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Rezultatele studiului realizat au confirmat încă 
o dată că fumătorii activi fac parte din grupa cu risc 
de apariție ulterioară a bolilor cronice bronhopul-
monare.
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Rezumat

În articol sunt prezentate pentru prima dată la nivel național 
rezultatele studiului nivelului seroprevalenței markerilor 
hepatitei virale B în asociere cu markerii infecțiilor hemo-
transmisibile la donatorii de sânge în funcție de teritoriu, sex, 
vârstă. Rezultatele obținute denotă că la donatorii de sânge 
a fost înregistrat un nivel sporit al seroprevalenței markerilor 
analizati, și anume: AgHBs + anti-HBc + anti-CMVIgG – 
2,3±0,9%; HBc + anti-CMVIgG – 30,5±2,3%; anti-HBc + 
anti-CMVIgG + anti-HSV1 Ig – 22,7±2,1% și anti-HBcor + 
anti-CMVIgG + anti-HSV1 IgG + anti-EBVIgG – 2,7±0,9%. 
Aceste rezultate demonstrează necesitatea reevaluării și reac-
tualizării unor poziții privind perfectarea sistemului de asigu-
rare a biosecurității transfuziilor de sânge și a transplantului 
de organe și țesuturi în contextul recomandărilor OMS.

Cuvinte-cheie: seroprevalență, markeri, hepatite virale, grupe 
cu risc sporit de infectare

Summary

Seroprevalence of markers of bloodborne viral infections 
in primary blood donors

In the article for the i rst time at the national level the seroprev-
alence of hepatitis B associated with markers of bloodborne 
infections was studied in persons at blood donors depending 
on territorial spread, gender and age. h e obtained results 
indicate that a high level of seroprevalence of the mentioned 
markers was registered in blood donors, namely: HBsAg + 
anti-HBc + anti-CMVIgG – 2,3±0,9%; HBc + anti-CMVIgG 
– 30,5±2,3%; Anti-HBc + anti-CMVIgG + anti-HSV1 Ig – 
22,7±2,1% and anti-HBcor + anti-CMVIgG + anti-HSV1 IgG 
+ anti-EBVIgG – 2,7±0,9%. h e results will contribute to the 
update of some aspects to improve the system of security of 
blood transfusion and transplantation of organs and tissues 
in accordance with the recommendations of the WHO.

Keywords: seroprevalence, markers, viral hepatitis, high-risk 
groups of infection

Резюме

Серопревалентность маркеров гемотрансмиссивных 
вирусных инфекций у первичных доноров крови

В статье впервые на национальном уровне были 
представлены результаты исследования уровня се-
ропревалентности маркеров вирусного гепатита В 
в сочетании с маркерами гемотрансмиссивных ин-
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фекций у первичных доноров крови в зависимости от 
территории, пола, возраста. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что у доноров крови был за-
регистрирован высокий уровень серопревалентности 
анализируемых маркеров, а именно: HBsAg + анти-НВс 
+ анти-CMVIgG – 2,3±0,9%; HBc + анти-CMVIgG – 
30,5±2,3%; анти-HBc + анти-CMVIgG + анти-HSV1 
Ig – 22,7±2,1% и анти-HBcor + анти-CMVIgG + анти-
HSV1 IgG + анти-EBVIgG – 2,7±0,9%. Это указывает 
на необходимость переоценки и изменения некоторых 
позиций в отношении обновления системы биобезопас-
ности переливания крови и трансплантации органов и 
тканей в контексте рекомендаций ВОЗ.

Ключевые слова: серопревалентность, маркеры, ви-
русный гепатит, группы c повышенным риском инфи-
цирования

Introducere

Se cunoaște că asocierea hepatitelor virale B 
și C cu infecții hemotransmisibile este o problemă 
majoră în cazul infectării persoanelor din populația 
generală, dar și a celor din grupele–țintă. Infecția 
cu HTLV-1 (virusul leucemiei cu celule T a adultului 
tip I) este endemică în Japonia de sud-vest, Caraibe, 
Malaysia și în anumite regiuni din Africa, unde circa 
15% din populația generală sunt pozitivi la infecțiile 
nominalizate. Un procent mai sporit în aceste țări se 
depistează în rândul utilizatorilor de droguri injecta-
bile și în rândul celor cu politransfuzii.

