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Congresul European de Gastroenterologie 
(UEGW) este cea mai ampl  i mai prestigioas  în-
trunire anual  a gastroenterologilor din Europa. 
Congresul a avut loc anul acesta la Berlin, în pe-
rioada 12-16 octombrie 2013, adunând peste 12.600 
de speciali ti.

V  prezent m mai jos un sumar al celor mai im-
portante discu ii i mese rotunde care au avut loc la 
UEGW 2013 pe tema bolilor hepatice i in  amatorii 
intestinale.

Standarde de terapie pentru hepatita C
Tripla terapie reprezint  noul standard de terapie al 

infec iei cronice cu virusul hepatitic C de genotip 1.
Tripla terapie pe baz  de boceprevir sau tela-

previr induce rate de RVS (r spuns viral sus inut) 
de aproximativ 70%, atât la pacien ii nativi, cât i la 
cei pre-trata i. 

Anemia este cel mai comun efect advers al te-
rapiei cu inhibitori de proteaze.

Ciroza este asociat  cu rate sc zute de RVS i cu 
cre terea frecven ei efectelor adverse, în cazul am-
bilor inhibitori de proteaz .

Trebuie evitat  tratarea pacien ilor cirotici în ca-
zul trombocitopeniei sub 100.000/mm3 i a albu mi-
nei mai mici de 35 g/dL.

Hepatita B. tim cum s  o trat m, dar pe cine 
ar trebui s  trat m i când trebuie oprit 
tratamentul?

Scopul tratamentului hepatitei B este îmbu n  t  i-
rea supravie uirii prin prevenirea progresiei bolii c  tre 
ciroz  decompensat  i carcinom hepato ce lular. 

Riscul de progresie a bolii este redus prin su-
presia sus inut  a ADN VHB pân  la nivel nede tec-
tabil al replic rii virale, care poate determina regre-
sia  brozei hepatice i chiar a cirozei. Mai mult, 
men inerea ADN-VHB la nivel nedetectabil cre te 
rata seroconversiei AgHBe i a AgHBs, endpointuri 
urm rite în terapia VHB.

Totu i, VHB nu este complet eradicat prin tra ta-
ment, chiar dac  apare seroconversia Ag HBs,  ind 
necesar  terapie pe termen lung la pacien ii Ag Hbe 
(-) i AgHBs (+) care nu pot men ine supresia viral  
în afara tratamentului, precum i la pacien ii cu 
boal  hepatic  avansat .

Ghidurile actuale recomand  utilizarea celor 
mai potente antivirale cu pro  luri optime de re zis-
ten  (entecavir i tenofovir dispoproil fumarat) în 
monoterapie de prima linie la pacien ii infecta i cu 
VHB cu boal  hepatic  semni  cativ .

Ghidurile EASL recent actualizate cu privire la 
infec ia cu VHB au clari  cat cum trebuie s  trat m 
hepatita B, pe cine trebuie s  trat m i când s  sto-
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p m terapiile antivirale: acest lucru este clar pentru 
interferon pegylat, dar exist  înc  divergen e în 
cazul analogilor: seroconversia la antiHBe, pier-
derea Ag HBs sau seroconversia în sistemul HBs 
cu niveluri nedetectabile ale ADN-VHB sunt indi-
ca ii clare de întrerupere a tratamentului, dar con ti-
nuarea tratamentului la pacien i cu Ag Hbe (-) i cu 
ADN-VHB men inut la nivel nedetectabil f r  
boal  hepatic  semni  cativ  ridic  înc  discu iii. 

Tratamentul hepatitei cu virus Delta
Hepatita delta, cauzat  de coinfec ia cu virusul 

Delta la pacien ii cu AgHs pozitivi este considerat  
cea mai sever  form  de hepatit  cronic .

Principalul scop al tratamentului hepatitei delta 
este supresia replic rii ARN-VHD care este de obi-
cei asociat  cu normalizarea enzimelor hepatice i 
ameliorarea histologic  a bolii hepatice. 

Ideal, terapia antiviral  ar trebui s  induc  vin-
de carea serologic  a hepatitei B de  nit  prin pier-
derea AgHBs i dezvoltarea anticorpilor antiHBs, 
ceea ce duce simultan la recuperarea din infec ia cu 
virusul delta. 

Terapia ar trebui individualizat  pe baza sta diu-
lui bolii hepatice, statusului replic rii atât a VHB, 
cât i a VHD, cineticii r spunsurilor în timpul tera-
piei, în special al nivelului cantitativ al Ag HBs.

