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      PARTEA  I  

 

 

1. PARTEA GENERALĂ 

 

 

      Atât infecţia cronică HCV, cât şi bolile cardiovasculare ,sunt două afecţiuni cu 

impact global semnificativ, prin prevalenţa crescută şi prin rata de mortalitate 

importantă.(1) 

      Bolile cardiovasculare reprezintă o problemă epidemiologică globală în creştere, 

fiind cea mai frecventă cauză de mortalitate, reprezentând cauza a 48% dintre 

decesele din Europa şi mai mult de 50 de milioane decese/an. (1) 

      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 creştere de la 11,051 decese/an în anul 

2003 la 19,368 decese/an în anul 2013 (3). 

      Mortalitatea în infecţia cronică  HCV este atribuită complicaţiilor bolii hepatice 

avansate, dar si comorbidităţilor asociate acestei infecţii(4). 

      Astfel, a fost observată o asociere semnificativă între seropozitivitatea HCV şi 

decesele de cauza cardiovasculară,fapt  care atrage atenţia asupra rolului posibil al 

HCV în apariţia şi dezvoltarea patologiei cardiovasculare.(4) 

      Probabil și datorită acestor constatări,asocierea infecţiei cronice HCV cu afecţiuni 

cardiovasculare a fost intens studiată, între anii 1990 şi 2013 fiind evaluaţi 370.700 

pacienţi , în 30 de studii.(5) 

      În 25 dintre acestea,s-a constat că, infecţia cronică  HCV  reprezintă factor de 

risc semnificativ pentru dezvoltarea bolilor cardiovasculare  şi pentru creşterea 

mortalităţii de cauză nonhepatică, prin evenimente cardiovasculare.(5)  
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      Date provenind din studii recente aduc argumente despre implicarea HCV în    

manifestări extrahepatice cardiovasculare, precum:  

 sindromul dismetabolic(6,7,8,9,10)   

 procesul de ateroscleroză accelerată: de la ateroscleroza subclinică la 

ateroscleroza manifestă clinic: boala cardiacă ischemică, stroke, ischemie 

periferică (11) 

 afectarea miocardică : miocardită,cardiomiopatie dilatativă,cardiomiopatie 

hipertrofică,anevrism VS,cardiomiopatie aritmogenă de VD.(12,13,14) 

      Pentru aceste manifestări ,majoritatea dovezilor provin din studii epidemiologice 

mari,necesitând însă confirmare prin studii ulterioare şi trialuri terapeutice(5) 

      Mecanismele patogenice care corelează infecţia cronică HCV  cu manifestările 

extrahepatice cardiovasculare   nu sunt clar elucidate, însă, sunt precizate multiple 

mecanisme biologice directe şi indirecte ,ce acţionează conjugat  pentru a produce 

leziuni vasculare si miocardice la persoanele  cu susceptibilitate genetică. (15,16,17) 

 

      Principalele mecanisme implicate sunt: 

 inflamația cronică persistentă 

 creșterea citokinelor proinflamatorii  

 insulino-rezistența 

 diabetul zaharat 

  modificarea profilului lipidic 

 creșterea stresului oxidativ 

 steatoza hepatică 

 disfuncția endotelială 

 efectul direct al virusului HCV la nivelul peretelui vascular  și al țesutului 

miocardic. (18,19,20,21,22)       

 

      Astfel,deşi  virusul HCV  este un virus cu tropism hepatic, datorită  multiplelor 

manifestări extrahepatice, unele demonstrate, altele în curs de studiu,  infecţia 

cronică HCV tinde să fie privită ca o boală sistemică.   (23)   
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      Există în prezent date epidemiologice,clinice, imunohistochimice şi imagistice 

care sugerează implicarea HCV în afectarea miocardică.(20,21) 

      Prezenţa disfuncţiei miocardice asociate HCV, precum şi recunoaşterea ei ca 

manifestare extrahepatică a acestei infectii este de o  importanţă deosebită, cu 

impact semnificativ clinic şi terapeutic.   

      În acest proiect mi-am propus să  evaluez  existenţa afectării cardiace la pacienţii 

infectati cronic HCV, efectul tratamentului antiviral asupra afectării cardiace, 

obţinerea de date privind posibilele mecanisme patogenice implicate în iniţierea şi 

progresia leziunilor miocardice asociate infecţiei HCV, precum şi posibilitatea 

existenţei de factori predictivi pentru disfuncţia miocardică subclinică la această 

categorie de pacienţi. 

      Astfel,partea generală a tezei prezintă date actuale privind infecția cronică HCV și 

asocierea acesteia cu manifestări extrahepatice cardiovasculare  : 

1. importanța infecției cu virusul hepatitei C :date de epidemiologie si de 

evoluție naturală a infecției HCV, noțiuni despre structura virală; 

2. mecanisme ale persistenței virusului HCV  in organism; 

3. inflamația cronică asociată infecției cronice HCV; 

4. profilul metabolic particular asociat infecției cronice HCV,  cu 

perturbarea metabolismului lipidic si glucidic ,cu menționarea 

consecințelor clinice si terapeutice; 

5. manifestările extrahepatice asociate infecției cronice HCV; 

6. informații existente in prezent privind asocierea infecției cronice HCV cu  

manifestări cardiovasculare precum :  ateroscleroza subclinică sau 

manifestă si   afectarea miocardică. 
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 PARTEA a-II-a   

 

2. PARTEA SPECIALA                        

 
 

2.1.OBIECTIVELE LUCRĂRII 

 

 
 

1.Prezenţa afectării miocardice  asociate infecţiei cronice HCV . 

