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cholesterol evaluatIon In patIents wIth bronchIal 
asthma and chronIc hbv InfectIon

Introduction: Chronic hepatitis B virus (HBV) infection, despite the successes 
achieved so far in the diagnosis and treatment of chronic HBV hepatitis, remains 
an unresolved issue for researchers. The interrelationship of chronic HBV infec-
tion and asthma also presents a dilemma. Disorders of lipid metabolism, which 
can develop in both pathologies, could be one of the causes of insufficient re-
sponse to treatment.

Purpose: Evaluation of cholesterol in patients with asthma and chronic HBV 
infection.

Material and method: In the basic group (group I) were included 93, suffering 
from asthma with positive serum markers for chronic HBV infection, of which: 
27 p. (29%) with HBsAg positive and 66 p. (71 %) with HBsAg negative / anti 
HBcor total positive. Lot II consisted of 73 p. With chronic HBV infection, of 
which: 17 p. (23.28%) with positive HBsAg and 56 p. (76.71%) with negative HB-
sAg / anti HBcor total positive. Group III consisted of 21 patients with asthma, 
and group IV (control) of 83 practically healthy people. Study participants were 
assessed for serum cholesterol levels. Results: Cholesterol level in groups I, II 
and III was significantly higher than in control group (IV), in the basic group (I) 
being the highest (between group I and IV – p <0.001, between group II and IV 
– p <0.01, and between group III and IV– p <0.05). There were also statistically 
significant differences in cholesterol values between group I and II [p <0.05] and 
between group II and III [p <0.05].

Conclusions: Higher cholesterol levels in asthmatics with chronic HBV infec-
tion, denote more expressed disorders in lipid metabolism. Highlighting these 
changes requires examination of the lipid chart unfolds.
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evaluarea colesteroluluI la pacIențII cu astm bronșIc 
șI InfecțIe cronIcă vhb

Introducere: Infecția cronică cu virusul hepatitic B (VHB), în pofida succe-
selor obținute până acum în domeniul diagnosticului și tratamentului hepatitei 
cronice VHB, rămâne în continuare o problemă nerezolvată pentru cercetători. 
Interrelația infecției cronice VHB și astm bronșic, prezintă de asemenea o dile-
mă. Dereglările metabolismului lipidic, ce se pot dezvolta în ambele patologii, ar 
putea fi una din cauzele răspunsului insuficient la tratament.

Scopul: Evaluarea colesterolului la pacienții cu astm bronșic și infecție cronică 
VHB.

Material și metodă: În lotul de bază (lotul I) au fost incluși 93, ce suferă de 
astm bronșic cu marcherii serici pozitivi pentru infecția cronică VHB, dintre 
care: 27 p.(29%) cu HBsAg pozitiv și 66 p. (71%) cu HBsAg negativ / anti HBcor 
total pozitiv. Lotul II a fost constituit din 73 p. cu infecție cronică VHB, dintre 
care: 17 p.(23,28 %) cu HBsAg pozitiv și 56 p.(76,71%) cu HBsAg negativ / anti 
HBcor total pozitiv. Lotul III a fost constituit din 21 p. cu astm bronșic, iar lotul 
IV (de control) din 83 de persoane practic sănătoase. Participanților în studiu li 
s-a evaluat nivelul colesterolului din ser.

Rezultate: Nivelul colesterolului în loturile I, II și III a fost semnificativ mai 
mare față de lotul de control(IV), în lotul de bază (I) fiind cel mai mare (între lo-
tul I și IV – p<0,001, între lotul II și IV – p<0,01, iar între lotul III și IV– p<0,05). 
De asemenea s-au determinat diferențe semnificativ statistic ale valorilor coleste-
rolului între lotul I și II [p<0,05] și între lotul II și III [p<0,05].

Concluzii: Nivelul de colesterol mai elevat la astmaticii cu infecție cronică 
VHB, denotă dereglări mai exprimate în metabolismul lipidic. Evidențierea aces-
tor modificări necesită examinarea lipidogramei desfășurate în grupul pacienților 
cu astm bronșic și infecție cronică VHB.
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