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REZUMAT
Era antiviralelor cu acţiune directă a schimbat complet tabloul infecţiei cronice cu virusul hepatitei C. Ratele 
de răspuns virusologic susţinut au depăşit procentul de 90%, dar au apărut alte provocări: persistenţa bolii 
hepatice, complicaţiile pe termen lung, monitorizarea după vindecare. Noile tratamente au adus avantajul 
posibilităţii tratării unui număr mai mare de pacienţi (pacienţii cirotici, inclusiv cei cu boală decompensată, cei 
coinfectaţi HCV-HIV şi cei cu boală renală cronică dializaţi). Experienţa utilizării noilor tratamente este încă 
scurtă, dar există unele recomandări generale în ceea ce priveşte supravegherea pe termen lung. Acest re-
view îşi propune să discute atât monitorizarea, cât şi evoluţia clinică a acestor pacienţi după obţinerea RVS.

Cuvinte cheie: infecţie cronică VHC, DAAs, carcinom hepatocelular

INTRODUCERE

Este acceptat faptul că pacienţii cu infecţie cro-
nică VHC care obţin postterapeutic răspuns viruso-
logic susţinut (SVR) au un prognostic mai bun în 
ceea ce priveşte complicaţiile şi supravieţuirea pe 
termen lung. Totuşi, în anul 1999, profesorul 
Poynard a publicat un studiu legat de impactul tra-
tamentului cu interferon în hepatita C, care susţine 
probabilitatea agravării fibrozei hepatice după cle-
arance-ul viral (1). Conform unui alt studiu publi-
cat în 2002 de către acelaşi autor, există şase factori 
independent asociaţi cu regresia fibrozei hepatice 
după biterapie (interferon pegylat şi ribavirină): 
scor mic al fibrozei înainte de iniţierea tratamentu-
lui, obţinerea unui răspuns virusologic susţinut, 

vârstă tânără (< 40 de ani), index de masă corporal 
< 27 kg/m2, absenţa sau activitate inflamatorie mi-
nimă înaintea iniţierii tratamentului şi încărcătură 
virală < 3,5 milioane copii/ml2. În era noilor antivi-
rale, vindecarea infecţiei cu virusul hepatitei C re-
prezintă un rezultat aşteptat. În ciuda vindecării 
infecţiei, aceşti pacienţi necesită supraveghere pe 
termen lung, mai ales a celor cu boală hepatică 
avansată (fibroză avansată), dar şi a celor coinfec-
taţi (HIV, VHB). Pacienţii cu ciroză sunt la risc de 
a dezvolta hepatocarcinom, iar prognosticul celor 
noncirotici este dependent de prezenţa comorbidi-
tăţilor (obezitate, diabet zaharat). Acest review îşi 
propune să sublinieze indicaţiile de supraveghere la 
aceşti pacienţi, dar şi complicaţiile ce pot apărea 
după obţinerea SVR. 
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SCOPUL TERAPIEI ANTIVIRALE 

Endpoint-ul primar al tratamentului antiviral 
este vindecarea infecţiei cu obţinerea unui răspuns 
virusologic susţinut. Ghidurile EASL (European 
Association for the Study of the Liver – Asociaţia 
Europeană pentru Studiul Bolilor Hepatice) statu-
ează că vindecarea infecţiei este declarată la obţi-
nerea unui nivel nedectabil al ARN HCV seric la 48 
de săptămâni de la sfârşitul terapiei. În conformita-
te cu recomandările autorităţilor naţionale (care su-
portă costul tratamentului antiviral), vindecarea 
reprezintă un nivel nedectabil al ARN HCV la 12 
săptămâni de la sfârşitul tratamentului (costul aces-
tei testări fiind de asemenea suportat de CNAS – 
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate). Un stu-
diu publicat în 2015 pe pacienţi trataţi cu regimuri 
ce includeau sofosbuvir a arătat o concordanţă a 
SVR la 12 şi 24 de săptămâni, concluzionând că 
SVR la 12 săptămâni poate fi considerat un marker 
de vindecare în practica clinică (3). Clearence-ul 
ARN VHC este asociat cu dispariţia efectelor imune 
asociate infecţiei. Însă un grup de cercetare a detec-
tat prezenţa ARN HCV în celulele mononucleare 
periferice şi la 9 ani după obţinerea SVR, fără pre-
zenţa markerilor asociaţi cu un risc crescut de afec-
tare hepatică (4). Un alt studiu a descoperit o rată 
de recădere tardivă (4 din 97 de pacienţi cu infecţie 
ocultă), folosind metode de detecţie foate sensibile 
a ARN VHC, dar fără afectare hepatică semnifica-
tivă, după mai mult de 10 ani de follow-up (5). 