2. Existenţa corelaţiiilor semnificative statistic  între parametrii ecografici ai funcţiei 

cardiace, cu valoarea viremiei HCV-RNA  şi cu severitatea afectării  bolii hepatice. 

3.Evaluarea efectului  tratamentului etiologic asupra parametrilor  ecografici ai 

afectării miocardice. 

4.Identificarea   factorilor predictivi pentru afectarea miocardică precoce, subclinică   

a pacienţilor infectaţi HCV. 

5.Identificarea metodelor imagistice şi a parametrilor suficient de sensibili şi specifici 

pentru a fi folosite ca metode de screening. 

 

Ipoteze de lucru: 

În primul rînd mi-am propus ca în acest studiu să verific existenţa asocierii 

infecţiei HCV cu afectarea miocardică. 

În al doilea rînd mi-am propus să identific existența unor  intercorelaţii între 

acestea : 

Există relaţii care pot fi cuantificate între cele două afecţiuni? 

Care este efectul tratamentului antiviral asupra funcţiei cardiace? 

Există  în cadrul pacienţilor infectaţi cronic HCV o populaţie cu risc de a dezvolta 

 afectare cardiacă şi dacă da, este posibilă identificarea lor precoce? 

Există argumente pentru încadrarea ei ca manifestare extrahepatică a infecţiei 

cronice HCV? 
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2.2.MATERIAL ŞI  METODĂ  

 

2.2.1.SELECŢIA PACIENŢILOR  

 

      Studiul efectuat a fost unul prospectiv observaţional, desfăşurat pe o perioadă de 

3 ani, între 2011 şi 2014, în Centrul de Diagnostic şi Tratament Dr. Victor Babeş 

unde s-a efectuat şi  recrutarea pacienţilor, pe bază de voluntariat, din prezentările la 

consultaţii de specialitate . 

     Populaţia de studiu a inclus două grupuri de pacienţi:  

     a) 74 de pacienţi cu infecţie cronică HCV (Ac antiHCV pozitivi) şi  

     b) 78 pacienţi în grupul martor de control (Ac anti HCV negativi), cu caracteristici 

similare în ceea ce priveşte vârsta, sexul şi factorii de risc cardiovasculari. 

      Grupul pacienţilor cu hepatită C, a avut două subgrupuri distincte:  

 40 de pacienţi cu hepatită C  cu viremie HCV –RNA pozitivă, pacienţi non 

responderi după tratamentul antiviral specific (Ac antiHCV pozitivi, HCV-RNA 

pozitivi) şi 

 34 de pacienţi cu viremie HCV-RNA nedetectabilă, pacienţi cu răspuns 

virusologic susţinut după tratamentul antiviral (Ac antiHCV pozitivi, HCV-RNA  

negativ). 

 

      A fost aprobată derularea studiului de către Comisia de Etica  a Centrului de 

Diagnostic şi Tratament Dr.Victor Babeş, conform principiilor Declaraţiei Drepturilor 

Omului de la Helsinki. Pacienţii care au  îndeplinit  criteriile de includere şi excludere 

,au fost informaţi despre manevrele şi investigaţiile care urmează a fi efectuate, după 

care au semnat formularul de  consimţământ informat. 

 

Criterii de includere: 

 Barbaţi şi femei cu vârsta cuprinsă între 30 şi 60 ani 

 Consimţământul informat semnat 

 Status viral:- Pacienţii din grupul de control-neinfectaţi:Ac anti HCVnegativi,  

                          ARN- HCV negativ  

                                 - Pacienţii cu hepatită cronică HCV  viremici : Ac anti HCV 

                            pozitivi ,RNA- HCV pozitiv, nonresponderi după tratamentul antiviral 
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                                   - Pacienţii cu hepatită cronică HCV nonviremici Ac anti HCV  

                             pozitivi  ,RNA-HCV negativ, responderi cu răspuns virusologic  

                             susținut (SVR) după tratamentul antiviral. 

 

Criterii de excludere: 

 Vârsta peste 60 ani 

 Alte cauze de afectare hepatică: hepatita cu VHB, steatohepatita nonalcoolică, 

afectare hepatică alcoolică toxică ,hepatite autoimune. 

 Ciroza hepatică 

 Infecţia HIV 

 Afecţiuni cardiovasculare cunoscute : 

                 - Antecedente de boală cardiovasculară aterosclerotică, clinic manifestă: 

Boala coronariană ischemică: teste de  stress pozitive la pacientii cu angină 

pectorală, infarct miocardic în antecedente, angioplastie coronariană sau 

by-pass 

                -Accident vascular cerebral ischemic, AIT 

                - Boală vasculară  arterială periferică, simptomatică sau by pass aorto- 

               femural. 

                  -Cardiomiopatie dilatativă, hipertrofică, restrictivă; pericardite, calcificări 

semnificative de inel mitral, boli valvulare, proteze valvulare 

 Diabet zaharat 

 Hipertensiune arterială în tratament 

 Medicaţie hipocolesterolemiantă 

 Insuficienţă renală cronică 

 Boli inflamatorii cronice neoplazice sau autoimune 

 Sarcină. 

