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2.1. VIRUSUL HEPATITIC B
Hepatita acutǎ viralǎ tip B este o boalǎ infecţioasǎ strict umanǎ, cu evoluţie clinicǎ cel
mai adesea autolimitatǎ, dar şi cu potenţial de evoluţie persistentǎ şi/ sau pregresivǎ spre forme
cronice.

VIRUSUL HEPATITIC B (VHB) este principalul reprezentant al familiei
Hepadnaviridae, care include genuri separate pentru virusuri ADN de la pǎsǎri
(virusurile hepatitice aviare ale raţei de Pekin, gâştei polare şi stârcului gri) şi mamifere
(virusul hepatitic al veveriţei dungate, marmotei şi al maimuţei pǎroase). VHB nu se
poate cultiva în culturi de celule, astfel încât cercetǎrile privind biologia virusului provin
din studii ale virusului marmotei şi raţei de Pekin (Rebedea, 2000, p. 280).

ULTRASTRUCTURA VHB
Serul bolnavilor infectaţi cu VHB conţine 3 tipuri ultrastructurale de particule (figura 1):

Figura 1. Ultrastructura VHB
Particula sfericǎ Dane reprezintǎ virionul VHB şi are urmǎtoarele caracteristici: diametru
de 42nm; conţine: anvelopa exterioarǎ lipoproteicǎ dublu stratificatǎ, reprezentatǎ de
AgHBs; capsida viralǎ; regiunea centralǎ electronodensǎ (core sau miez) – cu dimensiuni
de 27 nm, ce include: ADN-ul viral (AgHBc şi AgHBe), enzime virale (ADNpolimerazǎ, proteinkinaza) şi proteina X (Rebedea, 2000, p. 280).
Particulele sferice mici (diametru de 15-25 nm) şi particulele filamentoase (diametru de
20-20 nm) reprezintǎ de fapt surplusul de înveliş al VHB, produs de hepatocitele
infectate (în faza replicǎrii active a VHB, la fiecare particulǎ viralǎ completǎ se produc
între 100 şi 1000 de particule sferice sau filamentoase).. Aceste particule aparţin
anvelopei virale, conţin AgHBs, fǎrǎ material nucleocapsidic. Având doar stratul lipidic
îşi pierd caracterul infectant.
Proteinele virale au funcţie: structuralǎ (miezul şi învelişul) şi replicativǎ (ADN-ul,
ADN-polimeraza, proteina X).
Invelişul VHB (anvelopa viralǎ) are o grosime de 7 nm şi conţine 3 peptide: majorǎ,
medie şi mare, a cǎror sintezǎ este controlatǎ la nivel translaţional şi transcripţional, procesul
putând fi dereglat în momentul penetrǎrii VHB în hepatocite.
Structura peptidului major este controlatǎ de gena preS; cea a peptidului mediu este
controlatǎ de genele preS, preS2, iar structura peptidului mare este controlatǎ de genele S, preS1
şi preS2 (Voiculescu, 1996, p.51).
Peptidul major deţine 5 determinanţi antigenici : un determinant specific de grup a şi
douǎ perechi de subdeterminanţi dy şi wr ; determinantul w este heterogen (w1-w4),
astfel încât existǎ opt subtipuri de AgHBs: ayw1, ayw2, ayw3, ayw4, ayr, adr, adw2,

