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Transmiterea și grupe cu risc pentru VHC și VHB
Mai multe grupe populaționale sunt considerate a fi la risc înalt sau reprezintă grupe cu
prevalență mai mare a bolii „high risk/high burden population group” pentru infecțiile cu
VHC și VHB.
Populația generală și grupele populaționale cu risc au fost clasificate și reevaluate recent în
mai multe rapoarte ECDC pe baza datelor provenite din țări europene cu scopul stabilirii
proporției cazurilor neidentificate în vederea atingerii obiectivelor de eliminare a hepatitelor B
și C până în 2030 (Easterbrook 2016, ECDC – Epidemiology 2018). In decembrie 2018,
ECDC a lansat o abordare integrată a testării virusurilor hepatitelor și a virusului HIV pornind
de la premizele:
-

transmiterea similară a celor trei virusuri

-

o mare proporție dintre cei cu hepatita cronică B și C nu iși cunosc statusul

-

identificarea tardivă a jumătate dintre infectații cu virusul HIV

-

există tratament curativ/supresie virală care are și efect profilactic prin limitarea
transmiterii VHB, VHC și HIV (preventive treatment) (ECDC – An Integrated
approach 2018).

Grupe de risc pentru infecția cu VHB și VHC
Transmitere percutanată:
-

consum de droguri injectabile

-

nosocomial și iatrogenic

Transmitere percutanată cu alte expuneri la ace:
-

lucrători salubritate

-

utilizatori de substanțe anabolizante

-

tatuaje, piercing
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-

acupunctura

-

mezoterapia

Transmitere sexuală:
-

homosexuali

-

prostituție

-

comportament sexual riscant

-

victimele violului

-

parteneri sexuali ai consumatori de droguri

-

persoane infectate cu HIV, HBV+, HCV+ și boli transmise sexual

Transmitere intranazală - consumatori droguri intranazalgro
Persoane vulnerabile și transmiteri mixate
-

infectații cu HIV

-

persoane încarcerate

-

migranții

-

membri de familie, contacți sexuali ai persoanelor infectate VHB/VHC (inclusiv copiii
mamelor infectate)

-

călători

-

transsexuali

-

persoane fără adăpost

-

persoane instituționalizate

-

persoane cu deteriorare cognitivă

Alte grupuri de interes (proxime populației generale)
-

gravide

-

donatori de sânge

-

cohorte cu risc (ECDC 2018, Easterbrook 2016).

Ambele virusuri se transmit similar dar grupele populaționale cu risc crescut au ierarhizare
diferită.
Virusul hepatitei C
Pentru virusul hepatitei C cele mai relevante grupe de risc sunt:
-

consumatorii de droguri

-

persoane din instituții corecționale

-

infectații cu virusul HIV (și factori de risc asociați)
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-

hemodializați/dializați

-

primitorii de produse de origine umană

-

diabeticii

-

copii mamelor infectate cu VHC și membrii de familie.

In funcție de tipul transmiterii, virusul hepatitei C se transmite prin sânge percutanat, sexual și
vertical mamă-copil.
Incubația hepatitei C este 2 săptămâni-6 luni. Aproximativ 80% dintre persoanele infectate nu
prezintă manifestări clinice. Peste 60% dintre cei infectați rămân cu infecție cronică iar riscul
de ciroză hepatică este 15–30% în perspectiva următorilor 20 de ani. Virusul hepatitei C este
un patogen transmisibil prin sânge, prin consum de droguri injectabile și prin practici
neadecvate de administrare a injecțiilor, posttransfuzional și postexpunere ocupațională.
Transmiterea prin alte fluide biologice cum sunt sperma sau fluidul rectal s-au identificat
preponderent la bărbați infectați cu HIV (Foster 2017). Virusul s-a identificat și în sânge
menstrual, secreție vaginală, salivă, lapte matern dar riscul transmiterii prin aceste fluide
biologice este foarte mic sau inexistent (Wang 2011).
Transmiterea percutană a VHC
-

consumatori de droguri injectabile

-

expunere nosocomială sau iatrogenică: pacienți dializați, diabetici, primitori de
produse de sânge, persoane cu intervenții medicale/stomatologice, personal medical.

