
REZUMAT 

 

Hepatita E este o boală endemo-epidemică, legată de riscul contaminării fecale, ce 

evoluează în numeroase regiuni ale lumii în care igiena colectivă este deficitară. Cartografia 

acestei boli evoluează regulat cu descrierea de noi cazuri sporadice şi epidemice sau de noi 

anchete seroepidemiologice. Cercetările actuale demonstrează că indiferent de modul în care 

evoluează hepatita E la om (endemic sau nu) virusul hepatitei E se găseşte într-o manieră 

ubicvitară în crescătoriile de suine de pe întreg globul. 

Teza de doctorat cu titlul „ Cercetări privind hepatita E la suine” este extinsă pe 212 

pagini şi este formată, în conformitate cu prevederile legale actuale, din două părţi principale: 

prima parte intitulată „Stadiul actual al cunoaşterii” elaborată pe parcursul a 52 de pagini, 5 

tabele şi 28 de figuri, partea a doua „Contribuţii personale” cuprinzând 112 pagini, 21 de tabele, 

93 de figuri, pentru o mai bună prezentare a cuprinsului. 

Prima parte este alcătuită din trei capitole în care sunt prezentate succint, informaţii din 

literatura de specialitate referitoare la subiectul tezei care au fost folosite ulterior pentru 

interpretarea şi compararea datelor obţinute în partea a doua. 

Primul capitol intitulat „Date bibliografice privind răspândirea, importanța și etiologia 

hepatitei E” prezintă date din literatura de specialitate referitoare la primele descrieri ale infecției 

şi ale agentului etiologic, la răspândirea şi importanţa acestei boli. 

Virusul hepatitei E (HEV), agentul cauzal al hepatitei E, este un important agent patogen 

responsabil de apariția în numeroase țări în curs de dezvoltare a unui procent crescut de hepatite 

virale acute la om, transmise pe cale enterică. Prima documentare a bolii ce a evoluat în India 

este atestată prin existenţa a 29000 cazuri de îmbolnăvire (Purcell şi Emerson, 2001), iar 

frecvenţa ulterioară a acestei boli sugerează că hepatita E este o nouă boală emergentă. Hepatita 

E a fost diagnosticată şi în ţările industrializate, iniţial apariţia multor cazuri fiind asociată cu 

efectuarea anterioară de călătorii în zonele endemice, dar ulterior au fost diagnosticate infecţii la 

persoane care nu aveau nici o deplasare anterioară într-o zonă endemică. În aceste cazuri s-a 

demonstrat că secvenţa genomică a tulpinilor de HEV izolate de la astfel de pacienţii era mai 

mult înrudită cu tulpina porcină de HEV prevalentă în populaţia de suine din aceeaşi regiune, 

decât cu tulpinile umane. Din ce în ce mai multe date au arătat că hepatita E este o zoonoză și că 

există un rezervor animal pentru HEV. Tulpini animale de HEV, înrudite antigenic și genetic cu 



virusul hepatitei E umane, au fost izolate și caracterizate de la porci (virusul hepatitei E porcine) 

și păsări (virusul hepatitei E aviare). De asemenea s-a arătat că virusurile hepatitei E umane, 

suine și aviare  pot produce infecții interspecifice. In plus, față de porci și păsări, anticorpi anti-

HEV au fost evidențiați și la alte specii de animale precum rozătoare, câini, pisici, oi, capre, 

bovine și primate non-umane, sugerând că aceste specii de animale au intrat în contact cu virusul 

hepatitei E sau cu un agent înrudit. Totuși, până în prezent, suinele sunt singura specie 

recunoscută ca potențial rezervor animal pentru virusul hepatitei E. 

Al doilea capitol intitulat „Epidemiologia și mecanismul patogenetic al infecțiilor cu 

virusul hepatitei E” este structurat în două subcapitole în care sunt prezentate sursele de infecţie, 

evidenţiindu-se modul de transmitere şi rezistenţa la factorii fizico-chimici,  patogeneza, cu 

detalierea replicării la nivel celular, antigenele virale și evoluției infecției. 

Ultimul capitol al primei părţi intitulat „Simptomatologia, morfopatologia, diagnosticul și 

combaterea hepatitei E” tratează aspecte referitoare la simptomele şi leziunile produse în 

infecţiile cu virusul hepatitei E, dar şi aspecte legate de diagnostic și principalele măsuri de 

control ale infecției. 

Infecția cu HEV la suine apare în general la vârsta de 2-3 luni și aproximativ 80-100% 

din suinele din SUA și Japonia sunt infectate tranzitoriu. Porcii infectați nu prezintă semne 

clinice,dar pot prezenta leziuni ușoare observabile în urma examenului histopatologic.   

La om, populația țintă este reprezentată de adulți tineri și de vârstă medie (între 15 și 40 

de ani) simptomele sunt cele tipice hepatitei virale acute și includ icter, anorexie, greață, durere 

abdominală, febră. Rata mortalității la om este de 0,2-1% la populația generală, dar ajunge până 

la 15-25% la femeile însărcinate. 

