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ETIOLOGIA HEPATITEI VIRALE D

VIRUSUL HEPATITIC D
In anul 1997, Rizzeto a descris un sistem antigen-anticorpi asociat infecţiei cu VHB,
însǎ diferit de antigenele şi anticorpii acestuia, pe care l-a denumit sistemul antigenic delta.
Antigenul delta (AgHD) suspectat iniţial ca fiind o variantǎ antigenicǎ a nucleocapsidei
VHB, s-a dovedit a fi un virus defectiv, fǎrǎ anvelopǎ (încapsidarea fiind realizatǎ de AgHBs al
VHB sau de cǎtre alte hepadnavirusuri), denumit virusul hepatitic D (VHD) (Sabau, 2002, p
293).
VHD este un virus cu formǎ sfericǎ, diametrul de 36-41 nm, format dintr-o
nucleocapsidǎ (miezul), cu diametrul de 19 nm şi anvelopa lipoproteicǎ exterioarǎ, derivatǎ din
AgHBs (Rebedea, 2000, p 285).
Nucleocapsida viralǎ conţine genomul ARN şi AgHD, care este învelit de AgHBs (cu
rol esenţial în asamblarea şi propagarea virusului).
Antigenul delta este singura proteinǎ codificatǎ de ARN-VHD şi se prezintǎ sub 2
forme: forma micǎ (short) – HDAg-S şi forma lungǎ (long), mai mare – HDAg-L, cu greutate
molecularǎ de 24 şi respectiv 27kDa.
Cele douǎ forme antigenice au funcţii diferite: HDAg-S activeazǎ replicarea ARN-VHD
şi reprezintǎ forma dominantǎ a AgHD în faza acutǎ a infecţiei VHD, în timp ce, HDAg-L

intervine în asamblarea virusului şi cuplarea AgHBs, stopând replicarea viralǎ. Prin inhibarea
replicǎrii virale se accelereazǎ procesul de formarea noilor particule de VHD, situaţie întâlnitǎ în
special în faza cronicǎ a infecţiei (Strǎin R, Strǎin M, 2004, p 460).
Genomul viral este reprezentat de un lanţ circular monocatenar de ARN, cu polaritate
negativǎ, ce conţine 1700 nucleotide (cel mai mic genom viral din lumea animalǎ).
La nivelul ARN-VHD s-a descris un domeniu distinct cu activitate riboenzimaticǎ
(ribozim), care include regiunile genomicǎ şi antigenomicǎ, care au şi capacitate de autoclivare
şi autoreglare, pe lângǎ funţia geneticǎ. O altǎ funcţie singularǎ a ribozimului antigenomic este
cea cataliticǎ, care permite ARN-VHD sǎ catalizeze alte reacţii, cum ar fi cea de formare a
legǎturilor peptidice (Strǎin R, Strǎin M, 2004, p 462).
Caracterul defectiv, genomul de dimensiuni mici şi replicarea de tip rolling circle apropie
VHD de viroidele şi virusoidele satelite plantelor sau, fiind încadrat taxonomic în categoria
agenţilor subvirali sau genul flotant Deltaviridae (Rizzetto, 2015, p 21576).
Sunt identificate pânǎ la ora actualǎ 3 genotipuri majore ale VHD (I, II, III), cu
distribuţie geograficǎ diferitǎ. Variaţia intergenotipicǎ a secvenţelor genomice este aproximatǎ
în jur de 40%, iar cea a secvenţelor de aminoacizi ale AgHD, în jur de 35% (Wu, 2006, p 175).
Genotipul I are douǎ subtipuri: IA, rǎspândit în Asia şi IB, mai frecvent întâlnit în SUA,
determinǎ frecvent forme severe de boalǎ, cirozǎ şi carcinom hepatocelular (Rizzetto, 2016, p
135).
Genotipul II este rǎspândit în Japonia, Taiwan şi produce forme mai uşoare de boalǎ
(Wu, 2006, p 175).
Genotipul III se întâlneşte doar în nordul Americii de Sud, producând forme severe şi
fulminante de hepatitǎ, probabil prin asocierea cu genotipul F al VHB, frecvent în acea zonǎ
(Parana, Kay, Molinet, 2006, p 475).
Rezistenţa la condiţiile mediului exterior şi faţǎ de decontaminanţi a VHD este similarǎ
cu cea a VHB.
Replicarea VHD se desfǎşoarǎ autonom şi independent de cea a VHB. Dupǎ ataşarea de
un receptor specific, virionul pǎtrunde în hepatocit, iar genomul viral este transportat în
nucleoplasmǎ, unde se gǎseşte enzima necesarǎ replicǎrii. Studii recente au dovedit cǎ VHD şi
VHB au cel puţin un pas comun de penetrare în hepatocit, pas care necesitǎ prezenţa unei
secvenţe a proteinei pre-S1 a VHB (Alvarado-Mora, Locarnini, Rizzetto, Pinho, 2013, p 541).