Consumul de droguri injectabile este cel mai important factor de risc pentru infecția cu VHC
în Europa și multe alte regiuni ale globului, cu seroprevalențe dependente de durata expunerii
și țară de 10-70% (Nelson 2011, Degenhardt 2017). Conform World Drug Report din 2018, în
anul 2016 estimativ 10,6 milioane persoane erau consumatoare de droguri injectabile, dintre
care peste jumătate erau infectate cu VHC (UNOCD 2018). Un alt raport modial pentru anul
2015 cu date provenite din 179 țări reprezentând 99% din populația globului de 15-64 ani,
estimativ 15,6 milioane persoane (95% UI 10,2–23,7 mil.) erau consumatoare de droguri
injectabile reprezentând 0,33% (0,21–0,49) din grupa de vârstă 15-64 de ani. Cele mai mari
rate au fost estimate pentru Georgia și Seychelles dar cea mai mare proporție de persoane
consumatoare de droguri injectabile provin din Rusia, SUA și China. Estimativ, 52,3% (95%
UI 42·4–62∙1) erau infectați cu VHC (AcVHC pozitivi) reprezentând 8,2 milioane persoane
(4,7–12,4 mil), 17,8% (10,8–24,8) infectați cu HIV și 9,1% (5,1–13,2) AgHBs pozitivi.
Majoritatea erau consumatori de opioide 82,9% (76,6–88,9), grupa de vârstă sub 25 ani
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reprezenta 27∙9% (20∙9–36∙8) și peste jumătate aveau istoric de încarcerare (Degenhardt
2017).

Europa de Est

Prevalența infecției Prevalența infecției Prevalența infecției
cu VHC
cu VHB
cu HIV
64,7% (56-72,9)
7,9% (5,7-10)
24,7% (15,6-33,9)

Europa de Vest

53,2 (48-57,9)

3,2% (0,9-5,6)

15,2% (9,9-20,4)

Tabel 1. Prevalența infecției cu VHC, VHB și HIV la consumatorii de droguri injectabile
(Degenhardth 2017)

Figura 1. Prevalența infecției cu VHC la consumatori de droguri (Degenhardt 2017)
În raportul ECDC 2018 – infecția cu VHB și VHC în populații selectate, prevalența infecției
cu VHC la consumatorii de droguri injectabile este net mai mare decât în orice alt grup la risc,
cu variații importante global și dependent de alte expuneri asociate. Modalitatea de
transmitere este prin ace contaminate și seringi.
Consumatori Consumatori Consumatori Consumatori
Consumatori
droguri IV
droguri IV și droguri IV
droguri IV și
droguri IV și
HIV +
închisori
homosexualitate prostituție
UE/CEE 7-95,4%
38.3-83.7% 22.5-86%
22.1
84.4%
Romania 75,67%
Tabel 2. Infecția cu VHC și consumul de droguri (ECDC – Epidemiology 2018)
Aproximativ 20% dintre infectații cu VHC nu au istoric de consum de droguri injectabile sau
alte expuneri parenterale. Un studiu caz-martor efectuat în SUA a demonstrat că tatuajul este
semnificativ și independent asociat cu infecția cu VHC în condițiile creșterii prevalenței
tatuajelor mai ales între tineri. Tatuajul s-a dovedit semnificativ asociat cu infecția cu VHC în
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absența consumului de droguri și transfuziei de sânge înainte de 1992, OR, 5,17 (95% CI,
3,75-7,11; P < 0.001) (Carney 2013, Scheinmann 2007).
Infecția cu VHC nosocomială este definită de apariția infecției în servicii medicale iar
iatrogenia este definită de infecția datorată unei activități medicale efectuată în scop
diagnostic sau terapeutic. Recenzia ECDC include pentru ambele condiții hemodializa,
personalul medical, diabetul zaharat, primitorii de produse biologice de origine umană și
procedurile de medicale și de medicină dentară.

