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Rezumat: Reacţia fibrogenică este consecinţa mecanismelor imunologice desfăşurate în prezenţa 
virusului care are influenţă asupra fibrogenezei. Scopul studiului a fost de a observa dacă există o 
legătură între modificările histologice şi valorile crescute ale ALAT şi ASAT. În acest studiu toţi 
pacienţii au avut un anumit grad de fibroză, fapt explicat prin simptomatologia subiectivă uşoară a bolii 
şi lipsa unor teste fiabile pentru descoperirea fibrozei în afară de biopsia hepatică. Raportul 
ASAT/ALAT a fost <1 la toate cazurile. Conform rezultatelor obţinute indicele de activitate histologică 
este în corelaţie cu gradul de fibroză, valorile serice ASAT şi ALAT sunt semnificative în raport cu 
gradul de fibroză, ele putând fi recomandate în urmărirea tratamentului de regresie a fibrozei sub 
tratament. 
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Abstract: Fibrogenic reaction is a consequence of immunological mechanisms that have developed in 
the presence of the virus influencing fibrogenesis. The aim of this study is to observe whether there is 
any correlation between histological changes and high ALAT and ASAT values. All patients included in 
our study presented some degree of fibrosis, a fact that may be explained by the easy subjective 
symptomatology of the disease and the lack of reliable tests, except liver biopsy, for the detection of 
fibrosis. The ASAT / ALAT report has been <1 in all cases. According to the results we have obtained, 
the histological activity index may be correlated with the degree of fibrosis, and the ASAT and ALAT 
serum values are significant in relation to the degree of fibrosis; therefore they may be used for the 
purpose of monitoring the treatment of fibrosis regression during therapy. 
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INTRODUCERE 
Infecţiile virale hepatice sunt una din cauzele majore 

pentru dezvoltarea fibrozei hepatice. Încă nu se ştie cu 
certitudine de ce oamenii nu pot elimina infecţia cu virusuri 
hepatice B şi C. (1) Odată ajunse în organism virusurile hepatice 
evoluează latent spre o formă cronică într-o proporţie de 40-
50%, 20% evoluând după o perioadă relativ lungă de 20-30 ani 
spre ciroză hepatică. 1-4% din cei cu ciroză hepatică vor 
prezenta carcinom hepato-celular.  

Fibroza este un proces dinamic care depinde de gena 
transcriptoare şi matricea extracelulară ce sintetizează 
proteoglicanii şi îi organizează într-o structură tridimensională. 
Mecanismele de inducere a fibrozei hepatice au fost definite ca 
urmare a modelelor experimentale. (2) Reacţia fibrogenică este 
consecinţa mecanismelor imunologice desfăşurate în prezenţa 
virusului care are influenţă asupra fibrogenezei.  
 

SCOPUL STUDIULUI 
De a investiga corelaţia dintre indexul histologic de 

activitate (HAI) şi gradul fibrozei la nivelurile serice ale 
alaninaminotransferazei (ALAT) şi aspartataminotransferazei 
(ASAT), la pacienţii cu hepatită cronică de etiologie virală B şi 
C, luând ca standard de referinţă rezultatele histologice obţinute 
pe materialul recoltat prin puncţia biopsie hepatică. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 
S-au luat în studiu 140 de pacienţi cu hepatită virală 

cronică (de tipul B, C şi B+C) la care s-a efectuat puncţia 
biopsie hepatică (PBH), în perioada martie 2009- martie 2010 la 

Spitalul Clinic Judeţean Oradea.  
Criteriul de includere în studiu a fost lipsa 

tratamentului antiviral la pacienţii cu hepatită cronică virală. 
Distribuţia cazurilor în funcţie de sex, vârstă şi 

etiologie este redată în tabelul 1. 
Diagnosticul histologic a fost realizat pe materialul 

obţinut prin puncţie hepatică. Probele de ţesut au fost fixate în 
soluţie de formol 10%. Prelucrarea s-a făcut în blocuri de 
parafină din care s-au tăiat felii de 5μ şi au fost colorate în 
coloraţia standard hematoxilină şi eozină, Tricrom Masson şi 
metode de reticulină. Modificările histopatologice urmărite au 
fost reprezentate de leziuni ale parenchimului hepatic, 
apreciindu-se dimensiunile şi componentele spaţiului port, 
modificările celulelor Kupffer, canaliculilor biliari şi altele. 