adw4; existǎ de asemenea şi determinanţi suplimentari, cum ar fi: j, k, q, x şi g
(Voiculescu, 1996, p.51).
Prezenţa unor subtipuri mai neobişnuite: adywr, awr, adwr, sugereazǎ existenţa unor
infecţii mixte.
Caracterizarea subtipurilor antigenice ale AgHBs permite stabilirea unei distribuţii
geografice: subtipurile d sunt mai frecvente în Europa de Nord, SUA, Asia; subtipul r
este caracteristic pentru Japonia, China; în România circulǎ subtipul ay, identificat la
75% din cei infectaţi şi mai puţin subtipul ad (Rebedea, 2000, p. 280).
AgHBs este localizat în anvelopa viralǎ; se sintetizeazǎ la nivel hepatic şi apare în sânge
ca şi component al particulei Dane sau se eliminǎ incomplet structural, fǎrǎ anvelopǎ, în
forma sfericǎ (prin producerea în exces a peptidului mediu şi mare) sau filamentoasǎ
(prin sintetizarea excesivǎ a peptidului major) (Voiculescu, 1996, p.51).
AgHBs este primul marker serologic al infecţiei (evidenţiabil în ser dupǎ 1-12 sǎptǎmâni
de la momentul infectant).
Prezenţa AgHBs semnificǎ infecţia cu VHB (acutǎ, cronicǎ sau stare de portaj inactiv).
Anticorpii anti-HBs (AcHBs) confirmǎ imunitatea organismului faţǎ de VHB, având rol
protectiv (Ac anti-a) şi neutralizant (Ac anti-S şi Ac anti-preS2, incluşi în vaccinuri)
(Voiculescu, 1996, p.51).
Mutaţiile genomice preS reduc capacitatea protectivǎ a vaccinurilor, lipsa de protecţie
datorindu-se ineficienţei Ac anti-S asupra acestor mutanţi.
AgHBc este parte structuralǎ a miezului (core); poate fi identificat doar în nucleul
hepatocitelor infectate, nu apare liber în sânge.
AgHBc are un potenţial imunogenic deosebit, rǎspunsul imun al gazdei faţǎ de AgHBc
având rol determinant în eliminarea VHB. In cadrul rǎspunsului imun al gazdei, primii anticorpi
care apar sunt IgM-HBc, care indicǎ infecţie acutǎ (prezenţa lor în titru ridicat) sau reactivarea
unei infecţii cronice (titru scǎzut).
Anticorpii tip IgG-HBc apar mai târziu, iar prezenţa lor asociatǎ cu eliminarea AgHBs
caracterizeazǎ evoluţia autolimitatǎ a HBV, prin imunoeliminarea VHB.
Limfocitele T citotoxice (LTC) reacţioneazǎ cu secvenţa 11-27 a AgHBc, astfel încât
modificǎrile minime structurale ale epitopului AgHBc împiedicǎ recunoaşterea lui şi în
consecinţǎ eliminarea hepatocitelor infectate.

AgHBe este o subunitate proteicǎ a miezului (solubilǎ şi secretatǎ în plasmǎ), derivatǎ
din AgHBc, prin proteoliza polipeptidului major din core (Ganem, Prince, 2004, 1118).
Prezenţa lui este de scurtǎ duratǎ (ca marker serologic al infecţiei cu VHB apare în ser la
câteva zile dupǎ AgHBs) şi corespunde fazei acute a hepatitei, semnificând infecţiozitate
crescutǎ a sângelui, iar titrul lui se coreleazǎ cu nivelul replicǎrii virale.
Conservarea AgHBe este determinatǎ de capacitatea de a induce toleranţa imunǎ faţǎ de
el şi AgHBc, la copiii infectaţi neonatal; epitopii AgHBe şi AgHBc sunt comuni şi înalt
imunogeni, astfel încât toleranţa imunǎ faţǎ de infecţia contractatǎ neonatal se extinde asupra
ambelor antigene.
Funcţia AgHBe nu este pe deplin clarificatǎ, se pare cǎ nu are rol în replicarea viralǎ şi
nici în asamblarea noilor virioni (Ganem, Prince, 2004, 1118).
Fracţiunea AgHBe legatǎ de membranǎ este implicatǎ în clearance-ul viral, în timp ce
AgHBe seric este implicat în toleranţa imunǎ (Voiculescu, 1996, p.51).
Persistenţa AgHBe peste trei luni are semnificaţia unei evoluţii prelungite a fazei acute a
hepatitei, potenţialul de cronicizare al acestor cazuri fiind foarte ridicat.
Dispariţia AgHBe din plasmǎ însǎ, nu corespunde întotdeauna eliminǎrii VHB şi
vindecǎrii bolii, fiind uneori expresia apariţiei mutantelor VHB AgHBe negative. Aceste
mutante apar în perioada de seroconversie, prin mutaţii genomice în regiunea pre-C.
Proteina X (pX) reprezintǎ transactivatorul promotorului ARN-polimerazei II şi III,
mecanismul sǎu de acţiune fiind incomplet elucidat. pX se opune apoptozei şi uneori
promoveazǎ onco-geneza hepaticǎ prin integrarea sa în genomul celular şi prin activarea
inadecvatǎ (în timp şi mǎrime) a genelor implicate în proliferarea şi diferenţierea celularǎ
(Kann, Lu, Gerlich, 1995, p.9).
Px este înalt imunogenǎ, induce un rǎspuns imun precoce, umoral şi celular. Ac anti-Px
apar precoce şi reflectǎ stadiul replicativ al VHB.
ADN-VHB (genomul viral) conţine 3200 de nucleotide dispuse într-un lanţ dublu
circular incomplet şi asimetric; lanţul negativ este mai lung decât cel pozitiv (Rebedea, 2000, p.
280).
Extremitatea 5’ a lanţului pozitiv se suprapune pe distanţa a 200-300 perechi de baze
peste extremitatea 5’ a lanţului negativ, realizând o conexiune coezivǎ necesarǎ
menţinerii formei circulare a ADN-ului VHB; extremitatea 5’ a lanţului pozitiv fixeazǎ
covalent un grup de oligoribonucleotide, care prin intermediul a 11 baze rǎmâne

