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Congresul European de Gastroenterologie
(UEGW) este cea mai amplă úi mai prestigioasă întrunire anuală a gastroenterologilor din Europa.
Congresul a avut loc anul acesta la Berlin, în perioada 12-16 octombrie 2013, adunând peste 12.600
de specialiúti.
Vă prezentăm mai jos un sumar al celor mai importante discuĠii úi mese rotunde care au avut loc la
UEGW 2013 pe tema bolilor hepatice úi inÀamatorii
intestinale.
Standarde de terapie pentru hepatita C
Tripla terapie reprezintă noul standard de terapie al
infecĠiei cronice cu virusul hepatitic C de genotip 1.
Tripla terapie pe bază de boceprevir sau telaprevir induce rate de RVS (răspuns viral susĠinut)
de aproximativ 70%, atât la pacienĠii nativi, cât úi la
cei pre-trataĠi.
Anemia este cel mai comun efect advers al terapiei cu inhibitori de proteaze.
Ciroza este asociată cu rate scăzute de RVS úi cu
creúterea frecvenĠei efectelor adverse, în cazul ambilor inhibitori de protează.
Trebuie evitată tratarea pacienĠilor cirotici în cazul trombocitopeniei sub 100.000/mm3 úi a albuminei mai mici de 35 g/dL.

Hepatita B. ùtim cum să o tratăm, dar pe cine
ar trebui să tratăm úi când trebuie oprit
tratamentul?
Scopul tratamentului hepatitei B este îmbunătăĠirea supravieĠuirii prin prevenirea progresiei bolii către
ciroză decompensată úi carcinom hepatocelular.
Riscul de progresie a bolii este redus prin supresia susĠinută a ADN VHB până la nivel nedetectabil al replicării virale, care poate determina regresia ¿brozei hepatice úi chiar a cirozei. Mai mult,
menĠinerea ADN-VHB la nivel nedetectabil creúte
rata seroconversiei AgHBe úi a AgHBs, endpointuri
urmărite în terapia VHB.
Totuúi, VHB nu este complet eradicat prin tratament, chiar dacă apare seroconversia Ag HBs, ¿ind
necesară terapie pe termen lung la pacienĠii Ag Hbe
(-) úi AgHBs (+) care nu pot menĠine supresia virală
în afara tratamentului, precum úi la pacienĠii cu
boală hepatică avansată.
Ghidurile actuale recomandă utilizarea celor
mai potente antivirale cu pro¿luri optime de rezistenĠă (entecavir úi tenofovir dispoproil fumarat) în
monoterapie de prima linie la pacienĠii infectaĠi cu
VHB cu boală hepatică semni¿cativă.
Ghidurile EASL recent actualizate cu privire la
infecĠia cu VHB au clari¿cat cum trebuie să tratăm
hepatita B, pe cine trebuie să tratăm úi când să sto-
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păm terapiile antivirale: acest lucru este clar pentru
interferon pegylat, dar există încă divergenĠe în
cazul analogilor: seroconversia la antiHBe, pierderea Ag HBs sau seroconversia în sistemul HBs
cu niveluri nedetectabile ale ADN-VHB sunt indicaĠii clare de întrerupere a tratamentului, dar continuarea tratamentului la pacienĠi cu Ag Hbe (-) úi cu
ADN-VHB menĠinut la nivel nedetectabil fără
boală hepatică semni¿cativă ridică încă discuĠiii.
Tratamentul hepatitei cu virus Delta
Hepatita delta, cauzată de coinfecĠia cu virusul
Delta la pacienĠii cu AgHs pozitivi este considerată
cea mai severă formă de hepatită cronică.
Principalul scop al tratamentului hepatitei delta
este supresia replicării ARN-VHD care este de obicei asociată cu normalizarea enzimelor hepatice úi
ameliorarea histologică a bolii hepatice.
Ideal, terapia antivirală ar trebui să inducă vindecarea serologică a hepatitei B de¿nită prin pierderea AgHBs úi dezvoltarea anticorpilor antiHBs,
ceea ce duce simultan la recuperarea din infecĠia cu
virusul delta.
Terapia ar trebui individualizată pe baza stadiului bolii hepatice, statusului replicării atât a VHB,
cât úi a VHD, cineticii răspunsurilor în timpul terapiei, în special al nivelului cantitativ al Ag HBs.
