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INFECºIA CU VIRUS HEPATITIC C LA PACIENºII
HEMODIALIZAºI – DATE EPIDEMIOLOGICE
HCV infection in hemodialysis patients – Epidemiological data
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REZUMAT
Infecţia HCV la hemodializaţi şi transplantaţii renal este o cauză majoră de morbiditate şi mortalitate, hepatita
C fiind cea mai comună boală hepatică la dializaţi. Prevalenţa mare a pacienţilor dializaţi HCV+ determină o
mare probabilitate de infecţie nouă cu acelaşi genotip viral.
În ţările cu seroprevalenţă mare relatările interne nu sunt uniforme.
Trendul european este de scădere a incidenţei şi prevalenţei HCV la hemodializaţi. În Europa, prevalenţa
infecţiei HCV în rândul hemodializaţilor este mereu mai mare decât în populaţia generală, dar variabilă în
funcţie de regiuni: în nord găsim prevalenţe mai scăzute.
Unele studii indică o scădere a incidenţei în paralel cu prevalenţa în ultimii 10 ani în centrele de dializă, în
timp ce altele afirmă menţinerea unei incidenţe mari.
În unele ţări, cum este şi cazul României, atât prevalenţa, cât şi incidenţa rămân foarte crescute, indicând
calea majoră de transmitere cea nosocomială, probabil din cauza resurselor limitate pentru o populaţie
dializată în creştere rapidă.
Unii autori recomandă măsuri de izolare în centrele cu prevalenţă mare a infecţiei.
Cuvinte cheie: Virus hepatitic C, hemodializă, prevalenţă, izolare

ABSTRACT
HCV infection in hemodialysis patients and kidney transplant recipients is a major cause of morbidity and mortality,
hepatitis C being the most common liver disease in hemodialysis patients. High prevalence of HCV+ in dialysis
patients results in a higher probability of new infection with the same viral genotype.
In countries with high seroprevalence internal reports are not uniform. The european trend is in decline in the
incidence and prevalence of HCV in hemodialysis. In Europe, the prevalence of HCV infection among hemodialysis
population is always higher than the general population, but variable with the region: lower prevalence in the
northern countries. Some studies indicate a parallel decrease in the last 10 years in incidence with the prevalence
of infection in dialysis centers while others report a maintaining high incidence. In some countries, as is the case
of Romania both prevalence and incidence remain very high, indicating that the major route of nosocomial
transmission is probably due to limited resources and in a rapidly growing dialysis population.
Some authors recommend isolation measures in the centers with high prevalence of infection.
Key words: Hepatitis C virus, hemodialysis, prevalence, isolation

În anul 2000, Jadoul M., în Nephrology Diaysis
Transplantation – preluând datele publicate în
aceeaşi revistă de autorii români – sesizează o situaţie deosebit de serioasă, neîncadrabilă în trendul
european de scădere a incidenţei şi prevalenţei
HCV la hemodializaţi.

