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REZUMAT
Infecţia cronică cu virusul hepatitic C (HCV) şi bolile cardiovasculare (BCV) sunt afecţiuni cu impact glo-

bal semnificativ atât prin prevalenţa crescută în populaţia generală, cât şi prin rata crescută de mortalitate. 
Sunt raportate date recente care susţin rolul infecţiei HCV ca factor de risc independent pentru bolile cardio-
vasculare şi, în special, pentru ateroscleroză, fiind descrise multiple mecanisme patogenice biologice directe şi 
indirecte care corelează cele două afecţiuni. Bazat pe aceste observaţii, putem lua în considerare screening-ul 
pentru ateroscleroză şi evaluarea factorilor de risc cardiovascular la pacienţii infectaţi cronic HC. 
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ABSTRACT
Chronic hepatitis C virus infection (HCV) and cardiovascular disease (CVD) are both diseases with sig-

nificant global impact through increased prevalence in the general population, and the increased mortality 
rates. Accumulating evidence suggests the role of HCV infection as an independent risk factor for cardiovas-
cular disease and especially for atherosclerosis, being described multiple pathogenic mechanisms that corre-
lates the two affections. Based on these observations we consider essential the screening for atherosclerosis 
and cardiovascular risk assessment in patients chronically infected HCV. 
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Atât bolile cardiovasculare (BCV), cât și in-
fecţia cronică cu HCV sunt afecţiuni cu impact 
global semnificativ. BCV reprezintă o problemă 
epidemiologică globală în creștere, fiind cea 
mai frecventa cauză de mortalitate, reprezen-
tând cauza a 48% dintre decesele din Europa și 
mai mult de 50 de milioane de decese/an. (1) 
Pe de altă parte, infecţia cronică cu HCV este a 
doua cea mai frecventă infecţie virală cronică, 
cu o prevalenţă estimată la 2,8% din populaţia 

globului, afectând aproximativ 185 de milioane 
de persoane (2), cu o mortalitate în creștere de 
la 11,051 decese/an, în anul 2003, la 19,368 de-
cese/an în anul 2013 (3), depășind rata de mor-
talitate asociată infecţiei HIV în 2010 (4). 

Mortalitatea în infecţia cronică cu HCV este 
atribuită complicaţiilor bolii hepatice avansate: 
cirozei hepatice și carcinomului hepatocelular, 
însă un procent semnificativ din mortalitatea 
asociată HCV derivă din comorbidităţi asociate 
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infecţiei HCV (5). În acest context, a fost obser-
vată o asociere semnificativă între seropozitivi-
tatea HCV și decesele de cauză cardiovasculară, 
constatându-se dublarea mortalităţii cardiovas-
culare la pacienţii Ac anti HCV pozitivi (HR=2,21; 
95%CI:1.41,3,46), la un studiu retro spectiv de 
cohortă efectuat în SUA, în perioada 1991-2002, 
pe un lot de 10.200 de pacienţi seropozitivi HCV 
vs. 10.200 de pacienţi seronegativi HCV din gru-
pul de control (5). În plus, s-a raportat scăde-
rea semnificativă a mortalităţii cardiovasculare 
după eradicarea infecţiei HCV prin tratament 
antiviral cu obţinerea SVR (răspuns virusologic 
susţinut) (6). Această rată crescută de mortali-
tate cardiovasculară la pacienţii infectaţi cronic 
HCV atrage atenţia asupra rolului posibil al HCV 
în apariţia și dezvoltarea patologiei cardiovascu-
lare. Date recente susţin rolul infecţiei HCV ca 
factor de risc independent pentru bolile cardi-
ovasculare, în special pentru ateroscleroză (7). 

MECANISMELE PATOGENICE care corelează 
infecţia cronică HCV – boală hepatică cronică – 
ateroscleroză nu sunt clar elucidate, însă sunt 
precizate mecanisme biologice directe și indirec-
te prin care HCV poate promova ateroscleroza. 

