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C: My Journey

Evoluţia şi stadializarea hepatitei C

La fel ca numeroase alte boli asociate cu ficatul,
hepatita C progresează în stadii pe parcursul
multor ani. Este important ca persoanele infectate
cu virusul să discute cu medicul despre evoluţia
bolii, deoarece acest lucru ajută la alegerea
momentului potrivit şi a opţiunilor de tratament
adecvate.

Evoluţia (progresia) hepatitei C
În evoluţia hepatitei C se recunosc patru stadii: infecţia acută,
infecţia cronică, ciroza compensată şi ciroza decompensată.1
Infecţia acută
Infecţia acută reprezintă primul stadiu al hepatitei C. Când
virusul hepatitei C ajunge în circulaţia sangvină a unei persoane,
pătrunde în celulele ficatului şi începe să se reproducă. Apoi,
sistemul imunitar detectează celulele infectate şi le distruge.
Distrugerea celulelor ficatului se numeşte hepatită C acută.
Aproximativ 20%-30% din persoanele infectate reuşesc să
respingă virusul hepatitei C în stadiul acut.1

Infecţia cronică
Hepatita C evoluează la stadiul cronic (infecţie care persistă o
perioadă lungă de timp) dacă pacientul rămâne infectat mai mult
de şase luni, iar sistemul imunitar nu a reuşit să combată virusul. 1
Studiile despre boală au demonstrat că până la 80% din pacienţii
infectaţi ajung în stadiul de infecţie cronică.1 Odată ce hepatita C s-a
cronicizat, sunt necesare intervenţii medicale pentru vindecare.1

Ciroza compensată
Pe măsură ce hepatita C progresează, poate duce la formarea de
ţesut cicatricial în ficat, proces numit „fibroză”. Pe măsură ce se
acumulează ţesutul cicatricial, funcţiile metabolice ale ficatului pot
fi tulburate.1 „Ciroza” este ultimul stadiu al procesului de cicatrizare şi
reprezintă momentul în care structurile ficatului au fost modificate.2
Ciroza apare la 10-20% din pacienţii cu hepatită C cronică.3
În primele stadii ale cirozei, ficatul încă poate să funcţioneze,
adică să compenseze deteriorarea produsă de ţesutul fibrozat
(cicatricial); aceasta este „ciroza compensată”. În acest stadiu,
multe persoane nu prezintă alte simptome decât cele pe care le
aveau şi în stadiul cronic, iar unele persoane nu prezintă deloc
simptome, deşi boala a progresat.2

Ciroza decompensată
Când ciroza produce complicaţii care împiedică funcţionarea
ficatului, aceasta se numeşte „ciroză decompensată”. Trecerea de la
ciroza compensată la ciroza decompensată poate dura mulţi ani.
Cercetările sugerează că aproape 20% din persoanele cu ciroză
compensată vor ajunge în stadiul de ciroză decompensată după
cinci ani.2 După alţi zece ani, procentul atinge 30%.2
Complicaţiile cirozei reprezintă una dintre principalele cauze ale
decesului la pacienţii cu hepatita C; în fiecare an, circa 3% dintre
pacienţii cu ciroză dezvoltă un tip de cancer al ficatului numit
carcinom hepatocelular (CHC).4

Factorii care influenţează evoluţia bolii
Progresia hepatitei C la ciroză prezintă o mare variabilitate şi poate
depinde de mai mulţi factori. Durata infecţiei este cel mai probabil
factor de risc de apariţie a cirozei şi a cancerului hepatic.5 Alţi
factori determinanţi care accelerează progresia bolii includ:6
•

Vârsta mai înaintată la momentul infectării

•

Sexul masculin

•

Consumul de alcool

•

Obezitatea

•

Rezistenţa la insulină şi diabetul de tip 2

•

Imunosupresia (de exemplu, cea care se produce după un
transplant de organ şi în cazul infecţiei cu HIV netratate)

Nu există dovezi care să confirme că genotipul influenţează
evoluţia bolii. Pentru definiţia genotipului, consultaţi biblioteca de
resurse ‘C: My Journey’.5

Teste care identifică stadiul bolii
Gravitatea afecţiunii hepatice joacă un rol important în
recomandările de tratament.7 Astfel, este foarte important ca dvs.
şi medicul să cunoaşteţi în ce stadiu se află boala dvs., înainte de a
începe tratamentul.
Gradul de evoluţie a bolii poate fi stabilit prin teste ale ficatului sau,
cu certitudine mai mare, printr-o biopsie hepatică. Medicul vă va
recomanda testele cele mai potrivite pentru dvs.; lista de mai jos are
caracter informativ şi este o prezentare generală a testelor posibile.
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Teste hepatice

Biopsia hepatică

Testele hepatice sunt analize de sânge care determină gradul
de inflamare a ficatului şi capacitatea acestuia de a funcţiona
corespunzător. Mai jos sunt prezentate câteva dintre cele mai
frecvente analize ale ficatului.8,9