complementar cu lanţul negativ; regiunile DR1 şi DR2, cu repetiţie directǎ a celor 11
baze, participǎ la replicarea şi integrarea ADN-ului VHB în genomul celulei gazdǎ.
Structura genomului viral este relativ stabilǎ, variaţia nucleotidelor afectând cel mult
10% din genom (cea mai stabilǎ este regiunea genei C, iar cele instabile aparţin regiunii genelor
pre-C şi pre-S) (Voiculescu, 1996, p.51).
Lanţul negativ al ADN-VHB conţine 4 ferestre (gene) majore deschise de citire a
informaţiei (ORF - open reading frame), cu structurǎ polipeptidicǎ: gena S, C, P şi X (Rebedea,
2000, p. 280).
1. GENA S are 3 situsuri de iniţiere: S, preS1, preS2, fiecare dintre ele codificând
sinteza câte unui peptid din învelişul VHB. Peptidul preS1 asigurǎ fixarea directǎ a VHB
pe hepatocite, fiind esenţial pentru recunoaşterea şi penetrarea viralǎ. Peptidul preS2
faciliteazǎ fixarea indirectǎ a VHB, prin intermediul receptorului albuminei denaturate.
Gena preS codificǎ epitopii de recunoaştere a anticorpilor, limfocitelor B şi T de pe
suprafaţa peptidului preS1. Regiunea corespunzǎtoare acizilor aminaţi de la 124 la 147
formeazǎ o buclǎ disulfuricǎ şi este reginea esenţialǎ pentru sinteza AcHBs (Voiculescu,
1996, p.51).
Substitiţiile de aminoacizi situaţi în aceste secvenţe, ca urmare a mutaţiilor la nivelul
genei S, pot împiedeca recunoaşterea determinantului a de cǎtre anticorpii vaccinali, permiţând
dezvoltarea infecţiei cu tulpina mutantǎ S în prezenţa anticorpilor (Brumboiu, 2005, p.120).
2. GENA C şi segmentul pre-C formeazǎ o singurǎ unitate genomicǎ.
Gena C controleazǎ sinteza AgHBc (nucleocapsida), iar segmentul pre-C codificǎ
structuraAgHBe (Rebedea, 2000, p. 280).
Fiecare dintre genele C si pre-C au câte un cadru de iniţiere propriu (start codon AUG)
şi un cadru de terminare comun (stop codon TAG); dacǎ translaţia începe la primul start
codon, rezultǎ proteina pre-C care, prin clivaj enzimatic, produce AgHBe matur; dacǎ
translaţia începe de la al doilea codon, rezultǎ proteina nucleocapsidicǎ (AgHBc)
(Ganem, Prince, 2004, 1118).
Mutaţiile genomice pre-C opresc sinteza peptidului semnal (primii 19 codoni ai regiunii
pre-C asigurǎ sinteza peptidului semnal, care permite inserţia şi ulterior secreţia AgHBe
din reticulul endoplasmatic al hepatocitelor infectate); de obicei sinteza AgHBe este
blocatǎ la nivelul translaţiei sau transcrierii genetice şi în majoritatea regiunilor blocajul

