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Rezumat
Afectare erozivă a duodenului în hepatita cronică virală C a fost detectată mai des decât 
în gastrita cronică cu gradul crescut de diseminare a Helicobacter pylori asupra mucoasei 
gastrice. Deteriorarea duodenului detectat în hepatita cronică virală C are mecanisme 
patogenetice complexe și depinde nu numai de infecția cu Helicobacter pylori, ci și de 
persistența virusului HCV, a sistemului antioxidant, dar și de peroxidarea lipidelor.
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Introducere 
Virusul hepatic C posedă varietate genotipică înaltă, afectând aproximativ 71 

mln. oameni din populația lumii. Infecția cu virusul hepatic C în 70-80% conduce la 
cronicizarea procesului inflamator al parenchimului hepatic cu dezvoltarea cirozei 
hepatice și hepatocarcinomului în 20% [3]. Virusul hepatic C este un virus hepatotrop 
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cu replicare preponderentă în ficat. S-a demonstrat că la persoanele infectate cu virus 
hepatic C se replică de la 10 până la 13 trilioane de virioni în zi în hepatocite, dar și în 
țesuturile altor organe. Se poate menține replicarea limitată a virusului cu dezvoltarea 
manifestărilor extrahepatice [1, 13].

Afectarea extrahepatică – sistemului cardio-vascular, sistemului nervos central 
(SNC), pielii, rinichilor și a tractului gastrointestinal, pot înrăutăți evoluția bolii 
[13]. Virusul C negativ acționează asupra sistemului imun, asupra metabolismului 
glucidelor, proteinelor și lipidelor, asupra reglării și sintezei hormonilor și peptidelor. 
Neomogenitatea clearance-ului virusului C pe fondalul tratamentului antiviral poate fi 
din cauza:

Tabloului clinic al afectărilor extrahepatice;• 
Asocierii infecției virale și bacteriene;• 
Răspunsului imun al gazdei – sinteza imunoglobulinelor, citokinelor, • 
chemokinelor și chemo-receptorilor [1, 6].

Gastrita cronică prezintă o patologie recunoscută în cadrul infecției cu Helicobacter 
pylori (HP). Infecția cu HP este pe larg răspândită în lume, afectând în mediu 60% de 
populație. Capacități bacteriene de a provoca reacții locale gastrice cu atragerea celulelor 
imunocompetente ne permite HP de a penetra adânc și afecta lamina propria a stomacului 
cu dezvoltarea procesului reactiv specific inflamator la nivelul nu numai gastric, dar și 
duodenal. Procesul dat decurge cu implicarea proceselor imune umorale (fagocitoza, 
transformare blastică a limfocitelor, implicarea răspunsului imun cu creșterea IgA) 
și însoţit cu dereglări ale statutului interleukinelor (citokinelor). Dezvoltarea regiunii 
duodenale în cadrul infecției cu HP nu este studiată pe deplin, dar sunt studii ale 
autorului Дубцова В. care presupun că mecanismul-cheie de dezvoltare a procesului 
inflamator la nivelul duodenului joacă nivelul crescut al citokinelor proinflamatorii, 
anume interlukine-1b, -6, -8, a factorului de creștere neutrofilelor [16].

Duodenită prezintă un proces cronic inflamator al duodenului, ce se caracterizează 
prin dezvoltarea modificărilor distrofice și disregenerative cu atrofia aparatului glandular 
și dereglarea funcțiilor de bază a organului. Duodenita ocupă 20 − 30% în structura 
patologiilor organelor digestive și în 85% este implicată ca o boala comorbidă în 
hepatitele și cirozele hepatice. Unul dintre factorii etiologici de dezvoltare a patologiei 
dată este tabacizmul, alcoolul și bacteria HP [7, 18].