Hemodializa
(14 studii)

UE/CEE

3,3-39,3%

Proceduri
Primitori
medicale/dentare de produse
(3 studii)
de origine
umană
(8 studii)
8,9-11,3%
2-95,4%

Diabetul
zaharat
(8 studii)

Personal medical

0,7-9,2%

0,8-6,4%

România

27,3-39,3%
4,5-7,7%
1,07%
(2 studii)
(2 studii)
(1 studiu)
Tabel 3. Prevalența infecției cu VHC – riscul nosocomial (ECDC Epidemiology 2018,
Voiculescu 2010, Schiller 2015, Sporea 2009)
La pacienți hemodializați VHC se transmite prin expunere la sânge percutanat. Peste 50%
dintre izbucnirile epidemice nosocomiale survin în centre de dializă. Investigațiile
epidemiologice au evidențiat breșe în manipularea medicației administrate parenteral,
contaminarea mașinilor de hemodializă, utilizarea inadecvată a flacoanelor multidoză de
heparină sau ser fiziologic, contaminarea suprafețelor și echipamentelor (chiar în absența
sângelui vizibil), insuficienta igienă a mâinilor și neutilizarea mănușilor (Fabrizi 2015,
KDIGO 2018).
Conform unei meta-analize recente, prevalența infecției cu VHC la personal medical este mai
mare decât în populația generală – (OR 1,6, 95% CI 1,03- 2,42), cea mai mare prevalență
pentru personal medical și de laborator (OR 2.2) și pentru personal medical cu expunerea cea
mai mare la sânge (OR 2,7 - chirurgi, moașe, microbiologi, personal în centre de hemodializă
și de transfuzii, morfopatologi) (Westermann 2015).
Acupunctura nu s-a dovedit semnificativ asociată cu infecția cu VHC, cu mențiunea că
utilizarea strict a acelor de unică utilizare este esențială pentru siguranța metodei (Ernst 2003).
Acupunctura poate fi considerată ca terapie adițională în tratamentul infecției cronice cu
VHC.
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Persoanele încarcerate sunt evaluate atent pentru că au rate de infecție (VHC, HIV, VHB,
sifilis, gonoree, tuberculoză) mai mari decât populația generală, cu semnificație pentru
personalul din închisori și pentru public în general unde majoritatea se reîntorc. Încarcerarea
este pentru mulți, aparent paradoxal, o oportunitate pentru diagnostic, tratament, profilaxie și
abandonarea comportamentelor la risc. Estimativ, global, 10 milioane de persoane erau
încarcerate în anul 2014 cu rate de infecție cu HIV - 3,8%, infecție cu VHC-15,1%, infecție
cu VHB 4,8% (Dolan 2016).
În anul 2015 peste 600.000 persoane erau încarcerate în UE cu rate de la 21,3 per 100 000 în
Liechtenstein până la 277.7 per 100 000 în Lituania (ECDC 2018 – prison settings). În
România, în septembrie 2018 erau încarcerate 21527 persoane cu o rată de 111/100.000
(http://www.prisonstudies.org/country/romania). Cu excepția unor izbucniri epidemice rata
transmiterii infecțiilor este mică în timpul încarcerării, majoritatea sunt depistați la momentul
instituționalizării (Turner 2011, ECDC 2018 – prison settings).
Persoane
încarcerate
(44 studii)

Persoane
încarcerate
cu infecție
HIV (4
studii)

Persoane
încarcerate și
consumatoare
de droguri
injectabile (5
studii)
22,5-86%

Persoane
încarcerate cu
tatuaje
(3 studii)

UE și 1,3-86,3%
55,9-93,5%
4,5- 51,2%
CEE
Tabel 4. Infecția cu VHC la persoane încarcerate (ECDC 2018)

Persoane
încarcerate, sex
neprotejat
(2 studii)

