală B (5,98). Legătura dintre 
VHB și diabetul zaharat este controversată. Unii 
autori consideră că incidenţa crescută a VHB la 
pacienţii diabeti ci insulinodependenţi s-ar da-
tora igienei defi citare, VHB fi ind transmis prin 
acul de seringă (5,99,100). Alţi autori sugerează 
că prevalenţa crescută a VHB la pacienţii dia-
beti ci s-ar putea datora altor mecanisme. Astf el, 
diabeti cii pot prezenta infecţii subclinice cu VHB 
și au o capacitate redusă de eliminare a virusului, 
iar VHB sau unii consti tuenţi serici ai pacienţilor 
respecti vi pot juca un rol în apariţia diabetului la 
acești  subiecţi. În plus, replicarea extrahepati că 
a VHB ar determina leziuni pancreati ce, ducând 
la apariţia diabetului zaharat (5,101). 

MANIFESTĂRI ENDOCRINE
Disfuncţii ti roidiene
În 60% din cazurile cu hepati tă acută virală B 

s-a evidenţiat creșterea concentraţiei serice a 
ti roxinei, în paralel cu creșterea nivelului trans-
aminazelor. Aceasta s-ar datora eliberării în 
circulaţie a globulinei responsabile de legarea 
ti roxinei de la nivelul hepatocitelor lezate în 
cursul infecţiei cu VHB (5,102). Nivelul ti roxinei 
revine de obicei la normal după vindecarea 
afecţiunii hepati ce (5,103). 

Datele cu privire la concentraţia serică a 
triiodoti roninei sunt controversate. Astf el, unii 
autori raportează creșterea nivelului triiodo-
ti roninei în infecţia acută cu VHB în 10% din 
cazuri (102), în ti mp ce alţii semnalează o scă-
dere a concentraţiei serice a acesteia (104), însă 
în ambele situaţii nivelul seric al triiodo ti roninei 
se normalizează după eliminarea VHB (5). 

Kansu și colab. au observat că unii copii 
infectaţi cu VHB prezintă anti corpi anti ti roidieni. 
Concentraţia hormonilor ti roidieni este normală, 
însă testul de sti mulare cu TRH (thyrotropin-
releasing hormone) a evidenţiat la acești  copii 
existenţa unui hipoti roidism subclinic (105). 

Deși tratamentul cu interferon-α poate de-
ter mina disfuncţii ale glandei ti roide la pacienţii 
cu hepati tă cronică virală, un argument în 
favoarea intervenţiei directe a VHB în patologia 
ti roidiană este oferit de Gregorio și colab., care 
au arătat că anti corpii anti -ti roid peroxidază și 
anti -ti reoglobulină sunt prezenţi la peste 5%, 
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respecti v 3%, dintre pacienţii infectaţi cu VHB 
înainte de terapia cu interferon-α, iar nivelul lor 
seric nu pare a fi  infl uenţat de tratamentul anti -
viral (106). În momentul de faţă, nu se cunoaşte 
mecanismul prin care ti roxina şi triiodoti ronina 
se leagă de parti culele sferice asociate cu anti -
genul HBs (5,107). 

MANIFESTĂRI DIGESTIVE
Pancreati ta acută poate apărea în PAN aso-

ciată VHB, în exacerbarea hepati tei cronice 
virale B (108), sau după transplant hepati c (5). 
Pacienţii cu pancreati tă acută determinată de 
PAN-VHB au o rată a mortalităţii foarte mare 
(80%) comparati v cu bolnavii cu alte cauze de 
pancreati tă acută (12%) sau de cei la care 
afectarea pancreati că apare în contextul exa-
cerbării hepati tei cronice cu VHB (2%) (109). 

Posibilitatea intervenţiei VHB în patogenia 
pancreati tei acute este susţinută prin eviden-
ţierea la nivel pancreati c a virusului sau a unor 
parti cule virale. Astf el, prin tehnici imunohis-
tochimice şi de hibridizare in situ efectuate pe 
fragmentele pancreati ce prelevate la necropsie 
de la subiecţi cu pancreati tă acută necroti co-
hemoragică s-a observat prezenţa anti genului 
HBs şi ADN VHB în citoplasma celulelor acinare, 
iar microscopia electronică a relevat parti cule 
core-like în nucleul şi citoplasma celulelor pan-
cre ati ce (5,110,111). 

ANOMALII IMUNOLOGICE
Anti corpii anti cardiolipinici de ti p IgG, IgM 

și/sau IgA au fost evidenţiaţi la un procent cu-
prins între 14% și 21,5% dintre pacienţii infectaţi 
cu VHB, în special la cei cu hepati tă cronică virală 
B (5,112,113,114). Titrul anti corpilor anti cardio-
lipinici este mai mare la bolnavii cu coinfecţie 
VHB – VHD (virus hepati ti c D) comparati v cu cei 
infectaţi numai cu VHB (114). Anti corpii anti car-
diolipinici nu determină la pacienţii infectaţi cu 
VHB manifestările clinice caracteristi ce sindro-
mului anti fosfolipidic, dar se asociază cu unele 
determinări extrahepati ce cum sunt angeita 
leu cocitoclasti că sau GNMP, iar la bolnavii cu 
hepatocarcinom cresc riscul apariţiei trombozei 
de venă portă (112). 

La aproximati v 15% dintre pacienţii cu hepati tă 
cronică virală B au fost evidenţiaţi o serie de alţi 
autoanti corpi: anti corpi anti -fi bră mus culară 
netedă (7%), anti corpi anti nucleari (3%), anti -
corpi anti -nucleosom (2%), anti corpi anti -micro-
zomali hepati ci și renali (2%) (1, 113, 115). Pre-
valenţa autoanti corpilor la copiii infec taţi cu VHB 
este mai mare decât la adulţi, în special a celor 
anti -fi bră musculară netedă şi anti  nucleari, pu-
tând fi  depistaţi în peste 34% dintre cazuri (106). 
Virusul mutant pre-core pare a se asocia mai frec-
vent cu apariţia anomaliilor imunologice, însă nu 
s-a observat nici o corelaţie între ge noti pul VHB şi 
prezenţa autoanti corpilor (2). 
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