 

2.2.2.PARAMETRII ANALIZAȚI ÎN CADRUL STUDIULUI 

 

2.2.2.1.Parametrii clinici  
 
- date demografice   -- vârstă ,sex 

- date anamnestice  -- Factori de risc  cardiovasculari asociați  

                                               - Fumat-pacienţii care fumează mai mult de 10 tigari/zi. 
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                                                -dislipidemie  

                                                -hipertensiune arterială  

                                          -obezitate  

            - antecedente heredo-colaterale de boli cardiovasculare  

-- Boli cronice asociate documentate 

-- Tratamente permanente  urmate  

 

2.2.2.2.Parametrii biologici evaluati: 

 

 serologie infecție VHC : Anti VHC și ARN VHC 

 serologie infecție VHB,HIV : Ag Hbs (criteriu de excludere) 

 markeri de afectare hepatică: ALT, AST  

 profil glucidic: glicemie  

 profil lipidic: colesterol total, trigliceride 

 

Tehnici de laborator folosite : Toate testele biochimice au fost efectuate în cadrul 

laboratorului Centrului de Diagnostic și Tratament ”Dr. Victor Babes”. Recoltarea 

probelor de sânge s-a realizat în condiții ”a jeun” 

 

-Teste biochimice  - aparat Archiect C 4000 (Abbot  Laboratories): pentru 

dozarea nivelului seric al glicemiei,AST, ALT  

-Teste biochimice - Vitros 350 (Ortho Clinical Diagnostics): pentru dozarea 

nivelului seric al colesterolului total şi trigliceridelor   

-Teste pentru determinarea viremiei VHC (cantitativ) : prin metoda  ARN VHC-

PCR-  COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMAN® HCV Test, cu pragul de 

detecție 60  UI/ml 

-Teste imunologice pentru pentru determinări calitative ale Ac antiHCV si AgHBs 

prin Chemiluminescență - Architect 11000(Abbott Laboratories)   

 

2.2.2.3.Parametrii imagistici evaluati: 

 

 .Parametrii de apreciere a gradului  de fibroză hepatică – folosind ca metodă 

de screening testul Fibroscan  
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 Parametrii ecocardiografici evaluaţi prin: ecografie 2D.,Mmode, doppler tisular 

miocardic: 

 

A. evaluarea parametrilor funcţiei sistolice a ventriculului stang 

         1. Fracţia de ejecţie  FE   

         2. Fracţia de scurtare FS  

         3. Velocitatea miocardică  sistolică S” la nivelul inelului mitral septal şi lateral    

                                                           

    B. evaluarea   parametrilor  funcţiei diastolice a ventriculului stang 

         1. Velocitatea maximă a umplerii diastolice precoce-unda E                                    

         2. Velocitatea maximă a umplerii diastolice tardive –unda A     

         3. Raportul E/A  

         4. Timpul de relaxare izovolumică-TRIV                                                            

         5. Velocitatea miocardică diastolică precoce -unda  E” septal  si lateral                                                         

         6. Velocitatea miocardică diastolică tadivă -unda A” septal si lateral                                                           

         7. Raportul E”/A”                                                                            

 

  C. evaluarea presiunilor de umplere ale ventriculului stang 

          1. raportul E/E” septal și lateral 

          2. aria atriului stang 

          3. presiunea sistolica în artera pulmonara    

 

2.2.3.PRELUCRAREA STATISTICĂ A DATELOR 

 

          În cazul mărimilor cantitative (continue) au fost calculate media aritmetică, 

abaterea standard, valorile minimă şi maximă. Pentru mărimile calitative – ordinale şi 

nominale – au fost calculate frecvențele absolute (numărul de apariții) şi frecvenţele 

relative exprimate în procente.  

         Mărimile calitative au fost comparate cu ajutorul testului Chi pătrat. Compararea 

mărimilor cantitative a fost făcută cu ajutorul  testului t-Sudent  atunci când  au fost  

comparate două grupe, şi cu ajutorul testului de analiză de variantă ANOVA 

unidimensională atunci cand au fost comparate mai multe grupe. În cazul analizei 

ANOVA, dispersiile intra-grupe au fost testate cu ajutorul testului Bartlett care este un 

test tip Chi pătrat adaptat.  
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       Asociaţia dintre scorul de fibroză, respectiv viremie şi mărimile ecocardiografice 

s-a testat cu ajutorul regresiei lineare.  

      Toate testele utilizate au fost bilaterale. Pragul  semnificației statistice  a fost de  

P ≤ 0.05. 

      Analiza statistică a fost facută cu ajutorul softului de statistică STATA 13/MP.  

 

2.3.   REZULTATE 

 

      Menţionez că toţi pacienţii incluşi în studiu, care au întrunit criteriile de includere 

şi excludere, au fost evaluaţi conform protocolului de studiu stabilit, toate 

investigaţiile clinice, analizele biochimice şi investigaţiile paraclinice fiind efectuate în 

Clinica de Diagnostic şi Tratament „Dr.Victor Babeş”. 

      Informaţiile rezultate au fost adunate într-o bază de date, sub forma unui  Tabel 

Excel şi analizate statistic. 

      Ferestrele ecografice obţinute atât la pacienţii cu hepatită C cât şi la cei din 

grupul de control au fost satisfăcătoare, astfel încât  parametrii ecografici evaluaţi  au 

fost analizabili la 98% respectiv 92% dintre ei, reprezentând o fezabilitate bună.  