Hepatita autoimun  – diagnostic i tratament
Hepatia autoimun  este o afec iune de cauz  ne-

cunoscut , al c rei diagnostic se bazeaz  pe criterii 
clinice, biochimice, imunologice i histologice, dup  
excluderea altor cauze de boal  hepatic . 

Prednison, prednisolon, budesonide sunt op iuni 
terapeutice de prima linie, cu sau f r  ad ugarea de 
azatiorpin , la pacien ii adul i sau copii.

Normalizarea transaminazelor serice i a imuno-
globulinelor IgG reprezint  primul scop al terapiei.

O varietate larg  de alte imunosupresoare pot   
folosite la pacien ii cu e ec de r spuns la medi ca-
mentele de prim  linie dup  o atent  evaluare indi-
vidual  a raportului risc-bene  ciu.

Evaluarea non-invaziv  a bolilor hepatice – 
unde ne a  m?

1. Sunt actualmente disponibile mai multe me-
tode non-invazive, bazându-se pe dou  abord ri 
diferite, dar complementare: o abordare biologic  
care se folose te de dozarea anumitor biomarkeri 
serici, i o alta  zic  ce utilizeaz  m surarea elas ti-
cit ii hepatice prin intermediul elastogra  ei.

2. Exist  dou  endpointuri relevante clinic pen-
tru stadializarea  brozei hepatice:  broza sem ni-
 cativ  (indica ie pentru tratament antiviral în he-

patitele cronice B i C) i ciroza (indica ie pentru 
screeningul varicelor esofagiene i al carcinomului 
hepatocelular).

3. Elastogra  a (Fibroscan), Fibrotestul i APRI 
au fost studiate mai mult i validate cu preponderen  
în hepatita cronic  C.

4. Utilizarea combinat  a dou  metode diferite, 
precum elastogra  a i biomarkerii, reprezint  o abor  -
dare care determin  cre terea performan ei de diag-
nostic i limiteaz  dezavantajele ambelor metode.

Elastogra  a tranzitorie reprezint  o metod  ex-
celent  pentru detectarea precoce a cirozei, având i 
posibil  valoare prognostic . Totu i, ea nu poate sub-
stitui endoscopia digestiv  superioar  în screeningul 
varicelor esofagiene.

6. Principala limitare a elastogra  ei tranzitorii în 
practica clinic  este imposibilitatea de a ob ine m -
sur tori valabile ale rigidit ii hepatice la aproxi-
mativ 20 dintre pacien i, în special la pacien ii obezi. 

Care ar trebui s   e prima linie de tratament în 
colita ulcerativ ?

Decizia legat  de strategia adecvat  de tratament 
pentru colita ulcerativ  depinde de activitate, dis tri-
bu ie (proctit , afectarea colonului stâng, colit  ex-
tins ) i de pattern-ul bolii. 

Mesalazina este tratamentul standard pentru for-
mele u oare pân  la moderate, indiferent de extin-
derea bolii. 

Steroizii pe cale sistemic  reprezint  tratamentul 
standard pentru colita ulcerativ  sever .

Care ar trebui s   e prima linie de tratament în 
Boala Crohn?

Strategiile terapeutice ar trebui s   e adaptate 
pro  lului de risc al  ec rui pacient, pe baza eva-
lu rii obiective a gradului de in  ama ie (markeri de 
laborator, imagistic , endoscopie). 

Pacien ii cu boal  sever  sau prognostic prost ar 
trebui trata i cu agen i anti TNF, în monoterapie sau 
în terapie combinat  cu tiopurine, agen ii anti TNF 
dovedindu-se superiori atât pentru inducerea, cât i 
pentru men inerea remisiunii, determinând vinde-
ca rea mucoasei i reducerea ratelor de spitalizare i 
a necesit ii de interven ie chirurgical , în totate 
studiile clinice ranomizate.

Budesonide sau al i steroizi sistemici, în com-
bina ie sau nu cu tiopurinele, pot   administra i pa-
cien ilor cu boal  f r  complica ii, cu activitate 
u oar  sau moderat . 

Expunerea la steroizi trebuie s   e minimizat , 
iar administrarea lor continu  trebuie evitat .

Utilizarea timpurie a imunosupresoarelor (de ex. 
tiopurine) se asociaz  cu reducerea ratelor de inter-
ven ie chirurgical  pe termen lung. 