Datorită caracterului asimptomatic al hepatitei E la porc, această specie este mai degrabă 

suspusă unor examene de depistare decât unui diagnostic. Din acest punct de vedere, cercetarea 

marcherilor infecției cu HEV este esențială în stabilirea endemicității la animale. Căutarea IgM a 

fost uneori utilizată, dar mai frecvent seroconversia a fost evidențiată prin prezența IgG anti-

HEV. 

Cea mai certă  metodă de depistare a infecției este reprezentată de amplificarea și punerea 

în evidență a ARN-ului viral prin tehnica PCR convențional sau în timp real. Pentru nici una 

dintre metode nu există în comerț teste specifice pentru specia suină, metodele utilizate fiind 

dezvoltate plecând de la cele utilizate pentru genotipurile umane. 



Datorită necunoaşterii factorilor specifici de risc ai infecţiilor sporadice cu virusul 

hepatitei E este dificilă identificarea măsurilor de prevenire în zonele non-epidemice. Este cert 

însă că în zonele în care infecţia cu HEV are un caracter epidemic, apariţia focarelor este strâns 

legată de contaminarea surselor de apă potabilă cu fecale provenite de la animale sau persoane 

infectate. Datele actuale privind excreţia virală prin fecale are implicaţii în prevenirea infecţiei 

atât cu caracter epidemic cât şi sporadic. Respectarea acestor măsuri pot preveni apariţia 

cazurilor secundare de infecţie şi evitarea riscului transmiterii la om. 

Datorită faptului că datele privind multiplicarea, patogenitatea şi transmiterea 

interspecifică şi intraspecifică a virusului hepatitei E la suine sunt incomplet cunoscute, 

prepararea unui vaccin sau a unei alte metode de profilaxie specifică nu a fost încă stipulată. Se 

consideră că în urma trecerii prin boală, animalul dezvoltă anticorpi neutralizanți şi protectori. 

Capitolul V intitulat „Cercetări privind prezența și detecția anticorpilor specifici la 

suinele crescute în sistem intensiv” prezintă materialele şi metodele utilizate pentru determinarea 

prevalenţei hepatitei E la suinele din ferme utilizând două metode de diagnostic: metoda 

imunoblot (western blot) şi testele imunoenzimatice (ELISA).  

Infecția cu virusul hepatitei E la suine este asimptomatică, motiv pentru care diagnosticul 

acestei boli nu se efectuează în mod obișnuit. Evidențierea anticorpilor specifici anti-HEV se 

efectuează în prezent doar în scop de cercetare în laboratoarele care au dezvoltat metode adaptate 

pentru porc. Din acest punct de vedere evidențierea marcherilor infecției cu virusul hepatitei E 

este esențială pentru stabilirea unei catagrafii a endemicității la suine. 

În cadrul investigațiilor au fost prelevate un număr de 140 probe de sânge din 7 

crescătorii din judeţele Iaşi şi Botoşani, dintre care 95 de seruri ce au fost testate prin metoda 

western blot, depistându-se ca fiind seropozitive față de IgG anti-HEV  un număr de 37 de probe, 

reprezentând 38,94%.  

Testările serologice prin metoda imunoenzimatică pentru hepatita E la suinele din sistem 

intensiv  au avut ca scop: identificarea de animale autohtone seropozitive provenite din ferme din 

județele Neamț și Brăila și identificarea de porcine seropozitive provenite din import. Din totalul 

de 62 de probe de ser, provenite din județele Neamț și Brăila, testate prin metoda 

imunoenzimatică au fost identificate ca fiind seropozitive un număr de 40, reprezentând 64,51%. 

Examenul serologic efectuat pe patru loturi de suine (79 animale) de import provenite din Olanda 



și Spania a evidențiat o seroprevalență de  20,25%, în toate loturile identificându-se animale 

pozitive pentru IgG anti-HEV. 

În capitolul VI intitulat „Cercetări privind prezența și detecția anticorpilor specifici la 

suinele crescute în sistem gospodăresc” se prezintă investigații menite să identifice dacă infecția 

cu virusul hepatitei E este prezentă în sistemul extensiv de creștere și să estimeze prevalența ei.  

În cadrul cercetărilor au fost prelevate un număr de 294 probe de sânge de la suine din 

gospodăriile populaţiei, dintre care un număr de 69 probe au fost testate prin metoda imunoblot  

(western blot)  și 170 seruri au fost testate prin metoda imunoenzimatică. Ambele metode au fost 

utilizate pentru punerea în evidență a IgG anti-virusul hepatitei E. 

Utilizând metoda imunoblot  au fost testate cele 69 de probe prelevate din 10 comune ale 

județului Iași, depistându-se seropozitive un număr de 34 de seruri (52,17%).  

În urma testării prim metoda imunoenzimatică a 170 de probe de ser provenite de la suine 

din 5 județe din regiunea de est a României, am identificat un număr de 33 seruri pozitive pentru 

IgG anti-virusul hepatitei E, reprezentând un procent de 19,41%. 

