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Luni 02 
19°C | 10°C
Soare, nori

Marți 03 
18°C | 8°C
Soare, nori

Miercuri 04 
21°C | 9°C
Soare, ploaie

Joi 05 
21°C | 10°C
Soare, nori

Vineri 06 
21°C | 10°C
Soare, nori

Sâmbătă 07 
20°C | 9°C
Soare, nori

Duminică 08 
20°C | 9°C
Soare, nori

02 - 08 mai 2022
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

P A G I N I  R E A L I Z A T E  D E  I O N E L A  C H I R C U

Hepatita de cauză 
necunoscută, 
descoperită la copii, nu 
are legătură cu formele 
cunoscute până acum 
ale noului coronavirus. 
Informarea vine din 
partea președintelui 
Centrului pentru 
Inovație, în Medicină, 
care a făcut publice 
rezultatele primelor 
cercetări realizate până 
acum în domeniu. 

Cazurile de hepatită seve-
ră la copii, cresc îngrijorător, la 
nivel mondial! Până la jumăta-
tea săptămânii trecute erau ra-
portate 190 de astfel de cazuri, 
în lumea întreagă. Primele ca-
zuri au fost înregistrate în Rega-
tul Unit la începutul lunii aprilie. 
De atunci însă, au fost depista-
te cazuri în 12 state din întrea-
ga lume, inclusiv România. În 
cadrul unei ședințe virtuale de 
informare, directorul Centrului 
European de Prevenire și Con-
trol al Bolilor, Andrea Ammon, a 
anunțat numai în statele mem-
ber ale Uniunii Europene, apro-
ximativ 40 de cazuri. Potrivit 
specialiștilor, aceste cazuri au 
prezentat insuficiență hepatică, 
adesea severă, niveluri ridicate 
ale enzimelor care indică citoli-
ză hepatică și icter.

 „Nu se confirmă 
nici asocierea cu 
vaccinarea anti-

COVID-19” 
Deși, mulți se temeau că 

această forma de hepatită ar 
fi una din sechelele provoca-
te de noul coronavirus, experții 
nu au stabilit însă, o legătu-
ră între boala COVID-19 și 

acest tip de hepatită. „În pre-
zent, nu este identificată o ca-
uză pentru cazurile de hepati-
tă, dar câteva ipoteze sunt lu-
ate în calcul: coinfecția dintre 
un anumit subtip de adenovirus 
și un alt virus (cum ar fi SARS-
CoV-2), în care adenovirusul să 
acționeze ca un declanșator, 
infecția cu o variantă de adeno-
virus care să fi suferit mutații, 
infecția cu o nouă varian-
tă SARS-CoV-2, infecția cu un 
agent patogen nou, expunerea 
la substanțe toxice, neidenti-
ficate încă prin anchetele epi-
demiologice. Este important de 
spus că nu se confirmă asocie-
rea nici cu vaccinarea anti-CO-
VID-19 (în foarte puține cazuri 
copiii au fost și vaccinați), și pâ-
nă acum nici asocierea doar cu 
infectarea cu variantele cunos-
cute ale SARS-CoV-2 (în spe-
cial, Omicron, varianta domi-
nantă acum)“, spune dr. Marius 
Geantă, președintele Centrului 
pentru Inovație în Medicină.

Semnele care trebuie 
să vă trimită cu 

micuțul de urgență, 
la spital 

În mod normal, hepati-
ta severă caracterizată prin 
inflamația ficatului, este o 
afecțiune rar întâlnită la co-
pii. De aceea, experții 
Organizației Mon-
diale a Sănătății 
fac tot posibilul 
să afle care es-
te acum cauza 
apariției bolii, 
la copiii sub 16 
ani. Coordo-
natorul depar-
tamentului de 
investigație din 
cadrul Agenției de 
Securitate Sanita-
ră din Marea Britanie, 
Meera Chand pune aceas-
tă situație pe fondul restricțiilor 
din pandemie care au făcut ca 
micuții să nu mai fie expuși la 

virus în primii ani de viață și 
să nu mai dezvolte anticorpi în 
mod natural. Când trebuie să 
mergeți cu micuțul de urgență 
la spital? „Dacă un copil cu vâr-
stă între o lună și 16 ani pre-
zintă dureri abdominale, icter, 
urină de culoare închisă, scau-

nul deschis la culoare 
(alb), diaree, văr-

sături și uneori 
chiar febră, 

atunci are 
un tablou 
sugestiv 
p e n t r u 
h e p a t i -
tă și tre-
buie să 
se prezin-

te la came-
ra de gardă 

a unui spi-
tal de pediatrie 

pentru confirmare“, 
precizează dr. Marius Gean-

tă, președintele Centrului pen-
tru Inovație în Medicină. 

Un pacient cu hepatită poa-
te avea o infecție virală sau 
bacteriană a ficatului, o leza-
re a ficatului cauzată de o toxi-
nă (otravă), o boală autoimună 
în care sistemul imunitar ata-
că ficatul sau, pur și simplu, un 
traumatism la nivelul abdome-

nului, în zona ficatului. De ce-
le mai multe ori, boala hepatică 
este cauzată de unul dintre ce-
le trei virusuri: virusul hepatitei 
A, virusul  hepatitei B sau viru-
sul hepatitei C. În unele cazuri 
rare, virusul Epstein Barr (care 
provoacă mononucleoza, așa-

numita boală a sărutului) poa-
te, de asemenea, provoca he-
patită, prin inflamarea ficatu-
lui. Alte virusuri și bacterii ca-
re pot provoca hepatită, inclu-
siv hepatita D sau E, sunt va-
ricela și citomegalovirusul. Po-
trivit specialiștilor sfatulmedi-
cului.ro, la copii, cea mai în-
tâlnită formă de hepatită este 
hepatita A (numită și hepatită 
infecțioasă). Această formă es-
te cauzată de virusul hepatitei 

A, care se transmite prin mate-
riile fecale ale persoanelor in-
fectate. Materiile fecale infec-
tate cu acest virus pot fi pre-
zente în cantitate mică atât pe 
obiecte (cum ar fi scutecele, 
hăinuțe, jucării), cât și în apă 

sau mâncare. Boala se trans-
mite atunci când copilul ingeră 
un aliment contaminat cu ma-
terii fecale infectate cu virusul 
hepatitei A, prin apă, lapte și 
hrană, mai ales crustacee ca-
re provin din ape contaminate. 
Deoarece, de multe ori hepati-
ta A poate fi o infecție ușoară, 
este posibil ca părinții nici să 
nu conștientizeze că micuții lor 
au avut vreodată această boa-
lă. Păstrând o igienă riguroasă, 
evitând aglomerația și condițiile 
sănătoase de trai, hepatita poa-
te fi evitată.

Ce trebuie să știm despre hepatită? Generalități  
Hepatita este o inflamație a ficatului, acută sau cronică. 
Ficatul este singurul organ care se poate regenera. El are 
capacitatea de a înlocui celulele bolnave cu celule noi, 
sănătoase. 

Hepatita severă a copiilor  
nu are legătură cu noul coronavirus 


