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DEFINIŢIE

Virusul hepatitei B (VHB) poate determina o gamăfoarte largă de
manifestare a infecţiei, începând cu infectiainaparentă, continuând cu
hepatita acută anicterigenă sauicterigenă cu evoluţie autolimitată şi
ajungând la infecţiapersistentă din hepatita cronică sau ciroza
hepatică. Ultimaformă posibilă de manifestare a infecţiei cu VHB
estereprezentată de carcinomul hepatocelular.Observaţiile iniţiale
susţineau faptul că celulahepatică este singura ţintă în infecţia cu VHB,
dar studiirelativ recente demonstrează prezenţa acestui virus, chiar
şi în forme replicative, în limfocitele sângelui periferic,
rinichi,pancreas. Ficatul ramâne totuşi ţinta preferenţială,
întreagasimptomatologie a infecţiei acute sau cronice VHB
fiinddominată de leziunile acestui organ.2. ETIOLOGIE- virusul
hepatitei B (VHB) din familia Hepadnaviridae3. MANIFESTĂRILE
PROCESULUI EPIDEMIOLOGICAfecţiunea evoluează endemic, România
situându-se lanivelul ţărilor cu endemie medie (portaj general de VHB
de5-7%).Se apreciază că în fiecare an sunt peste 50 de milioane denou
infectaţi pe glob.Frecvenţa cazurilor este mai mare la adulţi şi la
sexulmasculin. Incidenţa la 100.000 locuitori, în anul 1998, a fostde
13,73 în România şi de 20,61 în vestul ţării.4. DIAGNOSTIC POZITIV4.1.
DIAGNOSTIC CLINIC* Perioada de incubaţie variază între 45180 de zile (cu

medie de 60-90 de zile) şi se caracterizează prininfecţiozitatea sângelui,
antigenul de suprafaţă al virusului,AgHBs, putând fi depistat în circulaţie
începând cu ziua 6-10de la momentul infectant, ceea ce certifică faptul
că în cursulincubaţiei virusul se multiplică
intens.* Perioada prodromala (preicterică) se instalează maiinsidios decât
în cazul hepatitei virale A, şi dureazăaproximativ 2-3 săptămâni.
Deşi, bolnavii acuză astenie,inapetenţă, greţuri, tipurile de
debut caracteristice pentruhepatita acută B sunt debutul
pseudoreumatismal şi debutuleruptiv.În debutul pseudoreumatismal
bolnavii acuzăartralgii nocturne şi în repaus, localizate la aceleaşiarticulaţii,
deci nu cu caracter săltant ca în reumatismularticular acut şi fără
elemente inflamatorii la nivelularticulaţiilor afectate.Debutul eruptiv
apare mai frecvent la copii şi tineri (afost descris, de altfel, sub
denumirea de acrodermatita juvenilă). Erupţia cutanată este reprezentată
de elementemaculo-papuloase, congestive, situate mai ales
la nivelulextremităţilor (braţe, antebraţe, coapse, gambe).Manifestările
cutanate şi articulare apar ca oconsecinţă a depunerii de complexe
imune (alcătuite dinAgHBs, anticorpi specifici anti-HBs şi componente
alecomplementului seric) la nivelul sinovialei articulare şi acapilarelor
cutanate.* Perioada de stare (icterică) este în general mai lungădecât în infecţia
cu VHA şi durează în medie 4-6 săptămâni.Se cunosc şi forme clinice
cu evoluţie mai scurtă, de 2-3săptămâni, dar şi forme prelungite, în care
simptomatologiaperioadei de stare se menţine timp de 23 luni.Simptomatologia subiectivă (astenie, inapetenţă,cefalee, disconfort
digestiv) se remite de obicei odată cu