 

Lotul de studiu 

 

Am inclus în studiu 152 de pacienţi :  

 78 de pacienţi în grupul martor de control fără infecţie HCV 

   

 74 de pacienți diagnosticaţi cu hepatită cronică HCV cu Ac antiHCV pozitivi, 

care au îndeplinit criteriile de includere/excludere stabilite . Grupul de pacienţi 

cu hepatită C a fost format din două subgrupuri : 

1. Unul de 40 pacienţi cu viremie HCV –RNA prezentă (Ac antiHCV pozitivi, HCV-

RNA pozitivi), format din pacienţi cu hepatită cronică HCV care au urmat tratament 

antiviral fiind nonresponderi - lotul de pacienţi viremici. 
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2. Unul de 34 de pacienţi cu viremie HCV –RNA absentă (Ac antiHCV pozitivi,RNA-

HCV negativi), format din pacienţi care au urmat tratament antiviral, responderi, cu 

obţinerea răspunsului virusologic susţinut SVR - lotul de pacienţi nonviremici. 

 

 

 

 

 

2.3.1.CARACTERISTICILE PACIENŢILOR DIN GRUPUL CU HEPATITĂ HCV 

COMPARATIV CU GRUPUL DE CONTROL 

       Menţionez că am selecţionat  pacienţii din grupul de control astfel încât să fie 

similar ca vârstă,repartiție a pacienților pe grupuri de vârsta, sex şi factori de risc 

cardiovasculari (status fumători/nefumători,indicele de masa corporală,valorile serice 

ale glicemiei,colesterolului total,trigliceridelor si valorile tensiunii arteriale) cu pacienţii 

din grupul cu hepatita C , având drept scop aprecierea cât mai corectă a asocierii 

infecţiei HCV cu afectarea cardiacă. 
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      Profilul factorilor cardiovasculari la pacienţii cu hepatită C a fost unul particular : 

- Indicele de masă corporală (IMC) a fost mai mare la pacienţii cu hepatită C 

faţă de pacienţii din grupul de control. (25,1+ 2 faţă de 22,9 + 1, p<0,0001)  

 

- Valorile tensiunii arteriale ,TA sistolică şi TA diastolică nu au avut valori medii 

diferite  între cele două grupuri (131/ 78,5 + 13,3/9,8 mmHg vs. 124,7/ 75,3 + 

11,1 /11,6 mmHg cu p=0,2) 

 

- Valorile serice ale colesterolului total  şi trigliceridelor au fost scăzute  la 

pacienţii cu hepatită C faţă de grupul de control (186,6 + 32,4 vs 204,6 + 32,3 

mg/dl ,p=0,0008 pentru colesterol şi 135,4 + 46,2vs.151,2 + 48,2 mg/dl , 

p=0,0409 pentru trigliceride), procentul dislipidemiei fiind mai mare la aceştia 

din urmă ( 23,68% vs.40,79%,p<0,0001).  

 

-   Glicemia a jeun a avut valori mai mari pentru pacienţii cu hepatită C faţă de    

grupul de control ( 98,3 + 16,8vs 93,4 + 10 mg/dl p=0,0341). Aşa cum am 

menţionat, pacienţii cu diabet zaharat au fost excluşi din studiu, dat fiind faptul 

că acesta este un factor de risc cardiovascular major, echivalent de lezare de 

organ ţintă prin simpla prezenţă,  în cadrul scorurilor de apreciere a riscului 

cardiovascular (24). 

 

      Astfel, am constatat că, profilul metabolic al pacienţilor cu hepatită C cu un IMC 

uşor crescut, cu valori scăzute de colesterol total şi trigliceride, valori uşor crescute 

ale glicemiei, valori normale ale TA formează un tablou metabolic particular  

      Riscul cardiovascular mediu calculat prin Heart Score, încadrează pacienții cu 

hepatită cronică HCV în grupul de risc  mic .Pentru aprecierea riscului cardiovascular 

am calculat riscul mediu HeartScore pentru pacienții cu hepatită C comparativ cu 

pacienții din lotul martor.Am constatat o valoare medie a scorului mai  mică la 

pacienții cu hepatită C (1,58+0,87) față de valoarea medie a scorului în lotul 

pacienților martor(1,67+1,01) ( p=0,05). 
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Scorul de fibroză hepatică. Am evaluat scorul de fibroză hepatică în lotul pacienţilor 

cu hepatită C. Am constatat că în grupul pacienţilor cu hepatită  C viremici 

(nonresponderi) scorul de fibroză a fost semnificativ crescut, majoritatea pacienţilor  

din acest grup încadrându-se în scorul F3 (18,9%), F4 (18,9%) comparativ cu 

pacienţii nonviremici (responderi) care s-au încadrat în special în scorurile 

F1(18,95%) şi  F2(13,5%)(p=0,001). 

 

 

 

 

      Viremia HCV-RNA a fost efectuată la toţi pacienţii cu hepatită C,fiind pozitivă 

doar in grupul celor 40 pacienți viremici,nonresponderi.Am observat că, în grupul lor , 

majoritatea( 32 din 4) adică 80% au avut viremii înalte (cu o valoare de cutt-off de 

600.000U/ml). 