MORBIDITATEA ŞI MORTALITATEA 
ASOCIATE CIROZEI (INCLUSIV HCC)

Regresia fibrozei hepatice este asociată cu scă-
derea complicaţiilor asociate bolii hepatice. Biop-
sia hepatică rămâne standardul de aur pentru stadi-
alizarea fibrozei, dar în prezent testele noninvazive 
sunt folosite în mod curent în practică, în scopul 
evaluării severităţii bolii hepatice. În ciuda popula-
rităţii pe care acestea au căpătat-o, testele serologi-
ce nu şi-au dovedit o sensibilitate înaltă pentru 
identificarea fibrozei reziduale la pacienţii nonvire-
mici, biopsia hepatică rămânând varianta optimă în 
continuare (6). Similar testelor serologice, rezulta-
tele obţinute la evaluarea elastografică (Fibroscan) 
nu pot fi folosite ca predictor al evoluţiei fibrozei 
după obţinerea SVR, şi în acest caz biopsia rămâ-
nând singura abordare validată (7).

Studiile efectuate în scopul evaluării fibrozei 
hepatice după tratamentul antiviral, folosind biop-
sia hepatică înainte şi după tratament nu au conclu-
zionat prezenţa unei ameliorări semnificative a le-
ziunilor histologice la aceşti pacienţi (persistă 
inflamaţia portală şi capilarizarea sinusoidală) (8). 

Un studiu efectuat în 2017 pe 41 de pacienţi cu 
infecţie cronică VHC (cu boală hepatică avansată, 
dar compensată), trataţi cu antivirale orale cu acţiu-
ne directă, a dovedit că rezultatele măsurătorilor 
rigidităţii hepatice şi splenice (folosind Fibroscan) 
s-au ameliorat rapid, dar probabil că acest lucru 
este consecinţa unei reduceri semnificative a infla-
maţiei de la nivel hepatic (9).

Un alt studiu recent a evaluat ameliorarea rigidi-
tăţii hepatice la 143 de pacienţi, folosind elastogra-
fia Fibroscan la anumite intervale (înainte de iniţie-
rea terapiei, la săptămânile 24 şi 96 după tratament), 
dar şi scorurile biologice (FIB-4 şi APRI). În acest 
studiu, majoritatea pacienţilor cu SVR au prezentat 
îmbunătăţirea valorilor elastografice pe termen 
lung, dar o proporţie din lot a prezentat totuşi pro-
gresia fibrozei. Evaluarea periodică prin teste noni-
vazive pare să fie raţională în acest context (10). 

Vindecarea infecţiei C este asociată cu scăderea 
morbidităţii şi mortalităţii, dar la pacienţii cu fibro-
ză avansată (> F3, incluzând ciroza), supraveghe-
rea periodică pentru carcinomul hepatocelular este 
obligatorie, la fel şi screeningul endoscopic pentru 
varicele esofagiene. Pacienţii cu fibroză severă îna-
intea tratamentului necesită screening pe o perioa-
dă nelimitată pentru carcinomul hepatocelular.

După obţinerea SVR, riscul de HCC scade dar 
rămâne crescut comparativ cu populaţia generală 
(incidenţă anuală de 0,33%). Într-o cohortă mare de 
pacienţi cu infecţie HCV ce au primit tratament an-
tiviral, riscul anual pentru HCC la pacienţii cu ciro-
ză hepatică a fost de 1,39%, mai mare la pacienţii 
vârstnici (> 60 de ani) şi la cei cu diabet (11). 

Într-un alt studiu de follow-up după biterapie, 
trei pacienţi noncirotici (din 97 supravegheaţi) au 
dezvoltat carcinom hepatocelular la 9 ani de la sfâr-
şitul tratamentului (5). 

