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Ce este HAI? 
HAI este o boală hepatică autoimună rară. O boală autoimună este o afecțiune în care 
sistemul imunitar atacă din greșeală organismul. Astfel, sistemul imunitar al persoanelor cu 
HAI atacă din greșeală propriile celule hepatice, provocând leziuni și inflamații. 

Cine este afectat? 
HAI poate fi diagnosticată la orice vârstă și este mai frecventă la femei. 

De ce am HAI? 
Cauzele HAI sunt încă necunoscute. Cercetările sugerează că unii oameni au o predispoziție 
genetică pentru HAI și că există un factor declanșator al bolii, dar nu ceva de care pacientul 
ar fi responsabil. În ciuda acestei predispoziții genetice, există doar un risc foarte mic ca o 
rudă să aibă și ea HAI. 

Cum este diagnosticată HAI? 
HAI se poate dezvolta lent la unele persoane, fără simptome sau doar cu simptome foarte 
ușoare, vagi. În unele cazuri, HAI are evoluţie rapidă și este necesară spitalizarea. La 
aproximativ o treime din pacienți, afectarea severă a ficatului (ciroza hepatică) poate să se fi 
dezvoltat deja până în momentul în care pacientul este diagnosticat. 
 
Pot să apară următoarele simptome:  

 Oboseală, greață, disconfort abdominal 

 Dureri articulare (care implică frecvent articulații multiple, fără roșeață sau 
tumefiere) 

 Modificări ale pielii (de exemplu roșeață la nivelul palmei) 

 Icter (îngălbenirea pielii sau a ochilor) și urină închisă la culoare, în cazuri severe 
 
Nu există teste specifice care să arate unui medic că aveți HAI. Pentru diagnostic este 
necesara coroborarea rezultatelor (atât pozitive sau negative) mai multor teste (inclusiv 
teste de sânge și biopsie hepatică). 
 

Teste hepatice din sânge 

Dacă aveți HAI, este posibil să aveți niveluri mai ridicate ale următoarelor:  

 Aspartat aminotransferaza (AST)/Glutamat-Oxalacetat-transaminază (GOT) (arată 
leziuni hepatice) 

 Alanin aminotransferaza (ALT)/Glutamat-Pyruvat-transaminază (GPT) (arată leziuni 
hepatice) 

 Imunoglobulina G (IgG) (arată inflamația ficatului) 
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În plus, testele pot fi pozitive pentru autoanticorpi, în special anticorpi antinucleari (ANA), 
anticorpi anti-mușchi neted (anti-SMA), anticorpi anti-antigen solubil hepatic/antigen 
pancreas-ficat (anti-SLA/LP) și/sau anticorpi anti-microzomali ficat-rinichi (anti-LKM). 
 

Biopsia hepatică 

Biopsia hepatică este importantă pentru a confirma diagnosticul, pentru a determina 
severitatea leziunilor hepatice și pentru a exclude alte boli hepatice. Implică obținerea unei 
bucăți mici de ficat pentru a fi examinată. 

În cele mai multe spitale se efectuează biopsie hepatică folosind ghidarea ecografică pentru 
a identifica locul exact de unde să se obțină țesutul hepatic. Se aplică anestezic local la nivel 
subcostal drept. Cu ajutorul unui ac fin se obține o mică bucată de țesut hepatic pentru a fi 
examinat la microscop. 

În unele spitale se efectuează biopsii hepatice care sunt ghidate laparoscopic. Pentru 
această procedură, sunteți sedat, iar ficatul este examinat cu o cameră mică de luat vederi 
atunci când se realizează biopsia. O altă modalitate de a efectua biopsia hepatică este 
printr-o intervenție transjugulară. Pentru această tehnică, se introduce un cateter mic în 
vena de la nivelul gâtului și apoi este împins până într-una din venele ficatului, pentru a 
putea preleva astfel țesut hepatic. 

După biopsie vi se va cere să stați în repaus timp de patru până la șase ore și s-ar putea să 
fie nevoie de spitalizare peste noapte pentru a vă asigura că nu există sângerare după 
procedură. După orice biopsie hepatică există un risc mic de sângerare, dar medicul va 
discuta cu dumneavoastră beneficiile și riscurile acestei proceduri. 
 

Ce poate face medicul meu? 
Pentru a controla inflamația ficatului și a reduce activitatea sistemului imunitar, medicul 
dumneavoastră vă va prescrie o combinație de medicamente care includ corticosteroizi (de 
exemplu prednisolon) și imunosupresoare (de exemplu azatioprină). 

Budesonida poate fi, de asemenea, utilizată pentru tratament. Budesonida este 
metabolizată foarte rapid în ficat, astfel încât are mai puține reacții adverse. Cu toate 
acestea, nu trebuie administrată persoanelor care au dezvoltat deja ciroză hepatică. 