afecteazǎ translaţia prin apariţia unui stop codon sau lipsa codonului start (Voiculescu,
1996, p.51).
Astfel, mutaţia punctiformǎ G-A a nucleotidului 1896 transformǎ codonul
28 triptofan (TGG) în stop codon (TAG); un alt tip de mutaţie, cea C-T din poziţia 1817
genereazǎ stop codonul TAA, în timp ce mutaţia A-C din poziţia 1814 blocheazǎ codonul start şi
producţia peptidului semnal; aceste mutaţii au loc în perioada seroconversiei.
3. GENA P codificǎ ADN-polimeraza viralǎ, o proteinǎ multifuncţionalǎ cu rol de
reverstranscriptazǎ, ARN-azǎ, ADN-polimerazǎ şi de proteinǎ terminalǎ (Kann, Gerlich,
1998, p.100).
ADN-polimeraza este antigenicǎ, induce apariţia anticorpilor anti ADN-polimerazǎ, care
reprezintǎ primul marker serologic al infecţiei VHB. Nivelul acestor anticorpi se
coreleazǎ cu gradul replicǎrii virale şi gravitatea bolii, fiind un criteriu de diagnostic
precoce în hepatitele fulminante şi în stadializarea hepatitelor AgHBe negative
(Voiculescu, 1996, p.51).
4. GENA X codificǎ peptidul X, implicat în transactivarea informaţiei genetice şi
indirect în carcinogenezǎ. Prezenţa peptidului X este obligatorie pentru replicarea viralǎ
in vivo şi pentru diseminarea virusului (Ganem, Prince, 2004, 1118).
VHB este stabil la condiţiile mediului înconjurǎtor, rǎmânând infectant la temperatura
camerei (aproximativ 1 sǎptǎmânǎ), la iradierea cu raze ultraviolete, la temperaturi scǎzute (–
20ºC, timp de luni de zile). Virusul este inactivat prin auto-clavare la 100ºC, în 20-30’.
VHB este sensibil la agenţi cationici, substanţe alcaline, alcool (70ºC), glutaraldehidǎ
(2%), substanţe clorigene. Efectul decontaminant este dependent de concentraţia VHB din
fluidul contaminat, de tipul de contact, concentraţia şi tipul decontaminantului utilizat (Sabau,
2002, p.270).

VARIABILITATEA VHB
Deşi genomul VHB este mai stabil decât cel al virusurilor ARN hepatotrope, rata
mutaţiilor genomice este ridicatǎ, apreciindu-se cǎ 10% din genomul VHB suferǎ mutaţii
(spontane sau induse), regiunile cele mai afectate fiind pre-C, C şi S precum şi ADN-polimeraza
viralǎ (Ceausu, 2000, p.56).