Acestea erau (Covic (1) et al.,1999): Moldova,
una dintre cele 3 regiuni istorice ale României, cu 6
judeţe, dezavantajată economic, cu jumătate din
pacienţi provenind din mediul rural, iar prevalenţa
comunitară a HCV de 7 ori mai mare decât în vestul
Europei (4,6% la donatorii voluntari de sânge din
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regiune faţă de 0,6% în Franţa – la testare RIBA
III), autorii sugerând importanţa transmisiei intracomunitare. Testarea HCV de rutină a produselor
de sânge a început în 1996, iar tratamentul cu EPO
era întâlnit la mai puţin de 10% dintre pacienţi. În
regiunea Moldovei, infecţia HCV era regăsită la
75% din hemodializaţi, HBV la 17%, iar coinfecţie
B+C la 10%. Anticorpi anti-HCV au fost găsiţi pozitivi la 47% dintre pacienţii testaţi la intrarea în
hemodializă, înaintea începerii ei.
Tot în articolul menţionat se face referire la o
incidenţă de 80,6% (2) în centrul de dializă al Spitalului Carol Davila din Bucureşti, cifră şi mai îngrijorătoare, dar datele nu sunt nici acestea recente.
În ceea ce priveşte alte date ale capitalei, în afara
celor de la centrul cel mai vechi, restul erau cvasiinexistente, iar cele ale SUUB nu păreau deloc atât
de sumbre precum cele afirmate mai sus.
Infecţia cu virus hepatitic C are o prevalenţă
crescută în rândul hemodializaţilor (3). Prevalenţa
infecţiei variază însă foarte mult în funcţie de ţară şi
chiar în interiorul acestora (4). Prevalenţele raportate
în rândul HD variază larg, între 1,9 şi 84,6%, în
diferite ţări, în anii recenţi (5). Sunt raportate zone de
seroprevalenţă mare (>40%) a infecţiei HCV în
Brazilia, Peru, Bosnia-Herţegovina, Senegal, Siria,
Tunisia, Pakistan, Arabia Saudită, Iran şi Moldova
(ca regiune geografică a României).
În ţările cu seroprevalenţă mare, relatările interne nu sunt însă uniforme. De asemenea, seroprevalenţa HCV la HD nu urmăreşte cifrele de la
donatorii de sânge (6). De aceea se poate presupune
că principala cauză a acestor cifre extreme este
lipsa aderenţei stricte la precauţiile universale în
unele centre.
În special în centrele localizate în regiunile cu
resurse scăzute, implementarea măsurilor de igienă
este deficitară. De notat că majoritatea raportărilor
cu seroprevalenţă mare nu au fost obţinute în studii
multicentrice şi deci nu pot reprezenta cu acurateţe
seroprevalenţa HCV la populaţia hemodializată a
respectivei ţări.
În Europa, prevalenţa infecţiei HCV în rândul
hemodializaţilor este mereu mai mare decât în
populaţia generală, dar variabilă în funcţie de regiune;
în nord găsim prevalenţe mai scăzute: Anglia 2%,
Suedia 8,8%, în timp ce în sud sunt crescute (Spania
25%, Italia 27%, Turcia 30%) (7,8). În Franţa, cifrele
variază între 15 şi 42% între diferite centre de hemodializă (9). În DOPPS (8.615 pacienţi din diferite
ţări), prevalenţa medie a fost de 13% (10).
În Polonia, prevalenţa medie a pacienţilor HCV+
într-o populaţie dializată de 12,443, în 2004, a fost
de 13,3% (11).
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Vechile practici de îngrijiri medicale, dinaintea
introducerii materialelor disposabile medico-chirurgicale (cu posibile materiale sau vaccinuri inadecvat
sterilizate) pot explica într-o oarecare măsură prevalenţa mai mare a infecţiilor HCV cu cauză nedeterminată la subiecţi de peste 60 ani în Vest şi, de
asemenea, prevalenţa crescută a infecţiei în Europa
de Est (12).
Prevalenţa HCV a scăzut în rândul hemodializaţilor în ultimii ani (13), dar rămâne o problemă
majoră de sănătate publică.
Prevalenţa mare a pacienţilor dializaţi HCV+
determină o mare probabilitate de infecţie nouă
(incidenţă) cu acelaşi genotip viral (14).
Unii autori au sugerat declinul prevalenţei HCV
în rândul pacienţilor hemodializaţi din ultimii ani
ca fiind datorat aderenţei stricte la precauţiunile
universale (15,16,17) cu, sau fără (18,19), măsuri
de izolare.
Scăderea aceasta este mai semnificativă în SUA
şi Europa (20,21).
Acest lucru nu se întâmpla însă şi în urmă cu 10
ani: în 2000, Roy First M. (22) atrăgea atenţia
asupra discrepanţei între scăderea ratei de infecţie
HCV la dializaţi în Europa şi creşterea prevalenţei
în SUA de atunci.
Totuşi, şi mai devreme, între 1989 şi 1995, datele
CDC Atlanta sugerau o scădere a incidenţei hepatitei
C în SUA cu mai mult de 80% (23).
Studiile prospective privind infecţiile HCV de
novo în rândul hemodializaţilor au raportat cifre
anuale variind între 0,4%, în Franţa, (24) şi 6,2%,
în Grecia (25).
Astfel, Jadoul et al şi UCL Collaborative Group
(26) raportează incidenţă anuală de 1,4%, în ciuda
screeningului eficient al transfuziilor şi terapiei cu
eritropoetină la dializaţi.
Unele studii indică o scădere a incidenţei în
paralel cu prevalenţa în ultimii 10 ani în centrele
de dializă, în timp ce altele afirmă menţinerea unei
incidenţe mari (27).
În unele ţări, cum este şi cazul României, atât
prevalenţa cât şi incidenţa rămân foarte crescute,
indicând calea majoră de transmitere ca fiind cea
nosocomială, probabil din cauza resurselor limitate
pentru o populaţie dializată în creştere rapidă (28).
Unii autori (29,30,31) ,,recomandă măsuri de
izolare în centrele cu prevalenţă mare a infecţiei
HCV sau în acelea în care raportul asistente/pacient
(staff/patient ratio) este sub 28/100 (32). În centrele
cu prevalenţă mare şi în ţările în curs de dezvoltare
există posibile derapaje de la implementarea
precauţiunilor universale, lucru ce necesită corecţie
(33).