Duodenita cronică se dezvoltă pe fundalul gastritei cronice tip B. În epiteliul gastric 
și duodenal HP cauzează aceleași leziuni cu infiltrarea laminei propriei cu neutrofile 
polimorfe-nucleare, necăutând la faptul că bacteria HP nu este capabilă să adere la 
epiteliul intestinal. Duodenul este în relație anatomo-fiziologică strânsă cu organele 
sistemului hepato-biliar și a pancreasului și poate să se implice și să se angajeze în 
procesul patologic cu dezvoltarea modificărilor morfo-patologice ale zonei pancreato-
hepato-biliare [17, 18].

Scopul studiului a constatat în aprecierea dereglărilor mucoasei gastrice-duodenale, 
stresului oxidativ și a sistemului peroxidării lipidelor (POL) la pacienții cu hepatită 
virală HСV.

Material și metode
Au fost cercetați 69 de bolnavi cu HCV, cu HP pozitiv 39 bărbați, 30 femei, cu 

vârsta medie aptă de muncă 40,7±1,4.
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Lotul martor a constituit din 30 persoane practic sănătoase, fără anamneză agravată 
(fără patologie hepatică, digestivă, diabet zaharat, patologie cardiacă și obezitate). 

A fost elaborat un protocol specializat pentru efectuarea cercetării cu estimării 
datelor clinice, de laborator (biochimice de rutină, POL) instrumental-endoscopice și 
histologice. La toți pacienți au fost efectuate ecografia-abdominală, FGDS cu biopsia 
mucoasei gastrice și aprecierea nivelului de diseminarea a bacteriei HP în mucoasa 
gastrică cu cercetarea ulterioară a POL, și stresului oxidativ în mucoasa gastrică. 
Peroxidarea lipidelor în mucoasa gastrică a fost cercetată cu evaluarea Dialdehidei 
malonice, utilizând metoda Чевари [19]. 

Stresul oxidativ local a fost estimat pe concentrația Superoxidismutazei 
conform metodei Freid [4] și catalazei cu utilizarea metodei spectrofotometrice  
Дубинина [15]. 

Normativele biochimice și imunologice (ALT, AST, IgA, IgM, IgG, T-tfr, T-tfc, 
B-limfocite) prezentate în studiu au fost elaborate în contextului studiului efectuat de 
d.h.ș.m., V-T. Dumbrava și d.h.ș.m., Lupașco Iu. în cadrul proiectului de cercetare 
realizat de laborator de gastroenterologie [8].

Rezultate obținute
Pacienții cu HCV au fost divizați în 2 grupe. Primul grup a fost constituit din 

33,33% (23) pacienți cu HCV asociată cu diseminarea minimală a HP în mucoasa 
gastrică a bacteriei HP (+), al II-lea grup a constituit din 66,67% (46) de persoane cu 
afectarea maximală a diseminării a bacteriei HP de la (+++) până la (+++++) în mucoasă  
gastrică (Fig. 1).

Figura1. Repartizarea bolnavilor 
conform loturilor de studii, în funcție 
de gradul de diseminare a Helicobacter 
pylori.

Cercetând datele de FGDS, duodenită erozivă a fost depistată în mediu 46,38% 
(32): cu repartizarea în grupul I – 34,78% (8), în grupul II – 52,17% (24), pe când 
afectarea superficială a duodenului a fost depistată − în I grup în 21,74% (5), în grupul 
cu diseminarea HP maximală − în 28,26% (13). Ulcere duodenale în total au fost găsite 
în 18,84% (13) cazuri: cu frecvență crescută de asemenea în gr. II − 23,91% (11), în 
pofida absenței acuzelor și datelor obiective clinice (Tab.1).

Paralel cu cercetarea caracterului afectării mucoasei în cadrul studiului a fost 
cercetată peroxidarea lipidică locală cu aprecierea nivelului concentrației dialdehidei 
malonice (DMA) în mucoasa gastrică, nivelul concentrației căreia în gr.I (cu 
diseminarea minimală a HP în mucoasă) a fost mai ridicat în comparație cu norma 
20,8±1,05 (mmol/1gr.țesut), și în grupa II cu infectarea maximală cu HP − 29,3±0,705 
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(mmol/1gr.țesut), în comparație cu norma (p˂0.001), și dintre grupurile cercetate 
(p˂0,001) (Fig.2).

