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REZUMAT
Virusul hepatitei C (HCV) este un virus cu tropism hepatic. În ultimii ani s-au acumulat dovezi care demon-
strează prezenţa şi posibila replicare activă a HCV în ţesuturi extrahepatice. Există în prezent date epidemi-
ologice, clinice, imunohistochimice şi imagistice care sugerează implicarea HCV în afectarea miocardică. 
Prezenţa disfuncţiei miocardice asociate HCV, precum şi recunoaşterea ei ca manifestare extrahepatică a 
infecţiei cronice HCV este de importanţă deosebită, cu impact semnificativ clinic şi terapeutic.
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ABSTRACT
Hepatitis C virus (HCV) is a virus known to infect the liver. In last years, accumulated evidences has demon-
strate the presence and active HCV replication in extrahepatic tissues. There are currently epidemiological, 
clinical, immunohistochemical and imaging data suggesting involvement of HCV in myocardial disease. The 
recognition of myocardial dysfunction as extrahepatic manifestations of chronic HCV infection is of special 
importance with significant clinical and therapeutical impact. 
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Virusul hepatitei C (HCV) este un virus hepato-
tropic. Interacţiunea iniţială a virionului HCV cu 
hepatocitul este necesară pentru iniţierea ciclului 
de viaţă al HCV (1). Este demonstrat că particula 
HCV se leagă de cel puţin şase receptori celulari pe 
suprafaţa hepatocitară: heparan sulfat proteoglycan 
(HSPGs), low density lipoprotein receptor (LDLR), 
CD81, scavenger receptor class B type 1 (SR-B1), 
claudin 1 (CLDN1) şi occluding (1).

Deşi hepatocitul reprezintă celula ţintă pentru 
infecţia HCV, a fost dovedită replicarea sa şi în ce-
lulele sistemului limfatic: în special limfocitul B şi 
celulele monocite din sângele periferic (2). A fost 
izolat, de asemenea, în leziunile cutanate ale paci-
enţilor cu vasculită crioglobulinemică (3), în ţesu-
turile din biopsia renală a pacienţilor cu glomerulo-
nefrită membranoproliferativă HCV (4), în ţesutul 
cerebral şi în LCR (5), în ţesutul miocardic al paci-
enţilor cu cardiomiopatie (6) şi în plăcile de atero-
matoză carotidiană (7). Intrarea în aceste celule 
este facilitată de existenţa unuia sau a mai multor 

receptori necesari intrării HCV în celulă, cei mai 
frecvenţi fiind CD81 şi SR-B1(1).

S-a luat în discuţie faptul că detectarea HCV în 
alte ţesuturi decât cel hepatic nu reflectă neapărat 
locuri de replicare active, VHC neavând abilitatea 
de a-şi integra materialul genetic în ADN-ul cro-
mozomial al celulei gazdă (8). Însă multiple studii 
recente demonstrează prezenţa produşilor interme-
diari de replicare ai HCV-RNA în ţesutul cerebral, 
ţesutul miocardic, plăcile ateromatoase carotidiene 
sugerând replicare virală activă extrahepatică (5).

Toţi pacienţii transplantaţi hepatic pentru ciroză 
hepatică şi carcinom hepatocelular determinate de 
infecţia cronică HCV (reprezentând principala in-
dicaţie de transplant hepatic la adulţi) (9), cu infec-
ţie cronică activă în momentul transplantului, se 
reinfectează imediat după reperfuzie (10). Reinfec-
tarea allogrefei este frecvent asociată cu o modifi-
care a cvasispeciilor virale, ceea ce ar putea sugera 
existenţa de situs-uri extrahepatice de replicare a 
HCV (5,11). Monitorizarea cvasispeciilor HCV 
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plasmatice la momentul transplantului, precum şi 
identificarea HCV-RNA şi a produşilor intermedi-
ari de replicare au determinat autorii să concluzio-
neze că până la 4% dintre virionii circulanţi au ori-
gine extrahepatică (5,11).