1. Inflamaţia cronică. Manifestările extra-
hepatice ale infecţiei HCV, descrise iniţial și 
susţinute prin date epidemiologice, clinice, imu-
nologice, anatomopatologice și din trialuri tera-
peutice, raportau asocierea afecţiunilor auto-
imune și limfoproliferative la infecţia HCV – prin 
mecanisme mediate imun. Mai recent însă au 
fost raportate asocieri ale infecţiei HCV cu alte 
afecţiuni: cardiovasculare (ateroscleroză sub-
clinică și manifestă, boală cardiacă ischemică, 
insuficienţă cardiacă, miocardită, cardiomiopa-
tii, boală arterială vasculară periferică, accident 
vascular ischemic cerebral), metabolice și de sis-
tem nervos central, al căror mecanism principal 
de apariţie pare să fie inflamaţia cronică. (8) 

Infecţia cronică HCV reprezintă pasul iniţi-
al în iniţierea cascadei proinflamatorii (9) pro-
movând stimularea imună, inflamaţia cronică 
persistentă, producţia de citokine și creșterea 
stresului oxidativ (9). HCV prin proteinele sale 
structurale și nonstructurale interacţionează cu 
sistemul imun al gazdei, fiind capabil să pertur-
be echilibrul dintre imunitatea celulară (iniţiată 
și menţinută de IL2, TNF alfa și IFN gama) și imu-
nitatea umorală (susţinută de IL4, IL5, IL10) (10), 
cu hipersecreţia de citokine proinflamatorii (IL6, 
TNF alfa) și creșterea raportului citokine pro-
inflamatorii/antiinflamatorii (TNF alfa/IL10 și
IL6/IL10). (11). 

Pacienţii cu infecţie cronică cu VHC au înre-
gistrat și niveluri crescute ale biomarkerilor in-
flamatori precum metaloproteinaza matriceală 
9-MMP9 și a expresiei moleculelor de adeziune 
intracelulară sVCAM și sICAM (12) cu rol impor-
tant pentru disfuncţia endotelială. 

Infecţia cronică cu HCV este, de asemenea, 
asociată cu creșterea concentraţiei sanguine 
de endotoxine, care induc inflamaţie locală și 
sistemică pe calea TNF alfa, ce poate determi-
na leziuni hepatice prin apoptoza mediată prin 
TNF Rc 1 (13). Mai mult, celulele stelate hepa-
tice, care exprimă receptori funcţionali pentru 
endotoxinele bacteriene (TLR – tall like receptor 
și proteine de recunoaștere tip peptidoglicani), 
sunt capabile să dezvolte fenotipuri proinflama-
torii secundar acestei expuneri (14). 

Pentru că există dovezi certe care susţin 
rolul inflamaţiei în patogeneza aterosclerozei 
(existând un echilibru complex între citokinele 
proinflamatorii și antiinflamtorii care dictează 
iniţierea, propagarea și ruptura leziunilor ate-
rosclerotice) și pentru că infecţia cronică HCV se 
asociază cu inflamaţie sistemică cronică semni-
ficativă și cu alterări ale markerilor inflamatori, 
putem concluziona că aceasta ar putea constitui 
un punct comun al celor două afecţiuni, expli-
când asocierea lor.

2. Afectarea metabolică. HCV este conside-
rat un virus „metabolic“ din cauza asocierii sale 
cu perturbări ale metabolismului lipidic, insu-
linorezistenţa IR, diabetul zaharat și steatoza 
hepatică (9). 

Profilul lipidic seric în infecţia HCV are par-
ticularităţi datorate implicării directe a HCV, 
care interacţionează cu metabolismul lipidic al 
gazdei, folosindu-l în favoarea replicării proprii 
și producţiei de virioni. (16) Astfel, acești pa-
cienţi au un pattern lipidic favorabil din punct 
de vedere al riscului cardiovascular: având nivel 
seric scăzut pentru trigliceride, colesterol total 
și LDL-colesterol și crescut pentru HDL crescut 
(15). Cu toate acestea, infecţia cronică HCV s-a 
asociat în numeroase studii cu risc crescut de 
1,5-2 ori de boală cardiacă ischemică (16). 

Există studii care au stabilit rolul direct al 
HCV în alterarea metabolismului glucidic, cu 
apariţia insulinorezistenţei (IR), care la indivi-
zii cu susceptibilitate genetică poate progresa 
către diabet zaharat (DZ) (17). Deși iniţial s-a 
sugerat că IR/DZ asociate HCV ar fi datorate in-
flamaţiei cronice (18), este cunoscut acum că 
HCV este implicat direct, prin mecanisme virale 
specifice, în apariţia IR/DZ, afectând mecanis-
mele moleculare ale semnalizării insulinei prin 
mecanisme post-receptor (19). Această relaţie 
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HCV-insulinorezistenţă/diabet zaharat poate ex-
plica, cel puţin parţial, impactul anomaliilor me-
tabolice glucidice pe răspunsul la tratament-SVR 
independent de alte variabile precum genotipul 
viral sau IL28B (20).