Tabelul 1. Datele endoscopiei la pacienții cu hepatită virală HСV infectați cu HP.
Grad de afectare a mu-
coasei gastro-duodenale

gr. 1 (n=23) gr. 2 (n=46) Total (n=69)
% N % N % N

Duodenite superficiale 21,74 5 28,26 13 26,09 18
Duodenite erozive 34,78 8 52,17 24 46,38 32
Ulcere duodenale 8,70 2 23,91 11 18,84 13

Figura 2. Stresul oxidativ în cadrul patologiei digestive comorbide hepatitei cronice 
HCV.

Nivelul concentrației catalazei în mucoasa gastrică în grupul I a fost mărită 
17,93±0,93 (mm/min 1gr.țesut) comparativ cu norma p˂0,001 și în grupul II − a fost 
depistat nivelul crescut 28,25±0,64 (mm/min 1 gr.țesut), dintre grupuri − p˂0,001.

Nivelul enzimei superoxidismutazei (SOD) în mucoasa gastrică și în gr.I și în gr.II 
a fost scăzut comparativ cu lotul de control: gr.I − 3,01±0,22 (un./1 gr. țesut. min) 
(p˂0,001), gr.II − 2,25±0,08 (un./1 gr. țesut. min) (p˂0,001), ceea ce a fost descoperit 
în contextul comparației dintre grupuri a fi statistic dovedit (p˂0,001) (Fig.2).

Discuții
Datele obținute au demonstrat frecvență înaltă a leziunilor duodenale, superficiale 

− 26,1%, erozive − 46,4%, ulcerative − 18,8% la pacienți cu HCV. Datele noastre 
coincid cu datele din literatura contemporană referitor frecventa afectării duodenale la 
pacienți cu hepatite virale HCV care pot atinge 85% de cazuri [6, 7, 18].

În patogeneză leziunilor eroziv-ulceroase duodenale posibil participă un complex 
de factori patogenetici diferiți:

prezența bacteriei HP,• 
producerea neadecvată HCl, • 
secreția neadecvată pepsinei în lumen gastric, • 
dereglări ale secreției bicarbonaților, • 
afectarea producerii prostaglandinelor, • 
dereglări în sistemul imun (umoral și celular), • 
retrodifuzia ionilor de hidrogen, • 
afectarea microcirculației și procesului de regenerare a epiteliului, • 
disbalanța sistemului redox. • 
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În studiul efectuat a fost depistată afectarea mucoasei gastrice și duodenale de 
diferit grad în toate grupele cercetate cu diseminarea bacteriei HP înaltă. În special au 
fost depistate rezultate înalte în grupul pacienților cu duodenita erozivă |(52,17%).

Gradul infecțiozității cu HP influențează expresivitatea procesului infiltrativ în 
mucoasa gastrică cu neutrofile, limfocite, plasmocite, macrofage și are un efect evident 
asupra procesului inflamator în zona duodenală [14].

Persistența bacteriei НР în organism, posibil, este cauzată de factori legaţi de 
virulența și polimorfismul bacteriei însuşi [10, 11]. Prezența tulpinii agresive Cag A/
Vac-A TN2GF4 ce sintetizează IL-8, IL-10, IL-18, TNF, IFN-gamma în mucoasă cu 
infiltrare neutrofilă în folicule limfoizi cu distrugerea epiteliului și celulelor imune în 
mucoasa și submucoasa gastrică [10, 14].

Posibil în acest proces particip și virusul hepatic C, activitatea procesului hepatic 
cu prezență ARN-HCV în mucoasa gastro-duodenală [5]. În epiteliul mucoasei 
zonei gastro-duodenale datorită acțiunii comun − persistenței Helicobacter pylori 
și virusului C se petrec modificări pronunțate histo-morfologice (atrofia celulelor 
D), hipoxia celulară, concentrații crescute ale gastrinei și progastrinei, hipersecreția  
HCl [6, 7, 17].