126

REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOLUMUL LVIII, NR. 2, An 2011

În ciuda scăderii marcate a prevalenţei pozitivităţii anticorpilor anti-HCV la hemodializaţii
din numeroase ţări, dispariţia infecţiei HCV din
rândul hemodializaţilor nu poate fi aşteptată în
următoarele decade (34).
Infecţia HCV este o problemă globală comună.
Conform datelor OMS (35), aproximativ 3% din
populaţia generală este infectată HCV, ceea ce
înseamna global 200-300 de milioane de indivizi
(36) (la nivelul anului 1996).
În anul 2000, au fost estimate 170 de milioane
de cazuri la nivel global, respectiv tot o prevalenţă
de 3% (37), care cauza atunci 400.000 decese/an.
În anul 2007, Ater M.J. (38) estima populaţia
infectată la 130 de milioane de persoane, global.
În anul 1997, erau aproape 4 milioane de persoane
infectate în Statele Unite şi apăreau anual cam 30.000
de cazuri noi. Acest număr se prezicea atunci a se
dubla sau tripla în următorii 10-20 de ani, în lipsa
implementării unor intervenţii eficiente (39).
Totuşi, în anul 2002, numărul de persoane infectate era apreciat la (doar) 3,2 milioane (40), deci
previziunile anterioare au fost prea pesimiste.
În Spania erau în anul 2000 între 600.000 şi 900.000
de persoane infectate conform estimărilor (41).
Hepatita C este endemică în majoritatea zonelor
lumii; oricum există diferenţe semnificative geografice şi temporale în datele privind incidenţa şi
prevalenţa. Ţările industrializate din America de
Nord, Europa de Vest şi Australia au prevalenţe
notabil scăzute.
Ţările cu prevalenţe relativ scăzute sunt
Germania (0,6%), Canada (0,8%), Franţa (1,1%),
Australia (1,1%), Polonia (1,9%), Japonia (1,52,3%) şi Statele Unite (1,8%).
Cele mai mari procentaje de subiecţi infectaţi
găsim în Africa (de Nord şi Centrală): Camerun,
32%, Africa Centrală, 24%, şi în zona Pacificului
unde prevalenţa atinge 75% în unele insule
(42,43).
În lume au fost identificate cel puţin 6 genotipuri
majore, fiecare cu numeroase subtipuri (44,45,46).
Genotipurile 1, 2 şi 3 au o distribuţie în întreaga
lume, dar cu prevalenţe geografic diferite. Subtipurile 1a şi 2b sunt cele mai comune în Statele
Unite (47) şi, de asemenea, predominante în Europa
(48).
Subtipul 1b este responsabil de până la 73%
dintre infecţiile HCV din Japonia (49).
Subtipurile 2a şi 2b sunt relativ comune în
America de Nord, Europa şi Japonia, în timp ce 2c
este comun în nordul Italiei.