Variabilitatea genomicǎ a VHB este favorizatǎ de modalitatea sa particularǎ de replicare,
prin transcrierea inversǎ a informaţiei genetice, prin intermediul ARN-ului pregenomic, în
absenţa enzimelor ADN reparatorii.
In afara mutaţiilor naturale, apǎrute în cadrul procesului de replicare viralǎ, introducerea
terapiilor antivirale a dus la apariţia, relativ rapid dupǎ folosirea lor pe scarǎ largǎ în
tratamentul hepatitelor cronice B, mutaţiilor induse post-terapeutic, cele mai frecvente
fiind mutaţia YMDD (indusǎ de Lamivudinǎ) şi mutaţiile N236T şi A181V (induse de
Adefovir (Cârstina, Ciuticǎ, 2002, p.35).
Aceste mutaţii survin cu o frecvenţǎ de 1-3/100.000/nucleotid/an/persoanǎ infectatǎ
cronic. Virusurile mutante pot infecta de la început pacientul sau sǎ aparǎ pe parcursul unei
infecţii persistente cu virus sǎlbatic (Voiculescu, 1996, p.51).
Mutaţiile constau în substituţii, deletǎri (ştergeri), duplicǎri, inversǎri sau rearanjǎri de
nucleotide virale, mutaţiile de la nivelul ORF generând variante genomice (Rebedea, 2000, p.
280).
Mutanţii VHB dobândesc proprietǎţi biologice remarcabile, fǎrǎ a pierde capacitatea
replicativǎ. Implicaţiile biologice ale mutaţiilor VHB sunt multiple: eludarea rǎspunsului
imun natural sau vaccinal (escape mutans); modificǎri ale patogenitǎţii (creşterea) şi
tropismului tisular; rezistenţǎ terapeuticǎ (rǎspuns slab la Interferon, cu riscul recidivelor
frecvente, care la formele mutante depǎşesc 20%); persistenţa infecţiei, cu evoluţie
severǎ; rata clearance-ului spontan în cazul infecţiei cu tulpini mutante este foarte micǎ
(Ceausu, 2000, p.56).
Principalele tipuri de mutaţii ale VHB sunt urmǎtoarele:
● Mutaţiile non-sens – rezultǎ dintr-o substituţie nucleotidicǎ (mutaţie punctiformǎ), transferând codonul unui aminoacid la unul din
cei 3 codoni terminali ai ARNm (codon stop): UAA,
UAG, UGA. Acest tip de mutaţie produce întreruperea
transcrierii, rezultând o sintezǎ trunchiatǎ a unei proteine
sau chiar absenţa sintezei proteice.
● Mutaţiile fǎrǎ sens – transformǎ codonul unui aminoacid în altul, prin
substituirea unui nucleotid, cu repercursiuni asupra funcţiei şi/sau stabilitǎţii proteinei
sau din contra, pot sǎ nu aibǎ nici o consecinţǎ (mutaţie neutrǎ).

● Mutaţiile prin inserţie sau deleţie - modificǎ secvenţa aminoacizilor proteinei
traduse şi pot sǎ ducǎ la crearea unui stop codon (Cârstina, Ciuticǎ, 2002, p.35).
● Mutaţiile regiunilor S şi pre S sunt relativ rare.
Cea mai frecventǎ mutaţie de la nivelul genei S constǎ în substituirea glicinei cu argininǎ
la codonul 145 (G145R), la nivelul determinantului major a. Apariţia acestei mutaţii este
condiţionatǎ de administrarea de imunoglobuline specifice anti-VHB la naştere sau de
vaccinarea anti hepatiticǎ B (Kann, Gerlich, 1998, p.100).
Mutanta G145R pǎstreazǎ infecţiozitatea, însǎ eludeazǎ mecanismele imunologice
postvaccinale (mutantǎ escape) (Kalinina, Iwanski, Will, Sterneck, 2003, p.1274).
Aceste schimbǎri în structura antigenicǎ pot modifica sensibilitatea testelor serologice
utilizate în determinarea AgHBs.
Regiunea pre-S are o importanţǎ deosebitǎ întrucât conţine epitopii pentru rǎspunsul în
AcHBs; modificarea peptidului pre-S la situsul de fixare al anticorpilor cauzeazǎ eşecuri
în imunizǎrile antihepatitǎ B, motiv pentru care aceste mutante se numesc ”mutante
escape“ (vaccine escape) (Brumboiu, 2005, p.120; Sabau, 2002, p.270); infectarea cu
asemenea mutante poate induce hepatitǎ la persoanele corect imunizate antihepatitic B,
anticorpii pre-S fiind inactivi faţǎ de mutantele pre-S, aceşti subiecţi nu beneficiazǎ de
avantajele imunoeliminǎrii celulare (Kalinina, Iwanski, Will, Sterneck, 2003, p.1274).
Mutaţiile escape au fost descrise la nivelul determinantului comun a la urmǎtoarele tipuri
de pacienţi: •persoane cu transplant hepatic pentru cirozǎ hepaticǎ, trataţi profilactic cu
anticorpi monoclonali; •copiii nǎscuţi din mame infectate, care au fost vaccinaţi, însǎ
ulterior au dezvoltat hepatite cronice, eşecul vaccinǎrii specifice şi al seroprofilaxiei fiind
consecinţa mutaţiei G145R; •pacienţi cu infecţii cronice cu VHB şi mutaţii la nivelul
regiunii pre-S1, care favorizeazǎ sinteza formelor mici de AgHBs, iar retenţia de astfel
de particule se asociazǎ cu creşterea afectǎrii hepatice şi apariţia carcinomului
hepatocelular (Sobhonslidsuk, Sornmayu, Sumethkul, 2006, p.257).
● Mutaţiile regiunii pre-C
Gena pre-C codificǎ structura AgHBe. La nivelul acestei regiunii pre-C au fost descrise
mai multe tipuri de mutaţii, prezente nu numai în hepatitele cronice active AcHBe pozitive, ci şi
în hepatitele cronice AgHBe pozitive şi în hepatitele fulminante (Cârstina, Ciuticǎ, 2002, p.35):
▪ mutaţia din poziţia 1896:

• este cea mai frecventǎ mutaţie a acestei regiuni, constând într-o
substituţie nucleotidicǎ (guanozin-adenozin), transformând codonul 28 într-un stop-codon
(TAG), responsabil de oprirea transcrierii proteinei precursoare AgHBe şi consecutiv la lipsa de
sintezǎ a AgHBe;
• mutaţia 1896 este frecvent întâlnitǎ la pacienţii cu hepatite cronice anti
HBe pozitive, dar cu replicare viralǎ prezentǎ (ADN-VHB pozitiv);
• varianta G1896A se poate mixa cu tulpina sǎlbaticǎ a VHB, AgHBe
pozitivǎ (Zoulim, 2004, p.10), cu implicaţii patogenetice şi clinice în sensul agravǎrii formelor
acute de boalǎ (forme fulminante) (Rebedea, 2000, p. 280);
▪ au fost descrise mutaţii la nivelul codonului de iniţiere a regiunii pre-C (poziţiile
1814, 1815, 1816, 1817), care constau în substituţii nucleotidice (CTG, TTG, ACG, TAA,
ATT), care eliminǎ codonul de iniţiere, blocheazǎ producerea peptidului semnal şi împiedicǎ
sinteza AgHBe; aceste mutaţii se
asociazǎ frecvent mutaţiei 1896 (Cârstina, Ciuticǎ, 2002, p.35);
▪ la pacienţii din bazinul mediteranean a fost descrisǎ frecvent o mutaţie dublǎ
(1896 şi 1899) (Cârstina, Ciuticǎ, 2002, p.35); mutaţia este responsabilǎ de substituţia
unui amino-acid (glicina cu acid aspartic), ea nu altereazǎ sinteza AgHBe, însǎ creşte
legǎtura ribozomalǎ de ARNm, cu creşterea sintezei AgHBs în condiţiile în care
eliminarea acestuia este redusǎ; prin urmare, mutaţia 1896-1899 afecteazǎ inserţia şi
secreţia AgHBe, determinând acumularea intraribozomalǎ a AgHBe, unde acesta rǎmâne
fixat şi absenţa lui din ser (Zoulim, 2004, p.10);
Mutantele pre-core prezintǎ câteva caracteristici generale: apar mai frecvent în infecţiile
cronice VHB (portaj, hepatitǎ cronicǎ) în care se produce seroconversia AgHBe în
AcHBe; incidenţǎ şi distribuţie geograficǎ inegalǎ (frecvenţǎ crescutǎ în bazinul
mediteranean şi Asia de Sud-Est); potenţial crescut de cronicizare; sub presiunea
continuǎ a sistemului imun, raportul dintre tulpinile sǎlbatice şi mutantele AgHBe
negative se modificǎ în favoarea ultimilor, acestea devenind prevalente determinǎ
hepatite persistente (cu ADN-VHB detectabil); rezistenţǎ faţǎ de rǎspunsul imun şi
terapia cu IFN; remisiunile spontane sunt rare, iar evoluţia spre cirozǎ şi chiar
hepatocarcinom este mai rapidǎ (Pawlotsky, 2006, p. 10).
● Mutaţiile promotorului C:

▪ sunt responsabile de absenţa sintezei AgHBe însǎ, fǎrǎ afectarea
replicǎrii virale sau a expresiei AgHBc, întrucât mutaţiile nu afecteazǎ ARN-ul pregenomic
controleazǎ transcripţia mesager implicat în transcrierea regiunii pre-C (Parekh, Zoulim, Ahn,
2003, p. 6601);
▪ cele mai frecvente mutaţii ale regiunii promotorului sunt schimbarea AT la nucleotidul 1762 şi respectiv schimbarea G-A la nucleotidul 1764;
▪ implicaţiile patogenetice şi clinice ale acestor tipuri de mutaţii sunt
deosebite, fiind responsabile de creşterea patogenitǎţii tulpinii mutante, cu
stimularea replicǎrii virale; se pare cǎ sunt implicate şi în clearance-ul AgHBe,
fiind mai frecvente la pacienţii AgHBe pozitivi care fac seroconversie la
anticorpi, faţǎ de cei care rǎmân AgHBe pozitivi (Streinu Cercel, 2004,
p.336);
▪ recent s-au publicat rezultate referitoare la implicarea acestor douǎ
mutaţii în hepatita fulminantǎ, stimularea replicǎrii tulpinilor mutante cauzând
reactivarea unor infecţii cronice la gazdele imunocompromise (Parekh, Zoulim,
Ahn, 2003, p. 6601);
● Mutaţiile regiunii C apar în cursul infecţiilor cronice cu VHB; mutaţiile constau
în inserţia a 36 perechi de baze între nucleotidele de la extremitatea regiunii C (18961899), anulând epitopii imuni ai AgHBc, cu persistenţa AgHBe şi cu absenţa AcHBc
(Rebedea, 2000, p. 280);
● Mutaţiile genei P (polimerazei):
▪ sunt relativ rare, asociate cu utilizarea analogilor nucleozidici
(Lamivudina, Famciclovir) în terapia hepatitelor cronice B (Streinu Cercel, 2004,
p.336);
▪ favorizeazǎ evoluţia fulminantǎ, afectând funcţiile ADN-polimerazei
(Ozasa A, Tanaka T, Orito E et al, 2006, p.326);
▪ dupǎ administrarea de Lamivudinǎ apar trei tipuri de mutaţii care induc
rezistenţǎ fatǎ de aceasta, impunând modificarea schemei terapeutice
(scimbarea/asocierea cu un alt antiviral): •substituţia metioninei cu valinǎ,
a • metioninei cu isoleucinǎ (M204V/I)

din domeniul C al regiunii

RT/ADN-polimerazei şi • a leucinei cu metioninǎ (din domeiul B)
(Streinu Cercel, 2004, p.336);

▪ cea mai frecventǎ mutaţie este cea de tip M204V/I , care intereseazǎ
locusul YMDD al domeniului C; aceastǎ mutaţie se asociazǎ cu scǎderea
capacitǎţii de replicare a tulpinii mutante şi a sensibilitǎţii la terapia cu
Lamivudinǎ (Streinu Cercel, 2004, p.336);
▪ mutaţia YMDD apare doar dupǎ minim 24 de sǎptǎmâni de terapie cu
Lamivudinǎ, astfel încât nu se ia în discuţie în cazul HBV persistente, unde durata
terapiei este scurtǎ (3–6 luni), constituindu-se în marele avantaj al tratǎrii infecţiei
înainte de cronicizare (Rebedea, 2000, p. 280);
● Mutaţiile genei X (proteina transactivatoare) afecteazǎ cel mai frecvent codonii
130 şi 131 de la acest nivel şi se coreleazǎ cu creşterea incidenţei hepatocarcinomului
(Streinu Cercel, 2004, p. 336).
Mecanismul de producere al mutaţiilor VHB nu este încǎ cert clarificat, un rol important
având presiunea imunologicǎ (Cârstina, Ciuticǎ, 2002, p.35).
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