În acest sens, Radowski et al publică rezultatele 
unui studiu în care observă că secvenţele HCV-NS3 
izolate din mai multe regiuni cerebrale au fost simi-
lare cu cele izolate din ganglionii limfatici, dar dife-
rite faţă de cele din plasmă, sugerând evoluţie inde-
pendentă virală în sistemul nervos central. În acest 
studiu nu au fost depistate VCH-RNA cu polaritate 
negativă în ser, făcând autorii să concluzioneze că 
secvenţele virale detectate în ţesutul cerebral nu au 
fost rezultatul contaminării din sânge (12).

Există multiple studii care sugerează implicarea 
HCV în dezvoltarea miocarditei, cardiomiopatiei 
dilatative CMD, cardiomiopatiei hipertrofice CMH, 
displazie aritmogenă VD ARVD, anevrism VS (13).

Începând cu anul 1995 au fost publicate primele 
studii ale cercetătorilor japonezi privind posibila 
asociere a infecţiei HCV cu forme diferite de afec-
tare miocardică. Primul a fost Matsumori care con-
stata că infecţia HCV este frecvent întâlnită la paci-
enţii cu CMD şi că HCV este un agent cauzal im-
 portant în patogeneza acestei afecţiuni, iar terapia 
antivirală ar putea fi indicată la aceşti pacienţi (14). 
Ulterior, în anul 1996, se izolează genomul HCV – 
RNA în ţesutul miocardic provenind de la pacienţi 
cu CMH (forma apicală şi septală) (15). În anul 
1997, Obake şi colaboratorii săi, publică în revista 
Circulation un articol privind asocierea unei vari-
ante de miocardită cronică activă cu infecţia HCV 
(16).

De atunci s-au acumulat dovezi epidemiologice, 
clinice, biochimice, imagistice privind această aso-
ciere, în prezent HCV fiind considerat alături de 
alte virusuri RNA cu tropism cardiac (echovirus, 
coxsackieviruses A, B, HIV, virus influentia A şi 
B), agent etiologic al miocarditelor (17,18).

DATE EPIDEMIOLOGICE

Există o mare variabilitate privind rata detectării 
genomului HCV-RNA în ţesutul miocardic al paci-
enţilor cu cardimiopatie, în diferite regiuni ale lu-
mii, ceea ce sugerează că frecvenţa cardiomiopatiei 
asociată infecţiei HCV poate fi diferită în zone di-
ferite şi populaţii diferite (19).

Societatea japoneză a condus un studiu epidemi-
ologic de supravieţuire în cardiomiopatii pentru: 
CMD, CMH, CMR, displazia aritmogenă VD, boli 
mitocondriale, boala Fabry cardiacă şi QT lung 
con genital.

La 24% (506) dintre pacienţii cu CMD (17.700) 
şi 15% (330) dintre pacienţii cu CMH (21.900) la 
care s-a efectuat biopsie miocardică, s-a descoperit 
prezenţa de infiltrat inflamator semnificativ cu ce-
lule mononucleare. Anticorpii anti HCV au fost po-
zitivi la 6,7% dintre pacienţi CMD şi 9,5% dintre 
pacienţii CMH, ceea ce a sugerat că infecţia HCV 
poate determina miocardita CMD şi CMH (19).

Într-un alt studiu, au descoperit prezenţa geno-
mului HCV-RNA la 19% dintre pacienţii cu CMD 
(14). Genomul HCV-RNA cu polaritate pozitivă şi 
negativă a fost detectat în cordul acestor pacienţi şi 
datorită faptului că moleculele RNA cu polaritate 
negativă sunt produşi intermediari de replicare ai 
genomului HCV-RNA, autorii au concluzionat că 
HCV se poate replica în ţesutul miocardic (20).