Au fost stadializate şi gradate lezional utilizându-se 
scorul Metavir şi Knodell. (3,4) Această examinare este 
fundamentală pentru diagnosticarea, alegerea tratamentului, 
estimarea prognosticului, precum şi urmărirea clinică a acestor 
patologii. 
 Nivelurile serice ale ALAT şi ASAT au fost obţinute  
prin metoda cinetică cu ajutorul aparatului de tip Hitachi 902 
Cobas-Mira (valori normale: ASAT <38 la U/L la bărbaţi şi < 
32U/L la femei, ALAT <41 la U/L la bărbaţi şi < 31U/L la 
femei). Pentru interpretarea statistică a datelor obţinute s-a 
utilizat programul SPSS versiunea 17. S-au calculat medii ale 
parametrilor, deviaţii standard, mediana, coeficient de variaţie, 
variaţia de interval (min-max) şi variaţia de qartilă. (5) Testul 
Student a fost folosit pentru compararea valorilor medii cu 
distribuţia normală. 
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Tabelul nr. 1. Distribuţia lotului în funcţie de etiologie, sex şi grupa de vârstă 
ETIOLOGIE 

HVC HVB HVB+HVC 
<40 ani 40-60 ani >60 ani <40 ani 40-60 ani >60 ani <40ani 40-60 ani >60ani 

M F M F M F M F M F M F M F M F M F 
FRECVENŢĂ 

12 18 35 45 2 2 5 7 5 3 1 0 2 0 1 1 1 0 
Total: 114 cazuri Total: 21 cazuri Total: 3 cazuri 

PROCENT 
24.5 27.7 71.4 69.2 4.1 3.1 45.5 70 45.5 30 9.1 0 50 0 25 100 25 0 

 
REZULTATE: 

Rezultatele analizelor de laborator au fost comparate 
cu rezultatele obţinute în urma efectuării PBH, care a constituit 
standardul de referinţă pentru diagnosticul de fibroză hepatică.  

Valorile medii ale transaminazelor serice (ALAT, 
ASAT) (tabel 2) au fost crescute semnificativ statistic (p<0.001) 
faţă de valorile normale atât în hepatita virală cronică B (HVB) 
cât şi în hepatita virală cronică C (HVC). Cele mai mari valori 
ale ASAT şi ALAT, faţă de normal s-au înregistrat în HVB cu o 
medie a valorilor de 84,62U/L, respectiv 99,24U/L. 
 
Tabelul nr. 2. Valorile medii ale transaminazelor în 
hepatitele cronice virale în funcţie de etiologie şi sex 

SEX ETIOLOGIE ALAT ASAT 
Mean 94.43 82.29 
N 49 49 

HVC 

Std. Deviation 18.753 18.677 
Mean 94.45 79.45 
N 11 11 

HVB 

Std. Deviation 9.310 16.121 
Mean 92.25 74.00 
N 4 4 

MASCULIN 

HVC+
HVB 

Std. Deviation 13.817 14.213 
Mean 90.75 77.85 
N 65 65 

HVC 

Std. Deviation 21.091 15.733 
Mean 104.50 90.30 
N 10 10 

HVB 

Std. Deviation 20.845 22.774 
Mean 102.00 67.00 
N 1 1 

FEMININ 

HVC+
HVB 

Std. Deviation . . 
Valorile medii ale transaminazelor sunt mai crescute la 

sexul masculin faţă de sexul feminin, fără a exista diferenţe 
semnificative din punct de vedere statistic (p>0.05) atât pentru 
ALAT, cât şi pentru ASAT) 

În funcţie de valoarea indicelui necrotico-inflamator, 
hepatita a fost considerată cu activitate minim activă (scor 
METAVIR A1F1- A1F2), moderat activă (scorul METAVIR a 
fost de A2 sau 3 F2 sau 3) şi sever activă (scorul METAVIR  A3 
F3 sau 4). (tabel 3) 
 Valorile ASAT: 
- au fost mai mari în prima categorie, cea cu hepatită minimă 

activă (A1F2), 
- au fost crescute la cei cu scor METAVIR A1F2 (78.25+ 

17.06) 
- mai crescute în hepatita moderat activă, la cei cu activitate 

A3F3 (88) – fără semnificaţie statistică pentru studiul de 
faţă, fiind doar un singur caz. 

 Valorile ALAT: 
- cele mai crescute, au fost înregistrate în prima categorie 

(hepatită minimă activă A1F2) (78.25+17.06) 
- raportând la grupele de vârstă, o valoare mai mare s-a 

obţinut la grupa de vârstă peste 60 de ani la cei cu hepatită 

virală C (117+31.003), faţă de celelalte categorii etiologice. 
 Valorile ASAT şi ALAT au fost constant crescute la cei 
cu hepatită virală C, faţă de celelalte categorii, cu o valoare medie la 
ASAT  de 79.25+17.125, iar la ALAT: 92.33+20.116. 
 