Infecția cu HTLV-1/2 foarte des se asociază 
cu: hepatitele virale B și C, leucemia limfocitară cu 
celule T și B cronică, mielomul multiplu, limfomul 
non-Hodgkin, poliomiozita, artrita, sarcomul Kapoși. 
Aceste asocieri sunt înregistrate mai des în America 
de Nord, de Sud și Centrală. De asemenea, asocierile 
hepatitelor virale B și C cu alte infecții hemotransmi-
sibile, inclusiv infecția cu citomegalovirus, herpes 
simplex, Epstein-Barr, sunt extrem de răspândite, 
astfel în unele regiuni se înregistrează nivele de până 
la 80-100% ale prevalenței anticorpilor specifici în 
populația generală.

Unele surse bibliografice arată că procentul 
subiecților pozitivi la markerii hepatitelor virale B și 
C a fost de 21,4%, din care pozitivi la asocierea hepa-
titei B cu HTLV-1/2 erau 1,3% (și anume 0,8% HTLV-1 
și 0,5% HTLV-2), iar cu hepatita virală C – 5,3% (3,2% 
HTLV-1 și 2,1% HTLV-2). Acest procent este mai înalt 
decât cel raportat la persoanele din grupele cu risc 
sporit de infectare cu HTLV-1/2 (bărbaţi care fac sex 
cu bărbaţi, bolnavii cu HIV/SIDA) [1, 15]. 

Prevalența ridicată a infecției cu HTLV-1/2 la 
pacienții cu hepatită virală C este îngrijorătoare, 
deoarece ulterior HTLV-1/2 ar putea schimba sem-
nificativ evoluția bolii hepatice. Aceste circumstanțe 

argumentează necesitatea includerii investigațiilor 
serologice la CMV și HTLV-1/2 în bateria testelor 
utilizate la pacienții cu hepatite virale.

În Brazilia, infecția cu HTLV-1 este endemică în 
rândul persoanelor de origine africană [2]. HTLV-2 
este identificată în populația nativă din Amazonia, 
precum și la utilizatorii de droguri injectabile [3–6]. 
Pot apărea coinfecții duble și/sau triple ce implică 
HIV, HTLV-1/2, HBV sau HCV, contribuind ulterior la 
schimbarea evoluției bolii virale, în special la modi-
ficarea dinamicii cronicizării.

Un studiu realizat în SUA a descris o majorare 
a încărcăturii virale ARN VHC la indivizi infectați cu 
HIV și/sau HTLV-1/2 [7]. În ceea ce privește infecția cu 
HBV, au fost identificați subiecți infectați cu HTLV-1 
cu o rată mai mare de antigenemie VHB [8, 9]. 

Supravegherea acestor infecții virale prin 
optimizarea diagnosticului de laborator ar facilita 
monitorizarea corectă a pacienților. Astfel, scree-
ningul, diagnosticul clinic final al infecției cu CMV și 
diferențierea HTLV-1 de HTLV-2, realizate prin tehnici 
de laborator la pacienți cu hepatite virale, în special 
asociate cu alte infecții hemotransmisibile, devin 
indicatori cu valoare de pronosticare.

Seroprevalența infecției cu citomegalovirus 
diferă în funcție de zona geografică, țară, localitate 
etc., aceasta variind in limitele de 70-100%. Acest 
indicator este mai sporit în țările cu nivel social și 
economic redus. În Africa și Asia, prevalența consti-
tuie de până la 100%, în Europa și SUA – circa 80%. 
Reactivarea bolii are loc pe fundal de supresiune a 
sistemului imun, cum ar fi tratamentul cu imunode-
presante, și de boli inflamatorii sau coinfectare cu 
alți agenți patogeni. 

În studiile privind infecțiile virale duble (HBV/
CMV și HCV/CMV) s-a demonstrat că CMV a fost 
detectat la pacienții cu VHB sau VHC și poate agrava 
manifestarea clinică a bolii [10, 11]. Lian și coaut. au 
raportat o rată ridicată a mortalității (85,7%) prin 
CMV la pacienții infectați concomitent cu HBV, com-
parativ cu cei infectați numai cu HBV [12]. Diferite 
studii au demonstrat că CMV provoacă hepatită cu 
inflamație și fibroza celulelor hepatice și, respectiv, 
poate agrava semnificativ evoluția hepatitelor virale 
cauzate de virusurile hepatitelor B și C [13, 14, 15]. 

Așadar, problema asocierii infecțiilor hemo-
transmisibile prezintă un interes științifico-practic 
și medico-social, atât la nivel global, cât și pentru 
Republica Moldova.

Material și metode

Au fost utilizate metode epidemiologice, statis-
tice și metode de laborator, inclusiv indirecte, care 
demonstrează prezența antigenului în organism 
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prin metode serologice – determinarea anticorpilor 
formați în procesul răspunsului imun al organismului 
la pătrunderea agentului infecțios.