 

 

2.3.2. ANALIZA PARAMETRILOR ECOGRAFICI ÎN CELE 3 GRUPURI  

 
PARAMETRII ECOGRAFICI AI FUNCŢIEI SISTOLICE 

 

      1.Fracţia de ejecţie (FE) evaluată prin ecocardiografie 2D ca indicator al funcţiei 

sistolice globale, nu  diferă semnificativ între cele trei grupuri  de pacienţi, având 

valoare medie de 63,25% + 4,32 în grupul pacienţilor cu hepatită C viremici, 64.71% 

+ 3,68 în grupul pacienţilor non-viremici şi  63,46% + 3,63 în grupul de control. 
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2.Fracţia de scurtare (FS) indicator al funcţiei sistolice radiale, a avut valori normale 

şi nu a prezentat variaţie semnificativă statistic între cele trei grupe pacienţii p=0,036 

3.Velocitatea miocardica sistolica.În ceea ce priveşte însă funcţia sistolică 

longitudinală, adică amplitudinea mişcării inelului mitral, cuantificată prin velocităţile 

sistolice miocardice la tissue Doppler ,valorile pe care le-am înregistrat prezintă 

diferenţe semnificative statistic (p<0,0001) între cele trei grupuri, atât pentru 

velocităţile laterale, cât şi pentru velocităţile septale. 
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 II. PARAMETRII FUNCŢIEI DIASTOLICE 

ANALIZA FLUXULUI  MITRAL - aprecierea patternului de umplere al VS 

        1. Unda E. La pacienţii viremici HCV am înregistrat o scădere semnificativă 

statistic (p=0,008) a valorii undei E (valoare medie = 0,597 + 0,090 m/s) faţă de 

celelalte două grupuri care au avut valori similare şi normale (pacienţii cu hepatită C 

non viremici cu o valoare medie E de 0,678 + 0,151 m/s şi grupul martor de control 

cu o valoare medie E de 0,670 + 0,114. 

      2.Unda A. A existat o creştere semnificativă a valorilor medii a undei A la 

pacienţii cu hepatită C viremici: 0,723 + 0,0,110  faţă de pacienţii cu hepatită C 

nonviremici 0,622 + 0,133 şi de pacienţii control 0,562 + 0,095 (p<0,00001), care au 

înregistrat valori normale.  

      3. Raportul E/A. Valoarea medie subunitară măsurată pentru  raportul E/A ,de  

0,847 + 0,206  la pacienţii cu hepatită C viremici, reprezintă o valoare patologică a 

patternului de umplere diastolică, compatibilă cu patternul clasic de relaxare 

întârziată a ventriculului stâng - tipul I de disfuncţie diastolică. Pacienţii din grupul 

hepatitei C non viremici au avut o valoare medie normală a acestui raport (1,133 + 

0,332), la fel şi pacienţii din grupul de control (1,208 + 0,294).p<0,00001. 
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ANALIZA PARAMETRILOR TDI  
 
 
      1. Unda E” – velocitatea maximă diastolică precoce .La inregistrarea E” septal 

am constatat valori medii scăzute semnificativ statistic (p<0,00001) în grupul 

pacienţilor cu hepatită C viremici (0,093 + 0,026 m/s) faţă de grupul pacienţilor cu 

hepatită C nonviremici (0,106 + 0,025m/s) şi grupul de control (0,119 + 0,028m/s). 

      Aceleaşi rezultate le-am constatat şi în cazul E”l înregistrat la nivelul inelului 

mitral lateral: în grupul pacienţilor viremici valoarea medie E’’ l a fost de 0,115 + 

0,034 m/s comparativ cu pacienţii cu hepatită C nonviremici (0,131 + 0,030m/s) şi 

grupul de control (0,125 + 0,30m/s). 

      2. Unda A” - unda velocităţii maxime diastolice tardive. Analizând caracteristicile 

ecografice ale undei A”, am constatat că valorile medii atât ale A”s înregistrată la 

nivelul inelului septal cât  şi ale  A”l lateral înregistrată la nivel lateral  au tendinţa de 

a fi crescute în acelaşi grup al pacienţilor cu hepatita C viremici faţă de grupul 

pacienţilor non viremici şi faţă de grupul de control, fără a avea însă semnificaţie 

statistică.       

      3.Raportul E”/A” . Pentru localizarea septală a inelului mitral am înregistrat 

valori medii subunitare  ale raportului E”/A” de 0,910 + 0,345 la pacienţii viremici  

comparativ cu valorile normale înregistrate  în grupul pacienţilor non viremici 1,144 + 

0,378 şi în grupul pacienţilor martor din grupul de control 1,276 + 0,343.(p<0,00001) 
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      Pentru localizarea laterală, am constatat că valoarea medie a raportului  E”/A” 

este de  1,184 + 0,500 în grupul pacienţilor viremici, cu o evidentă tendinţă la 

creştere faţă  de grupul pacienţilor nonviremici (1,356 + 0,444) şi de  grupul de 

control (1,451 + 0,405), semnificativă statistic (p=0,0088). 

 

EVALUAREA PRESIUNILOR DE UMPLERE ALE VS 

      1.Raportul E/E”.Analizând  rezultatele obţinute am constatat că raportul E/E” 

evaluat  la nivelul inelului mitral septal, în grupul pacienţilor viremici înregistrează o 

valoare medie  crescută (7,059 + 1,815),  semnificativ statistic (p<0,00001) faţă de 

pacienţii nonviremici (6,455 + 1,087) şi pacienţii din grupul de control (5,772 + 0,931). 

      În cazul înregistrarii E/E” la nivelul inelului mitral lateral, am constatat că  valorile 

medii înregistrate  în cele trei grupuri de pacienţi nu au avut diferenţe semnificative 

statistic.(p=0,193) 
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2. Dimensiunile atriului stâng 

       Aria atriului stâng, măsurată în ecografia 2D, a avut valori medii  fără diferența  

semnificativă statistic între cele trei grupuri de pacienţi.(16,64+1,13 vs 16,50+1,77vs 

16,76 +1,18 ,p<0,002) 

3. Presiunea sistolică în artera pulmonară 

       La măsurarea  PAPs prin evaluarea jetului de regurgitare tricuspidiană în 

ecografia 2D, am constatat creşterea valorilor medii ale PAPs în grupul pacienţilor cu 

hepatită C viremici (26,4 + 2,7) comparativ cu grupul pacienţilor cu hepatită C non 

viremici (24,7 + 4,1) şi grupul pacienţilor martor (20,6 + 4,1), diferenţe semnificative 

statistic (p<0,0001). 