3. Crioglobulinemia mixtă de tip II și III, cea 
mai frecventă manifestare extrahepatică a in-
fecţiei HCV, diagnosticată la 19-54% dintre pa-
cienţi, se asociază cu prevalenţa crescută a hi-
pertensiunii arteriale și a bolii cardiovasculare 
comparativ cu pacienţii infectaţi HCV, dar fără 
crioglobulinemie (21). 

Antigenele HCV pot determina creșterea ex-
presiei anticorpilor antiendoteliali – fenomen 
autoimun de tip încrucișat, ce poate determina 
inflamaţie cronică prin mecanism indirect (22). 

4. Steatoza hepatică determinată de infec-
ţia HCV modulează factorii aterogenici precum 
inflamaţia și mediul dismetabolic, contribuind 
prin aceasta la dezvoltarea aterosclerozei. (23) 
Steatoza, prin ea însăși, se asociază cu alţi factori 
de risc cardiovasculari, componente ale sindro-
mului metabolic: citokine proinflamatorii, hiper-
homocisteinemia, hipoadiponectinemia, rezis-
tenţă la insulină, creșterea stresului oxidativ. (24)

5. Fibroza hepatică. S-a constatat de curând 
asocierea independentă a prezenţei plăcilor ate-
romatoase carotidiene cu fibroză severă, după 
ajustarea pentru vârstă. Fibroza hepatică severă, 
coroborată cu cascadă proinflamatorie – asocia-
tă mecanismelor profibrotice generate de ficat, 
ar putea determina apariţia aterosclerozei caro-
tidiene la vârste mai tinere: la pacienţii cu vârstă 
sub 55 de ani, 22,3% dintre cei cu fibroză ușoa-
ră F0-F2 au plăci aterom comparativ cu 52,35% 
dintre cei cu fibroză severă F3-F4 (p=0,008). În 
contrast, la pacienţii cu vârstă peste 55 ani pre-
valenţa plăcilor de aterom carotidiene a fost 
similară în ambele grupuri (atât la cei cu fibro-
ză ușoară FO-F2, cât și la cei cu fibroză severă 
(25/43, 58,1% vs 22/43 51,1% (p=0,51). (25)

6. Mecanism direct. Infecţia cronică HCV 
poate determina inflamaţie directă prin coloni-
zarea și replicarea activă în peretele arterial (26) 
și prin limfocite, celule ale sistemului imun atra-
se la locul disfuncţiei endoteliale, cu iniţierea 
și promovarea formării plăcii de aterom (27). 
Boddi și echipa sa au demonstrat pentru prima 
dată prezenţa secvenţelor genomice HCV, pre-
cum și produși intermediari de replicare ai HCV 
în plăcile ateromatoase carotidiene. (26)

HCV ŞI ATEROSCLEROZA

HCV și ateroscleroza subclinică. Primul stu-
diu publicat care arată asocierea infecţiei conice 

HCV cu riscul crescut de ateroscleroză carotidi-
ană a fost în 2002, când Ishizaka a efectuat un 
studiu pe 104 pacienţi HCV pozitivi vs. 4.784 
de pacienţi neinfectaţi în grupul de control și 
a demonstrat că infecţia HCV este predictor in-
dependent pentru ateroscleroza carotidiană. 
Multiple studii ulterioare (Tomiyama în 2003, 
Boddi în 2007, Targher în 2007, Sawayama 2006, 
Sosner 2012) efectuate pe loturi semnificative 
de pacienţi infectaţi HCV demonstrează că sero-
pozitivitatea HCV se corelează cu risc crescut de 
a dezvolta ateroscleroză carotidiană accelerată, 
ceea ce sugerează particularitatea virusului HCV 
de a interveni în patogeneza remodelării arte-
riale carotidiene (29-33). HCV pare să intervină 
în faza precoce a procesului aterosclerotic și a 
disfuncţiei autonome a sistemului nervos astfel 
încât este posibil ca în cursul infecţiei HCV să 
apară modificări ireversibile în special la nivel 
endotelial, dar și la nivelul sistemului nervos 
autonom (34). 