Patologii cronice de geneză diferită pot provoca stresul cronic îndelungat la 
nivelul micro şi macrostructural. Stresul oxidativ prezintă o „explozie neutrofilelor” 
cu activarea metabolismului lipooxigenazic și poate acționa ca factor patogenetic 
important în afectarea mucoasei nu numai gastrice ci și duodenale [2, 12].

Datele de laborator obținute în studiu au evidenţiat o activitate înaltă a DAM în 
mucoasa gastrică, paralel cu diminuarea enzimelor antioxidanți, ceea ce posibil și a 
cauzat frecvența și gradul leziunilor în mucoasa duodenală.

Acumularea formelor active de oxigen, a peroxidelor în mucoasa gastro-duodenală 
dereglează permeabilitatea celulelor epiteliale, respirația celulară cu dezvoltarea 
acidozei și distrugerii celulelor epiteliale, cu dereglarea rezistenței barierei mucocelulare 
ce facilitează penetrarea mai facilă a HP în mucoasă cu dezvoltarea unui cerc vicios al 
ciclului de viață bacteriene.

În studiul prezentat a fost determinat un dezechilibru în sistemul antioxidant, cu 
creșterea catalazei și diminuarea a SOD. Catalaza este un reprezentant al sistemului 
antioxidant de prima linie de apărare de formele active de oxigen, ea dezintegrează 
circă 44000 de molecule de H2O2 în secundă.[15] SOD inactivează radicali liberi de 
oxigen activi, care apar în exces în reacțiile biologice. [9]. Structuri diferite a reacțiilor 
oxidative (radicali liberi, forme active de oxigen) provoacă dereglări suplimentare la 
nivelul barierei epiteliale, intensifică procesele de apoptoză, distrugerea ADN celular, 
mutații de diferite forme cu apariția posibilă a proceselor de carcinogeneză. Bacteria 
HP în acest context poate fi implicată în două mecanisme patofiziologie ca un inductor 
a stresului oxidativ și a formelor active a oxigenului. În rezultatul infecției cu HP se 
activează sinteza factorilor patogenice microorganismale: CagA proteina-citotoxina 
inițiază sinteza citokinelor proinflamatorii (IL-8), ceea ce induce activarea neutrofilelor 
și macrofagilor, NapA (neutrophyl-actiating-protein) se activează magrofagii 
suplimentar. Macrofagii și neutrofile activate generează formele active de oxigen în 
cantități mari, cu inducerea stresului oxidativ. Din altă parte, o parte de gene insulei 
patogene bacteriene HP (rdxA, frxA, fdxB, sodB, kat) codează direct sinteza enzimelor 
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metabolismului oxidativ. În final în cazul persistenței bacteriei în mucoasa gastrică și 
duodenală apar un donator suplimentar al formelor active de oxigen, care pot provoca 
afectarea celulară și ADN celular în zona gastro-duodenală. 

Concluzii
La aproximativ de 1/4 din pacienții cu hepatită cronică HCV a fost depistată 1. 

diseminarea înaltă 28,26% a infecției Helicobacter pylori în mucoasă gastrică.
In hepatită cronică virală C destul de frecvent au fost depistate leziuni eroziv-2. 

ulceroase la pacienți cu infectarea maximală a Helicobacter pylori: erozive 52,17%, 
ulcerative în 23,91%. 

La pacienții cu hepatită cronică virală HCV, asociată cu diseminarea înaltă 3. 
a bacteriei Helicobacter pylori în mucoasă, a fost apreciat dezechilibru a enzimelor 
sistemului antioxidant cu creșterea activității catalazei și scăderea a superoxidismutazei 
paralel cu mărirea nivelului dialdehidei malonice. 
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