 

 
 

 

1.3.3. CORELAŢIA DINTRE CARACTERISTICILE ECOGRAFIEI CARDIACE ŞI 

SCORUL DE FIBROZĂ 

 

      Am observat o corelaţie negativă, semnificativă  statistic între raportul  E/A , 

E”/A”septal  şi E”/A” lateral (indicatorii diagnostici şi prognostici pentru disfuncţia 

diastolică)  şi coeficientul de fibroză. (p<0,001).Atât E/A, cât  şi E”/A”s  şi E”/A”l scad 

semnificativ statistic cu creşterea coeficientului de fibroză hepatică. 

 

20.6

26.4
24.7

0

5

10

15

20

25

30

Martori HVC -Non-Responderi HCV - Responderi

H
TA

P

HTAP:  HVC-Non Responderi (N=40), HVC-Responderi
(34) si martori (N=78)  



 

21 
 

Corelaţia dintre mărimile caracteristice ecografiei cardiace şi scorul de fibroză 

Dreapta de regresie liniară Y = α + β × X 

Y = mărimi caracteristice ecografiei cardiace 

X = Scorul de fibroză 

Mărimea Y 

Coeficientul β 

(panta 

dreptei de 

regresie) 

95%IC 

Intervalul de 

încredere de 

95% a lui β 

P 

Pentru 

β 

R2 

Pătratul 

coeficientului 

de regresie  

P 

Pentru 

regresie 

Raportul E/A -0.16 -0.21 ; -0.11 < 0.001 0.376 < 0.001 

Raportul E/A’m -0.17 -0.24 ; -0.11 < 0.001 0.274 < 0.001 

Raportul E/E’m 0.39 0.09 ; 0.69 0.012 0.084 0.012 

Raportul E/A(I) -0.1 -0.19 ; -0.003 0.042 0.056 0.042 

Raportul E/E’(I) 0.08 -0.14 ; 0.29 0.469 0.007 0.469 

HTAP 0.7 0.01 ; 1.38 0.047 0.054 0.047 

 

      1.Atât E/A, cât  şi E”/A”s  şi E”/A”l scad semnificativ statistic cu creşterea 

coeficientului de fibroză hepatică. 
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      2.Am constatat o corelaţie pozitivă, semnificativă statistic  între HTAP şi gradul de 

fibroză hepatică.(p=0,047) 

 
 

 

2.3.3.2. CORELAŢIA DINTRE MĂRIMILE CARACTERISTICE ECOGRAFIEI 

CARDIACE ŞI VIREMIA HCV 

      În ceea ce priveşte parametrii ecografici ai funcţiei diastolice (raportul E/A, 

E”/A”m E”/A” l, E/E” septal şi E/E” lateral, HTAP şi nivelul viremiei  nu am constatat 

nici o corelaţie semnificativă statistic. 

 

      Corelaţia dintre mărimile caracteristice ecografiei cardiace şi viremia [log10(viremie)] 

Dreapta de regresie liniară Y = α + β × X 

Y = mărimi caracteristice ecografiei cardiace 
X = Viremia [log10(viremie)] 

Marimea Y 
Coeficientul β 
(panta dreptei 
de regresie) 

95%IC 
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încredere de 
95% a lui β 

P 
Pentru β 

R2 

Patratul 
coeficientului 
de regresie  

P 
Pentru 
regresie 

Raportul E/A 0.09 -0.08 ; 0.26 0.275 0.032 0.275 

Raportul E/A’m -0.21 -0.49 ; 0.07 0.129 0.059 0.129 

Raportul E/E’m 1.36 -0.08 ; 2.80 0.064 0.087 0.064 

Raportul E/A(I) -0.28 -0.69 ; 0.13 0.171 0.049 0.171 

Raportul E/E’(I) 0.83 -0.11 ; 1.77 0.082 0.077 0.082 

HTAP -0.67 -2.91 ; 1.57 0.548 0.009 0.548 
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2.4. DISCUŢII 

    

        A. Studiul pe care l-am efectuat  demonstrează că pacienţii cu hepatită cronică 

cu HCV – viremici au  afectare miocardică sistolică subclinică  de ventricul stâng, 

prin scăderea funcţiei sistolice longitudinale, cu păstrarea funcţiei sistolice globale cu 

FE  şi FS prezervate. În grupul pacienţilor cu hepatită C non - viremici nu am 

constatat modificări ale funcţiei sistolice longitudinale şi/sau  globale. 

      În acest studiu TDI,  a fost o metodă  mai sensibilă pentru diagnosticarea 

disfuncţiei sistolice de VS, comparativ cu ecografia 2D. 

      Menţionez că în studiul prezent, am inclus in studiu pacienții  aflați la  o perioadă 

de minimum 1 an după terminarea tratamentului specific antiviral, pentru a exclude o 

eventuală afectare miocardică secundară tratamentului. 