Probele de sânge pentru examinarea la markerii 
HVB, HVC, a infecțiilor hemotransmisibile au fost 
colectate în baza acordului informat de la Centrul 
Național de Transfuzie a Sângelui (Chișinău). Seru-
rile bolnavilor au fost testate prin metoda ELISA la 
markerii virusurilor B și C. După primirea rezultatelor 
pozitive la prezența markerilor AgHBs și anti-HCV, 
aceste probe de ser au fost testate la markerii cito-
megalovirusului, HTLV1/2, herpes simplex virus tip 
1/2, Epstein-Barr virus. 

În total au fost examinate 988 de persoane, fiind 
efectuate 1372 de investigații la markerii infecțiilor 
virale hemotransmisibile nominalizate.

Rezultate obținute

Ca urmare a testării la markerul anti-HTLV1/2 
a donatorilor primari de sânge din diferite zone 
geografice ale Republicii Moldova, s-a stabilit un 
nivel mediu al seroprevalenței egal cu 1,3±0,5% (8 
persoane din 600). Dezagregarea pe zone geografice 
a arătat că în zona Nord a țării, prevalența acestuia 
constituie 4,0%, inclusiv 3,8%±1,5% pentru sexul 
masculin și 5,0±3,4% pentru cel feminin. În zonele 
Centru și Sud nu a fost înregistrat niciun caz (v. ta-

belul). 

Seroprevalența anti-HTLV 1/2 la donatorii de sânge pe sexe 

și zone geografice

Zona
geografică

Total
Po-

zitivi 
(abs.)

P±ES
(%)

Sexul persoanelor investigate

masculin feminin

Total
Po-

zitivi 
(abs.)

P±ES
(%)

Total
Po-

zitivi 
(abs.)

P±ES 
(%)

Nord (Bălți) 200 8 4,0±1,9 160 6 3,8±1,5 40 2 5,0±3,4

Centru 
(Chișinău)

200 0 0 118 0 0 82 0 0

Sud (Cahul) 200 0 0 160 0 0 40 0 0

Total 600 8 1,3±0,5 438 6 1,4±0,6 162 2 1,2±0,9

De asemenea, testarea la markerul nominalizat 
a donatorilor de sânge a relevat că în grupa de vârstă 
18-30 de ani nivelul seroprevalenței anti-HTLV1/2 
constituie 0,9±0,6% (2 persoane din 234), în grupa 
de vârstă 31-44 de ani seroprevalența a constituit 
2,0±0,1% (4 persoane din 200), iar în grupa 45-60 de 
ani – 1,2±0,9% (2 persoane din 62). Așadar, categori-
ile de donatori primari de sânge cele mai afectate de 
infecția cu HTLV ½ le constituie grupa de vârstă 31-44 
de ani și cei care au provenit din zona Nord a țării. 

Un alt aspect al prezentului studiu a fost cer-
cetarea seroprevelenței markerilor hepatitei virale 
B în asociere cu alte infecții hemotransmisibile la 

donatorii de sânge primari. Rezultatele obținute au 
demonstrat că la 2,3±0,9% din donatorii de sânge 
(7 persoane din 301) a fost identificată asocierea 
markerilor AgHBs + anti-HBc + anti-CMVIgG. Cel mai 
mare nivel al seroprevalenței acestor markeri a fost 
stabilit în zona Sud – 4,0±1,9% (4 persoane din 101). 
Seroprevalența markerilor anti-HBc + anti-CMVIgG la 
donatorii de sânge pe zone geografice a constituit 
în medie 30,5±2,3% (118 persoane din 387), cel mai 
înalt nivel al acestor markeri a fost atestat în zona 
Centru – 41,7±4,1% (60 persoane din 144). Asocie-
rea prezenței markerilor anti-HBc + anti-CMVIgG + 
anti-HSV1 Ig la donatorii de sânge a fost stabilită la 
22,7±2,1% (88 persoane din 387), și în acest caz de 
asemenea cel mai înalt nivel al seroprevalenței a fost 
depistat în zona Centru – 36,8±4,0% (53 persoane 
din 144). Rezultatele obținute privind seroprevalența 
anti-HB + anti-CMVIg + anti-HSVIg denotă că exis-
tă diferență statistică între zonele Centru și Nord 
(p<0,05). 