Utilizatorii de droguri iv din Europa şi Statele
Unite au, de obicei, genotipul 3a (50).
Genotipul 4 HCV pare a fi prevalent în Africa de
Nord şi Orientul Mijlociu, iar genotipurile 5 şi 6 în
Africa de Sud şi Hong Kong (51,52,53).
Infecţia HCV este considerată o problemă
majoră de sănătate publică în întreaga lume (54),
fiind responsabilă de 20% dintre hepatitele acute,
80% dintre hepatitele cronice, 40% dintre cirozele
hepatice, 70% dintre carcinoamele hepatocelulare
şi 30% dintre transplantele de ficat (55).
În China, care deţine cam 23% din populaţia
globului, principala cale de transmitere a infecţiei
HCV este hemodializa (56).
Prevalenţa HCV a scăzut în rândul hemodializaţilor în ultimii ani (57), dar rămâne o problemă majoră de sănătate publică.
Pentru a încheia într-o notă ceva mai optimistă,
prezentăm câteva dintre rezultatele unui studiu
propriu efectuat în centrul de hemodializă SUUB,
între 2005 şi 2010, şi comparativ cu 3 centre
particulare de dializă din capitală, în 2010.

FIGURA 1. Pacienţi hemodializaţi în centrul SUUB

Se observă o creştere majoră a numărului absolut
de cazuri noi de infecţie HCV (toate însă la pacienţi
nou introduşi în HD şi nu seroconversii), începând
din 2009.
În schimb, numărul total (în valoare absolută,
calculat ca suma aritmetică între cei existenţi la
sfârşitul anului precedent la care se adună cei nou
intraţi în evidenţa centrului şi respectiv se scad cei
ieşiţi în cursul anului repectiv) de hemodializaţi
HCV pozitivi a fost în scădere începând din acelaşi
an 2009, ceea ce a fost valabil şi pentru numărul
relativ/prevalenţa.
Explicaţia rezidă în faptul că deşi a avut loc o
creştere a numărului de cazuri noi, respectiv
incidenţa, numărul celor HCV+ ieşiţi din evidenţa
centrului (decese, transferuri în alt centru sau DP,
TR, sau pierderi din evidenţe) a fost şi mai mare,
astfel încât diferenţa lor, prevalenţa, este în scădere.
Aceasta se observă şi în Tabelul 1, unde coloana
de balanţă (intraţi-ieşiţi) este negativă, începând
din 2009.
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TABELUL 1
2005
2006
2007
2008
2009
Oct 2010
total

intraţi
11*
1
4
4
11
10
41

ieşiţi
0
1
1
3
18
15
38

balanţă
11
0
3
1
-7
-5
3

incidenţi
3
1
4
4
11
10
33

prevalenţă
11
11
14
15
8
3

total unici
137
160
202
210
222
186

incidenţă
2.19%
0.63%
1.98%
1.90%
4.95%
5.38%

prevalenţă
8.03%
6.88%
6.93%
7.14%
3.60%
1.61%

*Cei 11 sunt 8 pacienţi vechi intraţi înainte de 2005 + 3 nou introduşi în 2005.

Figura 1 arată aceeaşi evoluţie discordantă de
scădere a prevalenţei ca trend în contradicţie cu
trendul ascendent al incidenţei.
În 2010, prevalenţa infecţiei HCV în centrul
SUUB de HD a fost mai mică decât în celelalte 3
centre analizate (Chi-pătrat p = 0.0109) iar dintre
acestea – analizate fără SUUB – în centrul P3 (cu
pacienţi emergenţi SUUB) (58) prevalenţa a fost
mai mică (Chi-pătrat p = 0,01).
TABELUL 2
2010
HCV+
HCVtotal
% infectaţi

C. P1
16
51
67
23.88%

C. P2
19
99
118
16.10%

C. P3
6
84
90
6.67%

SUUB
3
36
39
7.69%

total
44
270
314

FIGURA 3. Prevalenţa infecţiei HCV în centrele de HD
bucureştene în 2010

FIGURA 2. Raport cazuri noi (jos) / total HCV+ la hemodializaţii SUUB
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