Tabelul nr. 3. Indicele necrotico-inflamator şi nivelul seric al 
transaminazelor 

ACTIVITATE SCOR ASAT ALAT 
Mean 68.00 74.00 
N 2 2 

AOF1 

Std. 
Deviation 

.000 1.414 

Mean 71.83 87.00 
N 12 12 

A1F0 

Std. 
Deviation 

11.769 17.220 

Mean 70.55 86.65 
N 20 20 

A1F1 

Std. 
Deviation 

10.570 16.516 

Mean 78.25 94.80 
N 20 20 

MINIM 
ACTIVĂ 

A1F2 

Std. 
Deviation 

17.060 22.336 

Mean 67.00 77.60 
N 5 5 

A2F1 

Std. 
Deviation 

3.317 14.153 

Mean 84.96 94.53 
N 51 51 

A2F2 

Std. 
Deviation 

18.702 18.196 

Mean 87.20 100.92 
N 25 25 

A2F3 

Std. 
Deviation 

19.205 21.629 

Mean 88.00 116.00 
N 1 1 

A3F3 

Std. 
Deviation 

. . 

Mean 87.00 115.00 
N 1 1 

MODERAT 
ACTIVĂ 

A3F4 

Std. 
Deviation 

. . 

Mean 70.50 99.50 
N 2 2 

A2F3 

Std. 
Deviation 

3.536 4.950 

Mean 94.00 98.00 
N 1 1 

SEVER ACTIVĂ 

A3F3 

Std. 
Deviation 

. . 

Majoritatea pacienţilor luaţi în studiu au avut activitate 
moderat activă, indicele de activitate histologică (HAI) variind 
între 9 şi 12 puncte, în timp ce, la cei 55 de pacienţi cu activitate 
minim activă, s-au obţinut 2-7 puncte. Coeficientul Spirman de 
corelare a fost de 0.79 (p<0.01) pentru pacienţii cu hepatită 
cronică C, arătând o corelaţie între etapa fibrozei şi scorul HAI. 
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Tabelul nr. 4. Valorile transaminazelor serice pe tipuri de etiologie 
Etiologie/ Transaminaze Nr cazuri Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

HVC ALAT 46 149 92.33 20.116 
 ASAT 

114 
60 131 79.75 17.125 

HVB ALAT 76 141 99.24 16.288 
 ASAT 

21 
63 135 84.62 19.853 

HVC+HVB ALAT 72 103 94.20 12.736 
 ASAT 

5 
61 94 72.60 12.700 

 
DISCUŢII 

În hepatitele cronice virale în special cele cu virus C, 
valorile markerilor serici (ALAT, ASAT) au fost abordate în mai 
multe studii (6,7,8,9,10), dar fluctuaţiile nivelului seric al 
transaminazelor şi legătura lor cu activitatea inflamatorie şi gradul 
fibrozei este incertă. Dintre hepatitele studiate, cea cu virus C 
pune probleme deosebite, deoarece 20% din cazuri evoluează spre 
ciroză, iar 1-4% din aceştia dezvoltă carcinom hepato-celular în 
fiecare an. Controlul infecţiei, a progresiei fibrozei şi studiile 
terapeutice pentru remisia fibrozei se află sub o investigare activă 
în ultima perioadă. Cercetările ultimilor ani privind factorii care 
iniţiază şi influenţează dezvoltarea matricii extracelulare spre 
fibroză arată că aceste procese pot fi reversibile (11,12,13,14). 

Scopul nostru a fost să observăm dacă există o legătură 
între modificările histologice şi valorile crescute ale ALAT şi 
ASAT. În studiul nostru toţi pacienţii au avut un anumit grad de 
fibroză, fapt explicat prin simptomatologia subiectivă uşoară a 
bolii şi lipsa unor teste fiabile pentru descoperirea fibrozei în afară 
de biopsia hepatică. Deşi există sisteme de detectare a 
parametrilor din ser care indică fibroză hepatică, acestea nu sunt 
suficient de fiabile şi nu sunt utilizate pe scară largă (15), biopsia 
rămânând metoda principală pentru detectarea fibrozei hepatice. 
Efectuarea puncţiei biopsie hepatică pacienţilor cu valori normale 
a transaminazelor serice este încă în studiu (16,17,18). Rezultatele 
noastre arată corelaţie semnificativă a gradului de fibroză şi 
valorile serice ale ALAT şi ASAT. Raportul ASAT/ALAT este 
<1 la toate cazurile, fiind în concordanţă cu unii autori (19) şi în 
neconcordanţă cu alţii (20). Unii autori consideră nivelurile 
ridicate ale ALAT corelate cu un grad mare de progresie a 
fibrozei, în timp ce valorile normale ale acestui parametru nu este 
o asociaţie frecventă. (17,21) 

 
CONCLUZII 

 Conform rezultatelor obţinute indicele de activitate 
histologică este în corelaţie cu gradul de fibroză, valorile serice 
ASAT şi ALAT sunt semnificative în raport cu gradul de fibroză, 
ele putând fi recomandate în urmărirea tratamentului de regresie a 
fibrozei sub tratament. 
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