Nivelul decelării la donatorii de sânge a 
combinației de markeri anti-HBcor + anti-CMVIgG 
+ anti-HSV1 IgG + anti-EBVIgG în medie pe țară a 
fost egal cu 2,7±0,9% (8 persoane din 298). În zone-
le Nord și Sud, seroprevalența acestora a constituit 
4,0±2,0% (4 persoane din 99). În zona Centru nu a 
fost înregistrat niciun caz (figura 1). 

Figura 1. Seroprevalența markerilor infecțiilor hemo-
transmisibile la donatorii primari de sânge pe zone 
geografice (în %)

Analiza și evaluarea rezultatelor investigațiilor 
de laborator la prezența markerilor AgHBs + anti-HBs 
+ anti-CMV IgG în funcție de sexul donatorilor de 
sânge demonstrează că la bărbați acești markeri au 
fost detectați în 2,7±1,1% cazuri (6 persoane din 222). 
La persoanele de sex feminin aceiași markeri au fost 
depistați în 1,3±1,3% cazuri (1 persoană din 79). 

Nivelul seroprevalenței markerilor anti-HBc + 
anti-CMV IgG la donatorii de sânge în funcție de sex 
a fost de 44,8±3,7% la bărbați (81 persoane din 181) 
și de 29,4±7,5% la femei (37 persoane din 126). Re-
zultatele obținute privind seroprevalența markerilor 
anti-HBc + anti-CMV IgG conform sexelor denotă că 
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este o diferența statistică între sexul masculin și cel 
feminin (p<0,01).

Analiza și evaluarea rezultatelor științifice pri-
vind seroprevalența asocierii markerilor anti-HBc 
+ anti-CMV IgG + anti-HSV IgG în funcție de sex a 
demonstrat că la bărbați aceștia au fost depistați la 
30,4±6,2% (55 persoane din 181), iar la femei – la 
26,2±3,9% (33 persoane din 126).

Markerii anti-HBc + anti-CMV IgG + anti-HSV1/
IgG + anti-EBV IgG la donatorii primari de sânge pre-
domină la sexul feminin – 3,8±2,1% (3 persoane din 
79). Comparativ cu femeile, la bărbați acești markeri 
au fost identificați în medie în 2,3±1,0% cazuri.

Examinarea rezultatelor investigațiilor la mar-
kerii AgHBs + anti-HBc + anti-CMV IgG pe grupe de 
vârstă a donatorilor primari de sânge arată că acești 
markeri au fost depistați la 1,7±1,2% (2 persoane 
din 117) din grupa de vârstă 18-30 de ani, în grupa 
31-44 de ani – la 2,0±2,0% (2 persoane din 102), iar 
în cea de 45-60 de ani – la 1,2±1,2% (1 persoană 
din 82). Rezultatele obținute denotă că nu există o 
diferența statistică în funcție de vârsta bolnavilor 
(p>0,05), (figura 2). 

Rezultatele obținute privind seroprevalența 
markerilor anti-HBc + anti-CMV IgG la donatorii de 
sânge în funcție de vârstă demonstrează că la cei 
cu vârsta de 45-60 de ani acest indicator constituie 
38,9±4,6% (44 persoane din 113). Cel mai înalt nivel 
de seroprevalență a acestor markeri a fost stabilit la 
persoanele de 31-40 de ani – 45,4±0,2% (64 persoane 
din 141), iar cel mai mic nivel a fost atestat la cei cu 
vârsta de 18-30 de ani – 7,5±2,3% (10 persoane din 
133). De asemenea a fost stabilită o diferență statis-
tică între grupele de vârstă 31-44 de ani și 18-30 de 
ani (p<0,05) și între grupele 45-60 de ani și 18-30 de 
ani (p<0,05), (figura 2). 

Studierea rezultatelor obținute privind 
seroprevalența markerilor anti-HBc + anti-CMV IgG 
+ anti-HSV IgG la donatorii de sânge în funcție de 
vârstă demonstrează că cea mai afectată grupă o 
constituie persoanele de 31-44 de ani – 32,6±3,9% 
(46 persoane din 141), comparativ cu persoanele de 
18-30 de ani, la care această asociere a fost înregistra-
tă în 7,5±2,3% cazuri (10 persoane din 133), iar la cei 
de 45-60 de ani – în 28,3±4,2% cazuri (32 persoane 
din 113). S-a stabilit o diferență statistică între gru-
pele de vârstă 31-44 de ani și 18-30 de ani (p<0,05), 
respectiv 45-60 de ani și 18-30 de ani (p<0,05).