      B. Datele pe care le-am obţinut din analiza parametrilor funcţiei diastolice după  

înregistrarea fluxului mitral 2D şi analiza velocităţilor  TDI  au arătat că pacienţii cu 

hepatită C viremici se caracterizează printr-un profil diastolic tip relaxare întârziată , 

care   îi încadrează în categoria disfuncţiei  diastolice de tip I, prin afectarea 

procesului miocardic de relaxare activă VS.  

      Pacienţii cu hepatită C nonviremici şi pacienţii din grupul de control s-au 

caracterizat printr-un pattern normal diastolic, adică funcţie diastolică normală.      

Nici un pacient din studiu nu a înregistrat un pattern diastolic tip pseudonormalizare 

sau restrictiv,caracteristic stadiilor avansate ale disfuncţiei diastolice. 

      Indicatorii presiunilor de umplere ale VS au fost în limite normale atât la pacienţii 

cu hepatită C viremici cât şi la pacienţii cu hepatită C nonviremici şi din grupul de 

control. 

      Ca  metodă de evaluare, în acest studiu, TDI s-a dovedit a fi superioară evaluării 

2D, unda E” a velocităţii miocardice diastolice precoce fiind parametrul care a evaluat 

cel mai bine disfuncţia diastolică. 
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      Particularităţile studiului meu raportate la  studiile  publicate in literatura de 

specialitate sunt: 

      1.Analiza diferenţiată a parametrilor ecocardiografici pentru pacienţii cu hepatită 

C viremici (Ac anti HCV pozitivi, HCV-RNA pozitivi)  şi non viremici (Ac anti HCV 

pozitivi, HCV-RNA negativi) faţă de pacienţii neinfectaţi. Nu există nici un studiu în 

literatură care să efectueze această analiză diferenţiată. Toate studiile au  inclus  şi 

analizat pacienţii  infectaţi cronic HCV, Ac antiHCV pozitivi fără a ţine cont de 

prezenţa viremiei (prezenţa în sânge a HCV-RNA). 

      2.Analiza parametrilor ecocardiografici înainte şi după tratamentul specific 

antiviral. Nu există studii care să raporteze modificări ale parametrilor ecografici 

cardiaci privind disfuncţia miocardică funcţie de responsivitatea la tratament. 

      3.Precizarea patternului disfuncţiei  miocardice la pacienţii infectaţi cronic HCV- 

viremici  care au  afectare a funcţiei de ax lung subendocardic cu disfuncţie sistolică 

subclinică şi disfuncţie diastolică tip relaxare întârziată. Studiile publicate raportează 

aceste date incomplet – fiind efectuate pe loturi mici de pacienţi,  care sunt evaluaţi şi  

încadraţi separat pentru disfuncţia sistolică şi diastolică. 

      C.În studiul prezent, pacienţii cu hepatită C nonviremici sunt pacienţi care au 

urmat tratament antiviral  cu succes, cu  obţinerea  răspunsului virusologic susţinut. 

La aceşti pacienţi  nu am constatat modificări ale funcţiei sistolice şi diastolice, 

însemnând că afectarea miocardică apare doar în prezenţa viremiei HCV-RNA ,  iar 

eradicarea cu succes a infecţiei determină reversibilitatea disfuncţiei miocardice. 

      De menţionat că nu am constatat nici o corelaţie a parametrilor disfuncţiei VS 

sistolice sau diastolice  cu nivelul viremiei.Acest rezultat subliniaza faptul că, pacientii 

cu infectie cronica HCV, viremici pot asocia disfuncţie miocardică.  Aceasta nu este o 

depreciere  cronică, ireversibilă a funcţiei VS, ci o modificare reversibilă ,observându-

se ameliorarea sa odată cu negativarea viremiei.Obținerea răspunsului virusologic 

susținut după tratamentul antiviral se asociază cu reversibilitatea disfuncției 

miocardice,pacienții non-viremici,responderi având funcție normală de  VS. 

                    D.În lucrarea de faţă nu am constatat corelaţii între parametrii ecografici 

ai funcţiei sistolice şi diastolice cu parametrii biochimici, ceea ce  semnifică faptul că 
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afectarea miocardică în cadrul infecţiei HCV este independentă de profilul 

metabolic al pacienţilor. 

            Riscul cardiovascular mediu calculat prin Heart Score, încadrează pacienții cu 

hepatită cronică HCV în grupul de risc  mic .Pentru aprecierea riscului cardiovascular 

am calculat riscul mediu HeartScore pentru pacienții cu hepatită C comparativ cu 

pacienții din lotul martor.Am constatat o valoare medie a scorului mai  mică la 

pacienții cu hepatită C (1,58+0,87) față de valoarea medie a scorului în lotul 

pacienților martor(1,67+1,01). ( p=0,05). Acesta nu se corelează semnificativ statistic 

cu gradul afectării miocardice, semnificând că, mecanismul de afectare cardiacă în 

infecţia HCV presupune şi alte mecanisme complexe,independente de factorii de risc 

cardiovasculari clasici.               

        E. Am remarcat  însă o corelaţie negativă semnificativă statistic între parametrii 

ecografici  ai functiei sistolice si diastolice ,precum scăderea E” ,E/A E”/A”, Sm şi 

gradul de fibroză hepatică. Cu cât gradul de fibroză hepatică este mai mare,  

procesul miocardic de relaxare activă ventriculară este mai afectat. Aceasta corelație 

interesantă ridică intrebarea dacă cele doua procese au mecanisme patogenice 

comune, care ar putea determina atât fibroza hepatica,cât și  un posibil grad de 

fibroză miocardică ,cu remodelare cardiacă.            