4,2-43,2%

Transmiterea sexuală a VHC
Toate modalitățile de sexuală au fost evaluate, însoțite sau nu de alte expuneri. Transmiterea
de la femei infectate cu VHC prin secreții vaginale pare sa existe numai în prezența sângelui
(OR= 56,4) (Wang 2011). Transmiterea sexuală a VHC în cupluri stabile este foarte redusă.
În studiul prospectiv HCV Partners Study efectuat asupra 500 cupluri stabile heterosexuale
fără alte expuneri (infecția cu HIV, consum de droguri, infecția VHB), prevalența a fost de
1,2% (95% CI:0,2%–2,2%) infecții potențial atribuibile contactului sexual. Incidența maximă
a fost de 7,2 per 10.000 persoane-ani (95%CI:1,3–13,0) și riscul maxim per contact sexual a
fost de 1 la 380.000 (95% CI:1/600.000–1/280.000) (Terrault 2013, Dodge 2014).
Într-o recenzie sistematică, cu includerea de studii prospective, caz-martor și de prevalență,
asupra transmiterii sexuale a VHC la adulți heterosexuali (în absența altor expuneri cum sunt
infecția HIV, homosexualitatea/bisexualitatea, încarcerarea) dar cu comportament sexual
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hazardat și de orice tip (parteneri multipli, prostituție, contact sexual cu persoane cu boli
transmise sexual evaluate prin autoraportare și prin rata utilizării protecției mecanice) nu s-a
confirmat riscul crescut de infecție cu VHC pentru nici unul dintre factorii de risc evaluați
(Wuytack 2018).
Dacă transmiterea heterosexuală este redusă, homosexualitatea și coinfecția cu virusul HIV
contribuie la rate de transmitere net mai mari. Coinfecția HIV și VHC este de 3-4 ori mai
frecventă decât coinfecția HIV și VHB în lume și respectiv în Europa. Prezența infecției cu
VHC la infectații cu HIV nu crește riscul de infecție cu VHB (HIV+HBV+HCV+ față de cel
HIV+HBV+HCV-, OR=0,91; 95% CI 0,57-1,45).
Coinfecția cu VHC mai frecventă la homosexuali coinfectați cu HIV se explică prin:
-

boli transmise sexual coexistente

-

consumul de droguri i.v. cu ace partajate

-

contacte sexuale în timpul menstrelor

-

vaccinarea antihepatită B

-

încărcătura virală VHC în spermă și sânge mai mari la infectații cu HIV

-

factori de gazdă și interacțiuni virale (Chen 2011).

Într-o meta-analiză (perioada 1995-2015, 42 studii eligibile) asupra infecției cu VHC la
homosexuali coinfectați cu HIV s-a constatat o prevalență a anticorpilor VHC de 8,1% și
infecție VHC viremică de 5,3%–7,3%. Prevalența anticorpilor VHC la homosexuali-HIV
pozitivi și consumatori de droguri injectabile a fost de 40,0% și de 6,7% la consumatorii de
droguri non-injectabile. Global, tendința a fost de creștere ușoară iar la consumatorii de
droguri injectabile de scădere. Rata estimativă a transmiterii sexuale a fost 0,53/100 persoaneani cu ușoară tendință de creștere. Reinfecția după vindecare terapeutică a fost de 20 de ori
mai frecventă decât seroconversia inițială și s-a asociat cu comportament sexual cu risc mare
(traumatic) și cu consumul de metamfetamină asociat (Jordan 2017, Hagan 2015, Foster
2017).
În raportul ECDC 2018 care a evaluat studiile publicate în populații selectate din țările UE și
CEE în perioada 2005-2017 asupra infecției cu VHB și VHC, prevalența infecției cu VHC la
homosexuali este egală sau mai mare decât în populația generală și dependentă de alte
expuneri (ECDC 2018).
Homosexuali
11 studii

Homosexuali cu
infecție HIV – 16 studii

Homosexuali, consumatori de
droguri - 1 studiu în Marea Britanie
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UE/CEE