În ceea ce priveşte riscul de recidivă a hepato-
carcinomului după tratamentul cu antivirale cu ac-
ţiune directă, un studiu pe un lot mare efectuat în 
Franţa (cohorta ANRS cu peste 6.000 de pacienţi – 
Agence Nationale de Recherche sur le SIDA et les 
hépatites virales), a demonstrat că nu există evidenţe 
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pentru un risc crescut la aceşti pacienţi (rata de re-
cidivă a fost similară la pacienţii trataţi comparativ 
cu cei netrataţi) (12). Acest studiu a fost efectuat ca 
urmare a semnalului de alarmă ridicat de publicaţii 
anterioare ce menţionau o creştere a riscului de re-
apariţie a HCC, în ciuda unui procent foarte mare 
de pacienţi cu SVR după DAAs (13,14). 

O altă problemă majoră asociată bolii hepatice 
cronice secundare hepatitei C o reprezintă necesita-
tea transplantului hepatic în cursul bolii. O dată cu 
introducerea noilor antivirale orale, unii pacienţi 
sunt delistaţi din cauza ameliorării scorului MELD 
după terapie. În ciuda acestei ameliorări, pacienţii 
cu boală hepatică avansată vor avea nevoie în viitor 
de transplant hepatic. Cea mai mare controversă le-
gată de aceşti pacienţi o reprezintă decizia momen-
tului iniţierii terapiei (înainte sau după transplant). 
Regimurile terapeutice cu interferon folosite înain-
te asociau efecte adverse severe, astfel că erau con-
traindicate la pacienţii cu boală decompensată, dar 
terapiile orale noi sunt bine toletate şi pot fi utiliza-
te înainte de transplant. Obţinerea SVR nu va 
schimba dramatic cursul bolii, dar va prelungi in-
tervalul până la transplant. În era noilor antivirale, 
supravieţuirea posttransplant la pacienţii cu virus C 
s-a îmbunătăţit, devenind similară cu cea observată 
la primitorii cu virus B. 

COINFECŢIILE 

Prezenţa HIV nu trebuie considerată o barieră 
pentru succesul tratamentului infecţiei cu virus C. 
Această categorie de pacienţi prezintă frecvent 
boală hepatică avansată, dar unele regimuri antivi-
rale sunt foarte eficiente şi bine tolerate (cum sunt 
combinaţiile de sofosbuvir/ledipasvir şi sofosbuvir/
simeprevir) (15). 

Progresia bolii hepatice a fost observată la paci-
enţii cu încărcături virale mari ale virusului HIV 
(replicarea virală persistentă sub tratamentul anti-
retroviral) sau la cei cu expunere prelungită la inhi-
bitori de protează. La aceşti pacienţi se justifică o 
evaluare periodică a afectării hepatice (inclusiv a 
fibrozei) şi screeningul pentru hepatocarcinom 
(16). Obţinerea SVR pentru VHC reduce riscul de-
compensării hepatice şi mortalitatea de cauză hepa-
tică la pacienţii coinfectaţi, dar, în ciuda aparentei 
ameliorări a fibrozei, la unii pacienţi boala hepatică 
progresează. 

În ceea ce priveşte coinfecţia VHB-VHC, reco-
mandarea este de a trata infecţia dominantă (virusul 
replicativ), care este de obicei HCV. Tratamentele 
noi sunt foarte eficiente, dar această categorie de 
pacienţi este expusă riscului de reactivare a virusu-
lui B. Aceasta este explicată parţial printr-o dispari-
ţie bruscă a competiţiei dintre cele două virusuri, o 
dată cu clearance-ul virusului C. Pacienţii cu Ag 
HBs pozitiv şi cu replicare virală (ADN VHB de-
tectabil) trebuie trataţi până la confirmarea eradică-
rii virusului C (la 12 săptămâni de la terminarea 
terapiei). Pacienţii cu viremie B nedectabilă trebuie 
să fie atent monitorizaţi (ALT, AN VHB) până la 
confirmarea răspunsului virusologic susţinut pen-
tru virusul C de la 12 săptămâni. Pentru pacienţii cu 
AgHBs negativ dar cu Ac anti HBc pozitivi se reco-
mandă monitorizarea (ALT, viremie pentru B) şi 
trataţi dacă acestea se modifică (creşte ALT sau 
ADN VHB devine detectabil) (17).