Hepatita autoimună – diagnostic úi tratament
Hepatia autoimună este o afecĠiune de cauză necunoscută, al cărei diagnostic se bazează pe criterii
clinice, biochimice, imunologice úi histologice, după
excluderea altor cauze de boală hepatică.
Prednison, prednisolon, budesonide sunt opĠiuni
terapeutice de prima linie, cu sau fără adăugarea de
azatiorpină, la pacienĠii adulĠi sau copii.
Normalizarea transaminazelor serice úi a imunoglobulinelor IgG reprezintă primul scop al terapiei.
O varietate largă de alte imunosupresoare pot ¿
folosite la pacienĠii cu eúec de răspuns la medicamentele de primă linie după o atentă evaluare individuală a raportului risc-bene¿ciu.
Evaluarea non-invazivă a bolilor hepatice –
unde ne aÀăm?
1. Sunt actualmente disponibile mai multe metode non-invazive, bazându-se pe două abordări
diferite, dar complementare: o abordare biologică
care se foloseúte de dozarea anumitor biomarkeri
serici, úi o alta ¿zică ce utilizează măsurarea elasticităĠii hepatice prin intermediul elastogra¿ei.
2. Există două endpointuri relevante clinic pentru stadializarea ¿brozei hepatice: ¿broza semni¿cativă (indicaĠie pentru tratament antiviral în he-
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patitele cronice B úi C) úi ciroza (indicaĠie pentru
screeningul varicelor esofagiene úi al carcinomului
hepatocelular).
3. Elastogra¿a (Fibroscan), Fibrotestul úi APRI
au fost studiate mai mult úi validate cu preponderenĠă
în hepatita cronică C.
4. Utilizarea combinată a două metode diferite,
precum elastogra¿a úi biomarkerii, reprezintă o abordare care determină creúterea performanĠei de diagnostic úi limitează dezavantajele ambelor metode.
Elastogra¿a tranzitorie reprezintă o metodă excelentă pentru detectarea precoce a cirozei, având úi
posibilă valoare prognostică. Totuúi, ea nu poate substitui endoscopia digestivă superioară în screeningul
varicelor esofagiene.
6. Principala limitare a elastogra¿ei tranzitorii în
practica clinică este imposibilitatea de a obĠine măsurători valabile ale rigidităĠii hepatice la aproximativ 20 dintre pacienĠi, în special la pacienĠii obezi.
Care ar trebui să ¿e prima linie de tratament în
colita ulcerativă?
Decizia legată de strategia adecvată de tratament
pentru colita ulcerativă depinde de activitate, distribuĠie (proctită, afectarea colonului stâng, colită extinsă) úi de pattern-ul bolii.
Mesalazina este tratamentul standard pentru formele uúoare până la moderate, indiferent de extinderea bolii.
Steroizii pe cale sistemică reprezintă tratamentul
standard pentru colita ulcerativă severă.
Care ar trebui să ¿e prima linie de tratament în
Boala Crohn?
Strategiile terapeutice ar trebui să ¿e adaptate
pro¿lului de risc al ¿ecărui pacient, pe baza evaluării obiective a gradului de inÀamaĠie (markeri de
laborator, imagistică, endoscopie).
PacienĠii cu boală severă sau prognostic prost ar
trebui trataĠi cu agenĠi anti TNF, în monoterapie sau
în terapie combinată cu tiopurine, agenĠii anti TNF
dovedindu-se superiori atât pentru inducerea, cât úi
pentru menĠinerea remisiunii, determinând vindecarea mucoasei úi reducerea ratelor de spitalizare úi
a necesităĠii de intervenĠie chirurgicală, în totate
studiile clinice ranomizate.
Budesonide sau alĠi steroizi sistemici, în combinaĠie sau nu cu tiopurinele, pot ¿ administraĠi pacienĠilor cu boală fără complicaĠii, cu activitate
uúoară sau moderată.
Expunerea la steroizi trebuie să ¿e minimizată,
iar administrarea lor continuă trebuie evitată.
Utilizarea timpurie a imunosupresoarelor (de ex.
tiopurine) se asociază cu reducerea ratelor de intervenĠie chirurgicală pe termen lung.