Conform investigațiilor serologice la markerii 
anti-HBc + anti CMV IgG + anti-HV1 IgG + anti-EBV 
IgG ale donatorilor de sânge în funcție de vârstă, în 
grupa de 31-44 de ani s-a înregistrat o seroprevelență 
de 5,0±2,2% (5 persoane din 101), iar în cea de 45-
60 de ani – 3,8±2,1%; la cei cu vârsta 18-30 de ani, o 

astfel de asociere nu a fost găsită. Menționăm că în 
acest caz nu a fost stabilită vreo diferență statistic 
semnificativă între grupele de vârstă (figura 2).

Figura 2. Seroprevalența markerilor infecțiilor hemo-

transmisibile la donatorii primari de sânge pe grupe 

de vârstă (în %)

Discuții

Pentru prima dată la nivel național au fost stu-
diate datele privind seroprevalența infecțiilor hemo-
transmisibile cu virusurile hepatitelor B și C separat 
și în asociere cu virusurile HTLV, CMV, EBV și HSV la 
donatorii de sânge în funcție de zona geografică, 
vârstă și sex. Rezultatele obținute demonstrează că 
în Republica Moldova, nivelul seroprevalenței mar-
kerilor incluși în studiu depășește nivelele acestora 
înregistrate în lume și ne permite să identificăm 
unele particularități clinico-epidemiologice ale 
infecțiilor hemotransmisibile prioritare, înregistrate 
separat și în coinfecții. 

Rezultatele obținute au suplimentat informațiile 
despre nivelul infectării donatorilor de sânge și de 
alte organe cu virusurile HTLV1/2 și CMV, HSV, EBV 
– informații extrem de importante pentru reactu-
alizarea unor poziții cu privire la perfecționarea 
sistemului de asigurare a biosecurității transfuziei de 
sânge și a transplantului în contextul recomandărilor 
instituțiilor de profil ale OMS și ECDC. 

De asemenea, rezultatele obținute au stat la 
baza elaborării unui algoritm original de testare a 
sângelui în rețeaua națională de transfuzie, care 
include suplimentarea metodei existente de testare 
la HVB cu testarea la markerul anti-HBcor IgM, în 
consecință practic se exclude riscul transfuziei sân-
gelui (componentelor lui) de la persoanele cu hepa-
tită virală B ocultă. Metoda propusă demonstrează 
o coincidență de 100% a rezultatelor obținute, în 
comparație cu metoda-prototip, și o reducere de 
timp de la 6,5 ore la 3,5 ore.

Cercetările științifice corespund cerințelor 
instituțiilor Comunității Europene privind ajustarea 
sistemului național de supraveghere epidemiologică 
și a diagnosticului de laborator al infecțiilor hemo-
transmisibile la standardele recomandate de OMS.
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Concluzii

1. În Republica Moldova se atestă nivele înalte 
ale seroprevalenței markerilor infecțiilor hemotrans-
misibile în rândul donatorilor de sânge, după cum ur-
mează: anti-HTLV1/2 – 1,3±0,5%; asocierea markeri-
lor AgHBs + anti-HBc + anti-CMV IgG – 2,3±0,9%, HBc 
+ anti-CMV IgG – 30,5±2,3%, anti-HBc + anti-CMV IgG 
+ anti-HSV1 Ig – 22,7±2,1% și anti-HBcor + anti-CMV 
IgG + anti-HSV1 IgG + anti-EBV IgG – 2,7±0,9%.

2. În privința distribuției teritoriale pe zone 
geografice a nivelurilor seroprevalenței markerilor 
infecțiilor hemotransmisibile, s-a constatat că zona 
Centru prevalează univoc, cu o diferență statistică 
(p<0,05) pentru markerii anti-HBc + anti-CMV IgG 
(41,7±4,1%) și markerii anti-HBc + anti-CMV IgG + 
anti-HSV1 Ig (36,8±4,0%). 

3. Cea mai afectată grupă de vârstă este cea de 
31-44 de ani, la aceste persoane fiind determinate 
cele mai înalte niveluri ale seroprevalenței markerilor 
studiați, și anume: anti-HTLV1/2 – 2,0±0,1%; asocie-
rea AgHBs + anti-HBc + anti-CMV IgG – 2,0±2,0%, HBc 
+ anti-CMV IgG – 45,4±0,2%, anti-HBc + anti-CMV IgG 
+ anti-HSV1 Ig – 32,6±3,9% și anti-HBcor + anti-CMV 
IgG + anti-HSV1 IgG + anti-EBV IgG – 5,0±2,2%.

4. Rezultatele obținute au fost utilizate pentru 
elaborarea Programului Național de combatere a he-

patitelor virale B, C și D pentru anii 2017-2021, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 342 din 26.05.2017.
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