COMORBIDITĂŢI ASOCIATE

La pacienţii noncirotici care obţin SVR, prognos-
ticul bolii hepatice este influenţat pe mai departe de 
prezenţa anumitor comorbidităţi (cum sunt diabetul 
sau obezitatea), dar şi de anumite comportamente 
(consumul de alcool). Acesta din urmă poate schim-
ba cursul bolii, o dată prin scăderea ratei de succes a 
vindecării, dar şi prin agravarea severităţii bolii he-
patice după clearance-ul virusului C. 

Prezenţa steatohepatitei nonalcoolice este asoci-
ată cu progresia bolii şi apariţia cirozei după vinde-
carea infecţiei C, dacă factorii metabolici nu sunt 
eliminaţi. Se pare că pacienţii noncirotici care au 
obţinut SVR au o morbiditate asociată bolilor de 
ficat neaşteptat de mare, de aproape 6 ori mai mare 
comparativ cu populaţia generală (18). Acest lucru 
se datorează probabil scăderii complianţei acestor 
pacienţi de a veni la controalele periodice sau de 
a-şi modifica stilul de viaţă, după ce s-au vindecat 
de infecţia cu virusul C. 

Valoarea serică a enzimei GGT (gamma-gluta-
mil transferaza) este un marker surogat de injurie 
hepatică, dar se asociază şi cu morbiditate şi morta-
litate de cauză cardiovasculară, mai ales la pacienţii 
cu boală coronariană şi la cei cu diabet zaharat tip 2 
(19). GGT este de asemenea un biomarker corelat 
cu apariţia hepatocarcinomului la pacienţii nonci-
rotici, după obţinerea SVR (20). 
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RECĂDEREA ŞI REINFECŢIA 

În majoritatea cazurilor tratate cu succes cu me-
dicaţia antivirală de generaţie nouă, la care ARN 
VHC redevine detectabil, este vorba de o reinfec-
ţie. Reactivarea virală în timpul tratamentului după 
o supresie iniţială a ARN VHC este asociată cu ris-
cul apariţiei hepatocarcinomului, mai ales la paci-
enţii cu boală compensată, sugerând o evoluţie mai 
agresivă (21). 

Probabilitatea reinfecţiei este mare la pacienţii 
cu risc persistent de contaminare, cum sunt consu-
matorii de droguri intravenoase sau bărbaţii care 
fac sex cu bărbaţi. La consumatorii de droguri in-
travenoase, riscul de reinfecţie scade în cazul celor 
care sunt sub terapie cu agonişti de opioizi (22). În 
viaţa reală, ratele de reinfecţie sunt subestimate, 
deoarece numai analizele filogenetice pot diferen-
ţia o reinfecţie de o recădere. 

CONSECINŢE NEAŞTEPTATE

S-a observat că vindecarea infecţiei cu HCV 
după tratamentul cu antivirale directe se asociază 
cu o creştere în greutate la un procent semnificativ 
de pacienţi (44% într-un studiu recent), acest rezul-
tat secundar observându-se predominant la pacien-
ţii mai tineri de 60 de ani (23). Mecanismul creşte-

rii ponderale nu este încă explicat, dar poate fi 
secundar entuziasmului pacienţilor de a fi obţinut 
vindecarea (nu mai sunt complianţi la regimuri ali-
mentare). Creşterea ponderală poate fi un risc su-
plimentar asociat comorbidităţilor, cum este diabe-
tul zaharat. În plus, unii dintre aceşti pacienţi sunt 
deja obezi şi au steatoză hepatică. Valorile mari ale 
indicelui de masă corporală sunt, de asemenea, aso-
ciate cu apariţia cirozei, independent de răspunsul 
la tratament. 

CONCLUZII

Scăderea prevalenţei infecţiei virale C este o ţin-
tă a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru urmă-
toarele decade. Dar, mai presus de acest scop, toate 
studiile publicate în legătură cu prognosticul aces-
tor pacienţi după vindecare subliniază importanţa 
supravegherii pe termen lung. Eradicarea infecţiei 
cu virusul C nu este echivalentă cu vindecarea bolii 
hepatice. La acest moment este precoce să se facă 
predicţii legate de efectele terapiei antivirale pe ter-
men lung asupra evoluţiei bolii hepatice după vin-
decarea infecţiei. Este foarte important ca atenţia 
specialiştilor să fie sporită, dar şi a pacienţilor, pen-
tru continuarea şi respectarea vizitelor medicale ul-
terioare de control. 