În aceeaşi perioadă, 14,7% dintre pacienţii iden-
tificaţi cu CMH au avut dovada infecţiei HCV. Ni-
ciunul dintre aceştia nu avea istoric familial de 
CMH. CMH apicală a fost diagnosticată la 8% din-
tre pacienţi. Studiile histopatologice au arătat grade 
diferite de hipertrofie miocitară, de la uşoară până 
la severă, atât în VS cât şi în VD; fibroză uşoară-
moderată şi infiltrat celular minim (21). Mai recent: 
Teragaki a descoperit 18 din 80 de pacienţi japo-
nezi cu CMH (adică 22,5%) cu Ac anti HCV +, o 
prevalenţă semnificativ crescută faţă de grupul de 
control (22).

În SUA: un alt studiu multicentric indică exis-
tenţa genomului HCV la 18% dintre pacienţii cu 
CMD şi miocardită (21), 2% cu ARVD. National 
Cardiovascular Center Yuntendo University au de-
tectat HCV-RNA în secţiunile de parafină ale ţesu-
turilor cardiace provenite din autopsie la: 26% din-
tre pacienţii CMH, 12% CMD, 33% miocardită (23).

În China, 37% dintre pacienţii cu hepatită HCV 
au afectare cardiacă, iar în Pakistan 17% (19).

MECANISME PATOGENICE IMPLICATE

Mecanismele patogenice ale dezvoltării cardi-
miopatiei asociată HCV nu sunt complet elucidate, 
însă au fost incriminate mecanismele virale, imu-
nologice, apoptozice ce acţionează conjugat pentru 
a produce leziuni miocardice la indivizi cu suscep-
tibilitate genetică (24).

1. Susceptibilitatea genetică pentru 
cardiomiopatia mediată HCV

Se pare că dezvoltarea cardiomiopatiei asociate 
infecţiei HCV poate avea loc doar la pacienţii cu 
susceptibilitate genetică, anumite haplotipuri ale 
sis temului major de histocompatibilitate HLA şi 
non-HLA fiind implicate în acest sens (24).
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Există studii care au raportat că anumite alele 
ale sistemului HLA: DQB1*0301 şi DRB1*1101 
se asociază cu clearance-ul virusului HCV din or-
ganism, în timp ce DQB1*0401 şi DRB1*0405 se 
asociază cu dezvoltarea progresivă a bolii hepatice 
cronice (25).

Asemănător, studii recente indică dezvoltarea 
cardiomiopatiei asociate HCV în prezenţa anumitor 
alele ale sistemului HLA, şi anume HLA 
DPB1*0901 şi HLA DRB1*1201 (au prevalenţă 
crescută la pacienţii infectaţi HCV care dezvoltă 
CMD), în timp ce haplotipurile HLA DRB1*0901 
şi HLA DQB1*0303 sunt prezente la pacienţii in-
fectaţi cronic HCV cu CMH (13,26).

Însă şi un alt studiu în care cardiomiopatia aso-
ciată HCV a fost puternic corelată cu alelele gene-
lor non HLA, mai degrabă decât cu genele HLA (27).

Această diferenţă marcată între susceptibilitatea 
determinată de sistemul major de histocompatibili-
tate pentru cardiomiopatia asociată HCV, sugerea-
ză că dezvoltarea CMD şi CMH se află sub contro-
lul unor mecanisme patogenice diferite (27).

2. Mecanismul imun
Mecanismul imun contribuie pe calea recrutării 

de celule inflamatorii şi producerii de citokine. (24)
În cadrul cardiomiopatiei inflamatorii, existenţa 

mediului bogat în citokine contribuie esenţial la pa-
togeneza sa (28,29). Dintre toate citokinele, cea 
care pare să joace un rol major în dezvoltarea şi 
pro gresia miocarditei HCV este TNFα (30-32).

Multiple studii arată că există o asociere semni-
ficativă între funcţia miocardică scăzută şi creşte-
rea expresiei TNFα, m RNA şi a concentraţiei pro-
teinei TNFα în plasmă şi în miocardul pacienţilor 
cu miocardită (24,33) şi cu CMD (24,34).