În capitolul VII intitulat „Cercetări privind prezența și detecția anticorpilor specifici la 

suinele sălbatice” sunt prezentate datele obţinute în urma cercetărilor desfășurate pe parcursul a 

doi ani de zile (2008-2009), timp în care au fost prelevate un număr de 110 probe de sânge de 

mistreț, animalele provenind din două județe: Iași și Suceava. Toate probele de ser au fost testate 

pentru evidențierea IgG anti-HEV folosind testul imunoenzimatic (HEV ELISA). În urma 

examenului serologic au fost depistate ca fiind pozitive un număr de 5 probe, reprezentând o 

prevalență de 4,54%. 

Rezultatele obținute de prezentul studiu ne indică faptul că mistreții din România sunt 

infectați cu virusul hepatitei E, cu toate că în proporție mult mai mică decât porcii domestici, dar 

este cert că în faza de excretori de virus reprezentă o sursă potențială de infecție pentru celelalte 

animale și pentru om. 

În capitolul VIII intitulat „Cercetări privind corelarea reacțiilor serologice pozitive la 

animale și la om” se prezintă rezultatele obţinute în urma studiului epidemiologic efectuat pe 67 

seruri umane din diferite regiuni ale Moldovei ce au fost puse la dispoziţie pentru investigaţii de 

către Autoritatea de Sănătate Publică Iaşi și 45 de seruri provenite de la bolnavi cu hepatită 

cronică tipul B sau C și de la pacienți suspecți de hepatită virală din județul Botoșani. Toate 

probele au fost testate prin metoda imunoenzimatică. 



În urma testării serologice a celor 67 de seruri provenite din județele: Iași, Suceava, 

Vaslui, Neamț, Bacău și Botoșani au fost identificate 4 probe pozitive. Din localitatea Movileni, 

unde a fost identificată o probă seropozitivă la om, au fost testate nouă seruri prelevate de la 

suine din gospodăriile populaţiei, identificându-se trei probe  IgG anti-HEV pozitive, ceea ce 

poate sugera o posibilă transmitere interspecifică a infecţiei. 

Din totalul de 45 de probe umane din județul Botoșani, în urma testului serologic au fost 

depistate 4 probe pozitive reprezentând 8,88% din totalul probelor testate, la suinele din sistem 

gospodăresc în județul Botoșani prevalența a infecției cu HEV fiind de 16,94% și  sistemul 

intensiv de creștere de 41,93%. 

Corelarea răspunsurilor seropozitive față de HEV în același areal atât la om cât și la 

animale ne atrage atenția privind emergența și potențialul zoonotic al infecției. 

În capitolul IX intitulat „Investigații privind detecția și identificarea virusului hepatitei E 

la suine” s-a urmărit studierea prezenței virusului hepatitei E în crescătorii și posibilul rol pe care 

acestea îl joacă ca și rezervor de HEV. 

Cercetările privind prezența virusului hepatitei E au constat în recoltarea de la suine de 

probe de fecale pentru a studia viremia și excreția virusului hepatitei E pe categorii de vârstă. 14 

eșantioane de fecale de porci au recoltate din 4 unități diferite. Probele de fecale au fost recoltate 

din adăposturi (pools) unde erau cazate suine cu vârsta cuprinsă între 2 și 4 luni. 

Din analiza datelor obținute după amplificarea secvenței terminale a ORF2 (5996 - 6343) 

a virusului hepatitei E s-au identificat șase probe de fecale pozitive, în toate crescătoriile 

identificându-se eșantioane pozitive. 

După secvențiere cele două secvențe obținute: EF5 și FPR4 au fost introduse în 

programul BLAST. Ele au fost recunoscute ca secvențe ale virusului hepatitei E și încadrate în 

genotipul 3.   

Analiza filogenetică efectuată pentru secvența FPR4/România evidențiază că procentul 

maxim de omologie a fost de 93% cu tulpina HUN-E69 umană izolată din ser din Ungaria și HE-

JAS3 izolată din ser uman din Japonia. Recunoaștere și suprapunere a poziției nucleotidelor de 

100%, dar cu omologie genetică de 92% s-a observat față de patru tulpini suine izolate în 

Quebec, Canada.  

În ceea ce privește secvența EF5/România maximul de suprapunere a nucleotidelor cu 

celelalte tulpini din baza de date a fost de 97%. Omologia genetică cu alte tulpini la nivelul 



secvenței terminale a ORF2 a virusului hepatitei E a fost de 90%, cu tulpina porcină swJR-N6 

din Japonia. O omogenitate de 89% prezintă cu tulpina umană 8210642 izolată din ser de la o 

persoană din sudul Franței. Omogenitate de 88% se observă cu tulpini izolate de la suine din 

sistem intensiv din Mongolia. 

Probele de fecale (pools) au fost recoltate din fermele unde în urma studiului serologic 

am identificat suine pozitive față de IgG anti-virusul hepatitei E. Coroborarea rezultatelor 

serologice cu cele virusologice atestă prezența și circulația virusului în fermele de porci din 

Romania. Importanța acestor rezultate este reprezentată de evidențierea potențialului risc de 

transmitere  zoonotică ale tulpinilor de virus hepatic E. 


