
Protocol clinic naţional „Hepatita autoimună”, Chişinău 2009

38

Anexa 2. Ghidul pacientului cu HAI

Ficatul este cel mai mare organ din corpul omenesc, este situat în cadranul superior pe dreapta 
a abdomenului, este protejat de coaste. Cîntăreşte 1500 g, ceea ce înseamnă 1/50 parte din masa 
corpului. Anatomic este format din 2 lobi: lobul stîng şi lobul drept, dreptul este de aproximativ 6 
ori mai mare decît stîngul. 

Ficatul este un organ foarte important pentru viaţă, îndeplineşte rolul de filtru pentru organismul 
uman.

REŢINEŢI funcţiile ficatului:
•	 Sintetizează proteinele, factorii de coagulare ai sîngelui, hemoglobina, componentele 

sistemului imun.
•	 Participă în metabolizarea grăsimilor, glucidelor, apei şi a vitaminelor.
•	 Participă la buna funcţionare a sistemului endocrin (participă în metabolismul 

hormonilor).
•	 Formarea şi eliminarea bilei, fără care nu se poate efectua digestia alimentelor.
•	 Acumularea şi păstrarea diverşilor compuşi necesari pentru organismul uman: 

glicogenul (rezerva de glucoză a organismului), grăsimi, microelemente.
•	 Detoxifierea diverşilor compuşi care pătrund în organism din mediul înconjurător 

(inclusiv a medicamentelor).

Ce este hepatita autoimună?

Hepatita autoimună se defineşte ca o boală inflamatorie hepatică, progresiva, de 
etiologie necunoscută, caracterizată prin urmatoarele:

- Histologic: inflamaţie predominant periportală.
- Biochimic: hipergammaglobulinemie.
- Serologic: prezenţa de autoanticorpi.
- Terapeutic: răspuns favorabil la imunosupresoare în majoritatea cazurilor.

   
Care sunt semnele hepatitei cronice?

Simptome Semne fizice
•	 Fatigabilitate 
•	 Icter 
•	 Disconfort/durere abdominală 
•	 Prurit (blînd)
•	 Anorexie 
•	 Polimialgii, poliartralgii
•	 Diaree 
•	 Aspect cushingoind 
•	 Febră (<40°)

•	 Hepatomegalie 
•	 Icter 
•	 Splenomegalie 
•	 Angioame stelate 
•	 Ascită 
•	 Encefalopatie 
•	 Afecţiuni/manifestări autoimune prezente 

concomitent

Ce manifestări autoimune extrahepatice se înregistrează în hepatita autoimună?

•	 Artralgii şi artrite interesînd articulaţiile mici şi mari, au caracter tranzitoriu şi reflectă 
activitatea bolii.

•	 Erupţii cutanate maculopapulare sau acneiforme.
•	 Aspect cushingoind şi vergeturi abdominale violacee, anterior iniţierii corticoterapiei.
•	 Capilarită alergică.
•	 Crioglobulinemie esenţială.
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•	 Tiroidită autoimună.
•	 Boala Graves.
•	 Glomerulonefrită.
•	 Vitiligo.
•	 Sindrom Sjögren.
•	 Lichen plan.
•	 Boala celiacă.
•	 Alveolită fibrozantă.

În ce constă tratamentul hepatitei autoimune

  Regimul terapeutic şi dozele trebuies individualizate, în funcţie de severitatea şi de 
activitatea bolii hepatice.
 Terapia specifică recomandată include monoterapia cu Prednisolon sau în asociere cu 
Azatioprina.
 

Care sunt reacţiile adverse ale terapiei?

 Reacţiile adverse notabile:
•	 obezitate;
•	 modificări cosmetice – hirsutism, faţă „în lună plină”, acnee;
•	 osteopenie/osteoporoză; 
•	 diabet zaharat;
•	 hipertensiune arterială;
•	 cataractă;
•	 labilitate emoţională;
•	 citopenie;
•	 hepatotoxicitate;
•	 boala venooclusivă

 
Complicaţiile hepatitei autoimune sunt:

- ciroza hepatică;
- cancerul hepatocelular.

Măsuri preventive adiţionale care asigură succesul terapiei:

o evitarea creşterii în greutate şi a aportului hipercaloric;
o evitarea consumului de alcool;
o exerciţiul fizic regulat;
o evitarea administrării de medicamente, fără prescripţia medicului;
o vaccinarea contra hepatitelor A, B;
o administrarea de suplimente de Ca şi de vitamina D;
o monitorizarea hemogramei, a testelor hepatice şi a amilazemiei la pacienţii care 

administrează Azatioprina;
o monitorizarea tensiunii arteriale;
o examenul anual în depistarea diabetului zaharat, a hipertensiunii arteriale, a cataractei, 

a osteoporozei al pacienţilor care iau Prednisolon.