Replicarea necesitǎ prezenţa ARN-polimerazei II celulare şi se realizeazǎ printr-un
mecanism caracteristic virusurilor plantelor, denumit “rolling circle”, într-un ciclu care se
desfǎşoarǎ în 3 faze:
•replicarea ARN-VHD într-un ARN multimeric antigenomic, care va fi ulterior
clivat autocatalitic în ARN antigenomic circular monomeric;
•monomerii antigenomici sunt procesaţi într-un ARN circular antigenomic;
•ARN-ul antigenomic mic circular serveşte de tipar pentru replicarea ARN-ului
genomic circular (Abbas, Afzal, 2013, p 668).
Un rol important în replicarea VHD îl are AgHD, care stimuleazǎ elongarea ARNpolimerazei, facilitând transcripţia genomicǎ (Alvarado-Mora, Locarnini, Rizzetto, Pinho, 2013,
p 541).
INTERACŢIUNEA VHD-VHB
VHD este considerat virus defectiv sau satelit VHB, deoarece nu formeazǎ înveliş
propriu şi nu se transmite în absenţa VHB (Rizzetto, 2015, p 21576).
Deşi ARN-VHD se replicǎ autonom, prezenţa VHB este necesarǎ formǎrii învelişului
VHD, care recunoaşte toate cele 3 componente ale AgHBs (peptidul major, mediu şi mare), dar
în proporţii diferite de acelea ale VHB (Abbas, Afzal, 2013, p 668).
Tropismul VHD fiind dependent de caracteristicile învelişului, VHD şi VHB au aceleaşi
afinitǎţi tisulare; determinantele extrahepatice ale celor 2 virusuri însǎ diferǎ, datoritǎ raportului
diferit al componentelor învelişului VHB şi VHD (de ex: VHD nu este prezent în pancreas sau în
limfocitele bolnavilor cu AgHBs) (Lempp, Urban, 2017, p 172).
VHD inhibǎ replicarea VHB, prin mecanisme incomplet elucidate (cuplare indirectǎ sau
directǎ a VHD prin intermediul factorilor de transcriere a informaţiei genetice).
Asocierea VHD şi VHB se realizeazǎ în douǎ moduri:
•coinfecţie a VHD cu VHB, cu evoluţie paralelǎ bifazicǎ (cu douǎ vârfuri de
citolizǎ) a hepatitei acute B şi D, urmatǎ obişnuit de vindecare, cu indicele de cronicizare
fiind scǎzut (5-10%);
• suprainfecţie cu VHD a purtǎtorilor cronici de VHB; în faza acutǎ se remarcǎ
frecvenţa crescutǎ a hepatitei fulminante (25% din cazuri), iar în infecţia cronicǎ, progresia
spre boalǎ cronicǎ hepaticǎ şi cirozǎ poate ajunge la 70% din cazuri (Fiedler, Roggendorf,
2006, p 187).
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