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Informacija iš konferencijų

2018 metais gegužės 16–18 
dienomis teko dalyvauti 14-aja-
me tarptautiniame koinfekcijų – 
žmogaus imunodeficito viruso, he-
patitų ir kepenų ligų – seminare 
(angl. 14 International Workshop 
on Co-infection HIV, Hepatitis 
and Liverdisease). Šį seminarą 
surengė Virologyeducation – ben-
druomenė, kuri kasmet rengia ir 
remia renginius (seminarus, susitikimus, konferencijas), su-
sijusius su žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV), hepatitų in-
fekcijomis ir kitomis infekcinėmis ligomis, jų farmakologija.

Šiame seminare daug dėmesio buvo skirta hepatito C 
patikros svarbai. Šiais laikais įrankių išgydyti hepatitą C 
yra, svarbu tik nustatyti pacientus, kuriems juos galima 
pritaikyti, išskirti vyraujančias rizikos grupes ir sudaryti 
patikros programas.

Daug kalbėta apie išgydytų nuo hepatito C pacientų prie-
žiūrą ir stebėseną – kuriuos pacientus ir kaip dažnai reikėtų 

stebėti. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad pacientų, kuriems 
nustatytas III/IV fibrozės laipsnis, kontrolė turėtų būti vyk-
doma kas 6 mėnesius, atliekant kepenų echoskopiją, prirei-
kus – alfa fetoproteino tyrimus. Nustačius II ir mažesnio 
laipsnio fibrozę, stebėsena nėra rekomenduojama. Tiesa, 
nereikėtų pamiršti, kad šių pacientų hepatoceliulinės kar-
cinomos rizika yra didesnė negu bendrojoje populiacijoje. 

Atkreiptas dėmesys į vakcinaciją persirgusiems hepati-
tu C, sergantiems hepatito B viruso (HBV) infekcija ir ŽIV 
infekuotiems pacientams. Taip pat kalbėta apie metabolinės 
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kepenų ligos rizikos veiksnių korekciją (pvz., svorio maži-
nimą, mitybą).

Įvardyti nauji HBV infekcijos terminai – lėtinė HBV in-
fekcija ir lėtinis hepatitas B su HBeAg ir be jo. Pažymėta, 
kad HBV infekcija negali būti išgydyta, ji gali būti tik kon-
troliuojama. Kalbėta apie naujus gydymo metodus, kurie šiuo 
metu dar tiriami klinikiniuose tyrimuose, ir apie tai, kad ir 
HBV infekcija ateityje taps išgydoma liga. 

Labai įdomi buvo klinikinių atvejų pristatymų dalis. La-
biausiai įsidėmėjo Juano Berengerio iš Madrido pristatymas 
apie hepatobiliarinės sistemos pažeidimo sindromą sergant 
ŽIV infekcija. Buvo pateikta nemažai klinikinių atvejų, ku-
rie iliustravo, kad esant ŽIV infekcijai reikėtų pagalvoti apie 

visas galimas kepenų pažeidimo priežastis – virusinius he-
patitus, oportunistines infekcijas, onkologines kepenų ligas, 
AIDS cholangiopatiją, nepamiršti toksinio kepenų pažeidi-
mo medikamentais ir narkotinėmis medžiagomis, metabo-
linio kepenų pažeidimo.

Aktualijos ir naujienos 
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