      F.O altă  constatare importantă în cadrul studiului actual  este cea care priveşte 

presiunea sistolică  din artera pulmonară .(PAPs). Pacienţii cu hepatită C viremici au 

valori crescute ale PAPs comparativ cu pacienţii cu hepatită C nonviremici şi cei din 

grupul de control în contextul unor presiuni de umplere normale ale VS, care ar 

exclude creşterea PAPs secundară afectării VS, subliniind afectare independentă a 

VD şi a PAPs.Mai mult, există o corelaţie pozitivă semnificativă statistic între 

hipertensiunea arterială pulmonară HTAP şi gradul de fibroză hepatică.Nu am 

constatat nici o corelație între HTAP și nivelul viremiei. 
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2.5.CONCLUZII 

 

În lotul studiat: 

       1. Pacienţii cu hepatită cronică HCV viremici -au profil metabolic particular 

caracterizat prin: valori scăzute de colesterol total şi trigliceride, valori uşor crescute 

ale glicemiei a jeun, valori normale ale TA şi sunt mai frecvent 

supraponderali.Pacienţii cu hepatită C sunt mai frecvent de sex feminin. 

      2. Pacienţii cu hepatită cronică  HCV viremici, non responderi după 

tratamentul antiviral- au  afectare miocardică sistolică subclinică  de ventricul stâng, 

prin scăderea funcţiei sistolice longitudinale evidentiată TDI prin măsurarea Sm, cu 

păstrarea funcţiei sistolice globale  şi radiale, cu FE  şi FS prezervate, măsurate 2D. 

      3. Pacienţii cu hepatită cronică HCV viremici  -se caracterizează printr-un 

profil diastolic tip relaxare întârziată, care îi încadrează în categoria disfuncţiei  

diastolice de tip I, prin afectarea procesului miocardic de relaxare activă VS. 

      4. La pacienţii  cu hepatită cronică HCV viremici - afectarea subclinică a 

funcţiei sistolice longitudinale  este direct corelată cu modificările funcţiei  diastolice, 

conturându-se  conceptul de insuficienţă cardiacă diastolică  / sau insuficienţă 

cardiacă cu FE normală. 

      5. La pacienţii cu hepatită cronică HCV  viremici - afectarea miocardică în 

cadrul infecţiei HCV este independentă de profilul metabolic al pacienţilor, subliniind 

mecanismele patogenice complexe ale acestei asocieri, cu posibilă acţiune  directă a 

HCV . 

       6. Pacienţii cu infecţie cronică HCV viremici - au o corelaţie pozitivă 

semnificativă statistic între afectarea miocardică sistolică / diastolică şi gradul de 

fibroză hepatică. Cu cât gradul de fibroză este mai mare, afectarea miocardică este 

mai mare, presupunând mecanisme patogenice comune.  

      7. Pacientii cu hepatită cronică HCV viremici - au valori crescute ale PAPs  iar 

între gradul HTAP şi gradul fibrozei hepatice există corelaţie pozitivă semnificativă 

statistic, fără a exista însă  corelaţie semnificativă statistic cu nivelul viremiei. 
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      8. La pacienţii cu hepatită cronică HCV viremici – modificările funcţiei cardiace 

s-au asociat cu prezenţa viremiei HCV - RNA, însă nu s-au corelat cu nivelul ei. 

       9. Pacienţii cu hepatită cronică C non viremici, responderi cu  SVR după 

tratamentul antiviral,  nu au avut modificări  ale funcţiei sistolice şi diastolice sau de 

PAPs. Valorile acestor parametri înregistrate în grupul lor au fost similare cu valorile 

obţinute în grupul martor. 

      10. Afectarea miocardică  asociată infecţiei cronice  HCV apare doar în 

prezenţa viremiei HCV - RNA, iar eradicarea cu succes a infecţiei determină 

reversibilitatea disfuncţiei miocardice. 

      11. Populaţia la risc de a dezvolta afectare miocardică asociata infectiei HCV și  

care ar trebui să beneficieze de monitorizare cardiologica  în cadrul unui program de 

screening sunt: 

      a. Toti   pacienţii  cu infecţie cronica HCV viremici,nonresponderi după 

tratamentul antiviral, indiferent de nivelul viremiei.  

      b.  Pacienţii cu infecţie cronică cu HCV viremici  , care la  evaluarea periodică a 

gradului de fibroză hepatică prin Fibroscan înregistrează o valoare mai mare de 7,1 

KPa, corespunzătoare unui scor de fibroză semnificativ ( minim F2). 

      12. Pacienţii cu hepatită cronică HCV care au obţinut un răspuns virusologic 

susţinut în urma tratamentului antiviral, conform datelor obţinute în acest studiu, nu 

necesită includerea  în programe de supraveghere cardiologică. 

       13. În acest studiu , ecografia TDI  a fost o metoda  mai sensibilă şi specifică  

pentru diagnosticarea disfuncţiei miocardice subclinice de VS, comparativ cu 

ecografia 2D, ceea ce o face recomandabilă pentru screeningul afectării cardiace la 

pacienţi cu infecţie cronică HCV.  

      Datele rezultate din acest studiu, demonstrează prezenţa afectării cardiace în 

infecţia cronică  HCV, asociere corelată cu prezenţa viremiei şi cu severitatea 

afectării hepatice. Aceste argumente pledează pentru încadrarea afectării cardiace 

ca manifestare extrahepatică a infecţiei HCV, cu implicaţii clinice şi terapeutice 

semnificative. 
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