HCV și ateroscleroza manifestă. Există mai 
multe studii epidemiologice și de cohortă care 
susţin această asociere. Cel mai mare studiu 
epidemiologic a fost al lui Butt (16) pe vetera-
nii SUA, desfășurat pe o perioadă de 5 ani, pe 
82,023 pacienţi infectaţi HCV vs. 89,582 paci-
enţi neinfectaţi. Datele raportate arată că pa-
cienţii infectaţi HCV au o prevalenţă mai mare 
cu 25% a bolilor cardiovasculare (infarct miocar-
dic acut, boală cardiacă ischemică, insuficienţă 
cardiacă congestivă, bypass aorto-coronarian, 
angioplastie percutantă) în pofida faptului că 
sunt mai tineri și au profil de risc cardiometa-
bolic favorabil. Este de menţionat și studiul lui 
Pothineni – printre puţinele studii care au dife-
renţiat Ac anti HCV de pozitivitatea HCV-RNA în 
ceea ce privește evenimentele cardiovasculare. 
Autorii au găsit un risc crescut de boală cardiacă 
ischemică la pacienţii seropozitivi comparativ cu 
grupul de control (4,9% vs 3,2%). În plus, paci-
enţii cu HCV-RNA detectabil au avut incidenţă 
semnificativ mai mare a evenimentelor ischemi-
ce faţă de pacienţii care aveau doar Ac antiHCV 
pozitivi (5,95 vs 4,7%). (35) 

În ultimii ani, s-a încercat o apreciere a riscu-
lui cardiovascular în hepatita cronică HCV prin 
folosirea scorului de calcificare al arterelor co-
ronare (CACS) evaluat prin angio C.T. coronarian 
multislice. CACS este folosit ca indicator al bolii 
arteriale coronariene subclinice și se corelează 
cu extensia aterosclerozei și riscul de evenimen-
te cardiovasculare. (36) 

Rezultatul a fost un scor de risc CACS semni-
ficativ mai mare la pacienţii cu hepatită cronică 
HCV netrataţi, corelat cu scorul de risc cardio-
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vascular Framingham (37). În plus, pacienţii băr-
baţi cu viremie HCV-RNA >2x106 IU/ml au avut 
rate semnificativ crescute al CACS (39). Studiul 
acesta continuă având ca obiectiv evaluarea co-
relaţiei dintre durata infecţiei HCV și a răspunsu-
lui la tratament (răspuns virusologic susţinut) cu 
progresia plăcilor de aterom (38). 

Pentru infecţia HCV și riscul de AVC (acci-
dent vascular cerebral) există raportări multiple 
și semnificative ce indică relaţia intens pozitivă 
dintre infecţia HCV și riscul de AVC ischemic. 
Conform acestor observaţii, pacienţii cu infecţie 
cronică HCV și stroke au factori de risc cardio-
vasculari mai puţini, indici de inflamaţie sistemi-
că mai mari decât pacienţii cu stroke, dar fără 
infecţie HCV. Analiza multivariată arată că infec-
ţia HCV este factor de risc independent pentru 
stroke. (39) Tratamentul cu IFN scade riscul de 
stroke la pacienţii infectaţi cronic HCV, iar vire-
mia pare să se asocieze cu risc crescut de mor-
talitate la pacienţii cu stroke (40).

CONCLUZIE

Toate datele prezentate sugerează o puter-
nică relaţie între infecţia cronică HCV și proce-
sul de ateroscleroză, arătând un risc crescut de 
ateroscleroză carotidiană, boală cardiacă ische-
mică, stroke și, în final, de mortalitate cardiovas-
culară. Bazându-se pe aceste observaţii ar putea 
fi făcută recomandarea de screening noninvaziv 
pentru ateroscleroză și evaluarea factorilor de 
risc cardiovascular la toţi pacienţii infectaţi HCV 
(9). 

Mecanismele prin care infecţia HCV favo-
rizează procesul aterogenic sunt complexe și 
încă neelucidate complet. Înţelegerea lui însă ar 
putea avea un potenţial impact pe dezvoltarea 
unor noi abordări terapeutice pentru preveni-
rea și tratamentul complicaţiilor cardiovascula-
re la pacienţii infectaţi cronic HCV (41).
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