Azatioprina permite reducerea dozelor de steroizi și ajută la suprimarea inflamației ficatului 
pe termen lung. 

Medicul dumneavoastră vă va ajusta dozele de medicamente pentru a minimiza reacțiile 
adverse și pentru a maximiza succesul tratamentului pe termen lung. 

Dacă sunt utilizate corect, medicamentele sunt eficiente in HAI, dar pot provoca efecte 
secundare, de exemplu greață. Este important să luați toate medicamentele prescrise și să 
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discutați imediat cu medicul dumneavoastră orice reacție adversă, astfel încât să se poată 
lua în considerare diferite tratamente sau doze. Este important să nu întrerupeți sau să nu 
modificați doza medicamentelor fără să vă adresați medicului dumneavoastră. Acest lucru 
poate provoca reactivarea bolii cu leziuni suplimentare de fibroză care apar în ficat (ciroză 
hepatică). 

Cei mai mulți pacienți cu HAI iau aceste medicamente pentru toată viață și au o evoluție 
foarte bună. Cu toate acestea, la un număr mic de persoane, afectarea ficatului se 
agravează și este necesară efectuarea unui transplant de ficat. 
 
Dacă simțiți că aveți nevoie de sprijin psihologic, vă rugăm să discutați cu medicul 
dumneavoastră despre serviciile care vă pot fi disponibile. 
 

Îngrijirea ulterioară 

Analizele dumneavoastră de sânge trebuie monitorizate periodic (la fiecare 3-6 luni sau mai 
frecvent). 

Elastografia tranzitorie (de exemplu, FibroScan® dacă este disponibilă) poate fi utilizată 
pentru a evalua rigiditatea ficatului, care se corelează cu severitatea leziunilor hepatice. 

Examinarea pielii 

Ar trebui să utilizați protecția solară. Se poate lua în considerare screeningul dermatologic 
regulat pentru depistarea cancerului de piele. 

Scanarea densității osoase poate fi utilizată pentru a verifica oasele, deoarece unele 
medicamente utilizate pentru tratamentul HAI pot afecta densitatea osoasă. 

Semne de avertizare 

Dacă pielea sau albul ochilor se îngălbenesc (icter), trebuie să vă adresați imediat medicului 
dumneavoastră. 
 

Am nevoie de o dietă specială? 
Nu există o dietă specială pentru HAI. Vă recomandăm să mâncați o dietă sănătoasă, 
echilibrată. Nu luați niciun supliment fără să discutați mai întâi cu medicul dumneavoastră. 

Pot avea o familie? 
DA. Dacă sunteți femeie și doriți să aveți copii, discutați cu medicul dumneavoastră, astfel 
încât sarcina dumneavoastră să poată fi gestionată în mod corespunzător. Dacă sunteți 
bărbat, nu există probleme legate de planificarea familială. Discutați cu medicul 
dumneavoastră dacă aveți orice întrebări. 
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Vaccinări 
Se recomandă vaccinarea împotriva hepatitei virale A și B și a infecțiilor pneumococice 
(bacterii). Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră despre vaccinările cu vaccin 
recombinant împotriva virusului herpes zoster. Recomandăm ca vaccinarea împotriva gripei 
să fie efectuată cât mai devreme posibil, în fiecare toamnă. Vaccinurile vii nu trebuie 
administrate pacienților cu HAI care urmează un tratament imunosupresor. 

Este HAI o boală infecțioasă? 
Nu. HAI este o boală autoimună. Nu este infecțioasă sau contagioasă. 

Cum pot găsi un specialist? 
HAI este o boală rară și, ca atare, nu orice medic are experiență în tratarea acesteia. HAI 
trebuie să fie diagnosticată și tratată de un specialist sau de un spital cu experiență în 
tratamentul și urmărirea HAI. Unele spitale fac parte dintr-o rețea națională de boli rare ale 
ficatului și/sau din rețeaua europeană de boli rare ale ficatului, ERN RARE-LIVER. Acest lucru 
înseamnă că pacienții urmăriți în spitalele din cadrul rețelei pot beneficia de expertiza 
specialiștilor care lucrează în alte spitale din cadrul rețelei. Pentru mai multe informații 
despre ERN RARE-LIVER, vizitați https: //rare-liver.eu/ 

Găsiți informații și sprijin 
Mai multe informații găsiți în secțiunea „Pacienți” de pe site-ul web ERN RARE-LIVER (https: 
//rare-liver.eu/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limite de responsabilitate 

Informațiile furnizate gratuit pe site-ul nostru au fost colectate cât mai bine posibil după 
cunoştinţa noastră pentru a oferi cititorilor interesați o imagine de ansamblu, inițială, a 
posibilelor afecţiuni și opțiuni de tratament. Acestea sunt destinate exclusiv cu scop de 
informare și, în nici un caz, nu înlocuiesc consilierea, examinarea sau diagnosticul realizat de 
către medicii autorizați. 
 

 