0,0-4,7%

0,88-25%

22,1%

România

-

-

-

Tabel 5 – Prevalența AcVHC la homosexuali în UE/CEE
Transmiterea materno-infantilă
Virusul hepatitei C poate fi transmis materno-infantil in utero sau peripartum și este principala
cauză de infecție cu VHC la copil. Până la jumatate dintre infecții survin în lunile 1-8 de
gestație iar restul peripartum (în ultima lună de gestație și în timpul travaliului). Incubaţia
infecţiei perinatale este de 6-12 săptămâni și este frecvent asimptomatică, cu transaminaze
normale. Transmiterea verticală este neglijabilă dacă mama este AcVHC pozitivă dar fără
viremie, rarele cazuri descrise în literatură par să fie asociate unei viremii materne
intermitente. Rata transmiterii verticale este estimativ 5,8% (4,2-7,8%), dependent de viremia
maternă (>6 log IU/mL) dar poate ajunge la 10,8% (7,6-15,2%) când coexistă infecția cu
virusul HIV. În coinfecția cu HIV controlul terapeutic reduce riscul de transmitere verticală la
rate de 4-8,5%. Există studii discordante privind nivelul viremiei materne şi rata transmiterii
verticale, estimativ 3-13% (ter 2005, Benova 2014, Hughes 2017).
Efectul infecţiei cu VHC asupra creşterii fetale a fost evaluat într-o meta-analiză care
constată: creştere fetală modestă (OR, 1,53; 95% CI, 1,40-1,68), greutate mică la naştere (OR,
1,97; 95% CI, 1,43-2,71), cu limita că asocierea ar putea fi datorată efectului infecţiei sau
multiplilor factorilor de confuzie (Huang 2016).
In România, rata infecţiei cu VHC la femei gravide este estimativ 1,7% (fără studii recente).
În multe ţări cu prevalenţă joasă a infecţiei cu VHC testarea femeii gravide se face numai în
prezenţa factorilor de risc: consum de droguri injectabile sau endonazal, expuneri parenterale
nesigure (tatuaje), transfuzii de factori de coagulare sau sânge necontrolat (anterior testării
regulate a donatorilor), prizonierat anterior, boli cu transmitere sexuală în antecedente inclusiv
infecţia cu HIV, hemodializa şi transaminaze crescute inexplicabil.
Testarea gravidelor constă din evaluarea AcVHC urmată de test cantitativ molecular ARN
VHC (dacă testul initial este pozitiv). Diagnosticul de infecţie acută sau cronică cu VHC
depinde de prezenţa unui test AcVHC negativ sau respectiv pozitiv în limita a 6 luni. Dacă nu
există un test anterior nu se poate face confirmarea infecției ca acută sau cronică strict pe
criterii de testare (Hughes 2017).
Sarcina şi naşterea la femei infectate cu VHC
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Gravida VHC pozitivă poate fi evaluată în cursul sarcinii prin metode invazive dacă este cazul
- amniocenteza sau biopsia de vilozităţi coriale nu s-au dovedit riscante pentru achiziţia
infecţiei cu VHC a fătului (cu menţiunea că datele sunt limitate). Nu s-au demonstrat diferenţe
în rata transmiterii verticale dependent de tipul naşterii, secţiunea cezariană comparativ cu
naşterea fiziologică, cu menţiunea că evaluarea virusologică a fost evaluată numai în unele
studii (Ghamar 2011, Dellotte 2014). În prezent, infecţia cu VHC nu reprezintă o
recomandare de naştere prin secţiune cezariană.
Ruptura de membrane cu durata de peste 6 ore, epiziotomia şi monitorizarea invazivă a fătului
în timpul travaliului sunt consideraţi factori de risc achiziţia infecţiei în timpul travaliului.
Recomandările sunt de evitare a acestor manopere şi management obstetrical obişnuit
(Hughes 2017).
Copilul poate fi alimentat natural conform recomandărilor americane ACOG şi CDC pe baza
recenziei sistematice Cottrell din 2013. În prezenţa ragadelor recomandarea este de
întrerupere temporară a alimentaţiei naturale (Cottrell 2013).
Diagnosticul infecției nou-născutului unei femei infectate cu VHC se face prin test molecular
cantitativ, la vârsta de 1-2 luni și la interval de 6 luni (Public Health England 2018, American
Academy Ped 2015). Detecția anticorpilor VHC nu reprezintă un test valid datorită
transferului anticorpilor transplacentar care sunt prezenți cvsitotal la nou-născut. Persistența
anticorpilor materni la copii neinfectați VHC este de 15,3% la vârsta de 1 an și 1,6% la vârsta
de 18 luni. Copilul este considerat infectat cu VHC dacă are două teste ARN pozitive la vârsta
de peste o lună sau are AcVHC la vârsta de 2 ani (Mast 2005, American Academy Ped 2015).
Infecția perinatală este asimptomatică dar devine cronică în 80% dintre cazuri. Rata de
vindecare spontană este de 21-75% în primii ani de viață. Urmărirea pe termen lung a
copiilor infectați perinatal, la 10 -20 de ani arată că numai 5-12% dezvoltă fibroză
semnificativă (Yeung 2014, Huang 2016).
Efectul sarcinii la femei infectate cu VHC
Viremia poate crește în trimestrul II și III de sarcină datorită răspunsului imun diminuat ceea
ce se traduce prin niveluri ALAT mai mici în timpul sarcinii deoarece injuria hepatică este
imun mediată și nu prin citotoxicitate virală. Efectul sarcinii pare fi benefic cu limitarea
progresiei fibrozei hepatice dar există și rapoarte care demonstrează agravarea afectării
hepatice în cursul sarcinii (Hughes 2017).
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