Mecanismul prin care TNFα acţionează la nivel 
celular pare a fi în parte, prin interferenţa cu meca-
nismele intracelulare eliberate de calciu (împiedică 
creşterea concentraţiei de calciu intracelular în tim-
pul sistolei) (24,31). Alte mecanisme: stimularea 
producţiei NO (oxid nitric) cu efect inotrop – şi re-
crutarea de celule inflamatorii (35).

Dovezile prezentate mai sus indică faptul că 
HCV determină prin mecanisme indirecte, leziuni 
miocardice: HCV poate promova dezvoltarea car-
diomiopatiei prin inducerea miocarditei cronice ac-
tive, similar altor infecţii virale, prin stimularea răs-
punsului inflamator şi imun specific, care determină 
hipertrofia şi apoptoza celulelor cardiace (36).

3. HCV şi lezarea directă miocardică
Însă există şi dovezi ce demonstrează că HCV 

poate fi direct implicat în dezvoltarea cardiomiopa-

tiei (36) prin existenţa unei proteine virale HCV 
implicate în perturbarea proceselor intracelulare 
miocardice. Această proteină este proteina core C: 
componentă majoră a nucleocapsidei virale, care 
reglează creşterea celulară prin afectarea transcrip-
ţiei protooncogenelor celulare ca: oncogena – ras, 
c – myc, c – jun (37,38). Studiul lor arată că expri-
marea genei proteinei C – HCV determină modifi-
cări morfologice şi funcţionale progresive care în 
final duc la dezvoltarea cardiomiopatiei (36).

DATE BIOLOGICE ŞI IMAGISTICE

DETERMINĂRI SERICE. Au fost studiaţi bi-
omarkeri ai leziunii miocardice: troponina T şi bio-
markeri ai stresului miocitar: NTproBNP la pacien-
ţii infectaţi cronic HCV.

Troponina T. Sato a raportat în anul 2000 rezul-
tatele tratamentului cu interferon (IFNalfa) la paci-
enţii cu CMD şi infecţie cronică HCV, monitoriza-
rea fiind efectuată prin măsurători seriate ale 
nivelului seric HCV-RNA şi ale troponinei T (39). 
Concentraţia serică a troponinei T rămâne crescută 
anormal pe o perioadă de mai mult de trei ani în 
pofida tratamentului clasic al insuficienţei cardiace 
cu inhibitori de enzimă de conversie ai angiotensi-
nei, beta blocant, digoxin, dopamină, dobutamină. 
Manifestările clinice de insuficienţă cardiacă pro-
gresează, cu scăderea fracţiei de ejecţie de la 49% 
la 29%, iar volumul telediastolic al ventriculului 
stâng creşte de la 60 mm la 69 mm. De menţionat 
că HCV-RNA în ţesutul miocardic a fost pozitiv 
prin PCR la aceşti pacienţi (39). A fost introdus tra-
tamentul cu IFN, cu monitorizarea concentraţiei 
serice a troponinei T, care a scăzut în paralel cu scă-
derea HCV-RNA în cursul tratamentului. După în-
treruperea tratamentului cu IFN, concentraţia seri-
că a troponinei T şi a HCV-RNA au revenit la 
valorile base line. Aceste date sugerează că infecţia 
HCV este implicată în etiologia şi patogeneza car-
diomiopatiei (39).

NT PRO BNP. Extinderea utilizării NT pro 
BNP ca marker pentru aprecierea disfuncţiei sub-
clinice asimptomatice de ventricul stâng (VS), în 
acord cu ghidurile ACC/AHA în populaţia genera-
lă, a făcut ca acesta să fie folosit şi la pacienţii cu 
boală hepatică cronică şi în infecţia cronică HCV 
(40).

Raedle Hurst a testat în 2008 validitatea NT pro 
BNP ca factor predictiv pentru disfuncţia diastolică 
de VS la pacienţii cu boală hepatică cronică. Con-
cluzia a fost că NT pro BNP este un marker util 
pentru detectarea disfuncţiei diastolice VS la paci-
enţii cu boală hepatică cronică (41). Antonelli şi 
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colaboratorii săi au constatat niveluri crescute de 
NT pro BNP la pacienţii cu infecţie HCV. Studiul 
efectuat de el a inclus 50 de pacienţi HCV pozitivi 
şi 50 de pacienţi grup control. Pacienţii infectaţi 
HCV au avut un nivel seric mediu semnificativ 
crescut al NT proBNP comparativ cu grupul de 
con trol, ceea ce poate indica prezenţa disfuncţiei 
cardiace subclinice (42).