Biopsia este o procedură prin care o probă de ţesut, de exemplu
ţesut hepatic, este extrasă din corp pentru a fi examinată la
microscop. Biopsia hepatică este considerată procedura cea mai
informativă pentru a stabili gradul de cicatrizare sau sclerozare
a ficatului (numit şi „grad de fibrozare”), gradul de inflamare a
ficatului şi prezenţa sau absenţa cirozei.1

•

Aspartat aminotransferaza (AST) şi alanin
aminotransferaza (ALT): Aceste teste analizează enzimele
din sânge numite AST şi ALT. În condiţii normale, aceste
enzime se află în celulele ficatului, dar dacă ficatul este lezat,
pot ajunge în circulaţia sangvină. Se consideră că valoarea
ALT indică gradul de deteriorare a celulelor ficatului cu mai
mare specificitate decât valoarea AST, care poate indica
deteriorarea musculară din alte părţi ale corpului.8

Pentru biopsia hepatică este necesară o scurtă intervenţie
chirurgicală; majoritatea pacienţilor pot să se întoarcă acasă
în aceeaşi zi. Procedura constă în extragerea unei mici probe
de ţesut hepatic, cu ajutorul unui ac subţire introdus în partea
superioară a abdomenului.9

Gama-glutamil transferaza (GGT): Testarea GGT indică
boala hepatică obstructivă, care se produce atunci când bila
nu este transportată corect în ficat din cauza unui blocaj al
căilor biliare (obstrucţie biliară). Valorile GGT sunt crescute
frecvent în cazul persoanelor care au consumat în exces
alcool etilic sau alte substanţe toxice pentru ficat, dar indică,
de asemenea, steatohepatita non-alcoolică (SHNA) sau
steatoza hepatică.8

Examinări imagistice ale ficatului

•

Bilirubina: Este analizată frecvent pentru a testa funcţia
hepatică. Bilirubina este formată din hemoglobină şi
principalul pigment din bilă (o substanţă galben-verzuie
produsă în ficat). Nivelurile ridicate provoacă icter.8

•

Albumina: Albumina este o proteină importantă, ale cărei
valori pot scădea în condiţiile bolii hepatice cronice, mai
ales dacă boala progresează. Totuşi, valorile albuminei
pot fi scăzute şi din alte motive, de exemplu din cauza
malnutriţiei.8

Pacienţilor cu hepatita C care prezintă riscul de apariţie a CHC (un
tip de cancer al ficatului) li se efectuează de regulă ultrasonografii
de rutină pentru a depista prezenţa cancerului în ficat. Uneori,
acest tip de ultrasonografie produce rezultate care nu sunt
destul de clare la pacienţii cu ciroză hepatică, iar aceştia vor face
alte teste, cu tomografie computerizată (CT) şi imagistică prin
rezonanţă magnetică (IRM).10 De asemenea, se recomandă ca
pacienţii cu ciroză care au avut un răspuns virologic susţinut (RVS)
cu tratament să fie testaţi cu ultrasonografie la intervale de şase
luni, pentru depistarea cancerului de ficat.6

•

Teste de coagulare: Ficatul joacă un rol important în
coagularea normală a sângelui (formarea de cheaguri). Când
ficatul este lezat, sângele poate deveni prea subţire, ceea
ce duce la apariţia rapidă a vânătăilor. Testele de coagulare
pot indica agravarea bolii hepatice cronice dacă timpul de
protrombină (timpul de coagulare a sângelui) este mai lung
decât normalul.8

Un alt test imagistic, numit FibroScan®, este un test simplu,
rapid şi neinvaziv, care foloseşte o tehnică numită elastografie
ultrasonografică tranzitorie pentru a evalua prezenţa sau
gravitatea cirozei hepatice. Rezultatele acestui test îi pot ajuta pe
medici să vadă dacă pacientul are ciroză şi să identifice stadiul
bolii hepatice. Aceste informaţii îi vor ajuta să aleagă tratamentul
cel mai potrivit pentru pacient.11

•

Dacă rezultatele testelor ficatului nu corespund cu simptomele
dvs. sau dacă se constată un anumit tipar, medicul poate
recomanda efectuarea unor teste suplimentare.8,9
1

Medicul poate recurge la o procedură numită ultrasonografie
(unde sonore cu frecvenţă înaltă) pentru a obţine imagini ale
ficatului. Această tehnică se foloseşte şi pentru vizualizarea
fătului în timpul sarcinii, fiind o procedură de rutină. Există două
tipuri separate de ultrasonografie care pot arăta dacă în ficat s-a
dezvoltat cancerul şi pot identifica stadiul cirozei.

Editat de Prof. univ. Dr. Markus Peck-Radosavljevic, Vice-preşedinte,
Departamentul de Gastroenterologie şi Hepatologie, Medizinische
Universität Wien.
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