Mai mult, ulterior s-a stabilit şi cea mai bună 
valoare cutt-off a NT proBNP pentru detectarea 
disfuncţiei diastolice la pacienţii infectaţi HCV: 
213 pg/ml (43).

ECOGRAFIA CARDIACĂ. Există câteva ra-
portări ale studiilor ce au avut ca scop evaluarea 
efectului infecţiei HCV asupra funcţiei sistolice şi 
diastolice, folosind ecografia cardiacă 2D, tissue 
Doppler, strain, strain-rate. Primele rezultate indică 
o creştere a rigidităţii peretelui VS la pacienţii in-
fectaţi cronic HCV, aflaţi în stadiul precirotic, core-
lată direct cu gradul de fibroză hepatică, evaluată 
prin puncţie biopsie hepatică, indicând posibilul rol 
direct al HCV în apariţia acestor anomalii structu-
rale (44).

REZONANŢA MAGNETICĂ NUCLEARĂ 
CARDIACĂ – folosită ca test diagnostic în suspi-
ciunea de miocardită şi pentru localizarea zonei de 
biopsie endomiocardică.

Caracterizează ţesuturile în raport cu conţinutul 
lor de apă şi schimburile în cinetica contrastului. 
Fenomenul ameliorării contrastului este prezent în 
necroza cardiacă recentă sau în miocardul vindecat 
după infarctul miocardic acut.

În aprilie 2016 au fost publicate rezultatele stu-
diului lui Phillip Ngu, care a avut ca scop aprecie-
rea remodelării cardiace prin evaluarea RMN a 
structurii miocardice, a funcţiei şi structurii tisulare 

la pacienţii infectaţi HCV şi dovada histologică de 
afectare hepatică la PBH. Pacienţii infectaţi cronic 
HCV au avut volum telediastolic VS mai scăzut, 
scăderea volumului bătaie al VS cu contrast scăzut 
în T1 postcontrast-sugestiv pentru fibroza miocar-
dică difuză (45).

SCINTIGRAFIA MIOCARDICĂ DE PER-
FUZIE a fost utilizată de Maruyama şi colaborato-
rii săi pentru investigarea asocierii între infecţia 
HCV şi afectarea miocardică. A inclus în studiu 
217 pacienţi cu infecţie cronică HCV, fără patolo-
gie cardiacă asociată, care au fost evaluaţi cardiolo-
gic prin: electrocardiogramă, ecografie cardiacă, 
teste serologice de injurie miocardică şi scintigra-
mă miocardică cu thalium 201(46). Injuria miocar-
dică a fost confirmată prin scorul de severitate – 
calculat prin suma defectelor de perfuzie, înainte şi 
după tratamentul cu IFN (46). Rezultatele studiu-
lui: au fost descoperite defecte de perfuzie miocar-
dică la 87% dintre pacienţii cu hepatită cronică 
HCV, care s-au ameliorat după eradicarea virusului 
HCV prin tratament cu IFN (46).

CONCLUZII

Înţelegerea afectării miocardice ca o manifesta-
re extrahepatică a infecţiei cronice HCV este de im-
portanţă deosebită, cu implicaţii clinice şi terapeu-
tice. În prezent, tratamentele valabile pentru hepatita 
cronică HCV sunt considerate contraindicaţii rela-
tive la pacienţii cu disfuncţie miocardică. Prin elu-
cidarea mecanismelor fiziopatologice ce determină 
cardiomiopatia asociată HCV, pacienţii cu hepatită 
cronică HCV şi CMP nonischemică ar putea bene-
ficia de tratament etiologic cu eradicarea infecţiei 
virale şi recuperarea funcţiei cardiace (24).
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