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Bolile inflamatorii intestinale (BII) constituie o patologie mereu în actualitate, 

atât prin creşterea constantă a incidenţei bolii Crohn (BC), cât şi prin progresele 
diagnostice şi terapeutice [1]. Acestea din urmă au dus la necesitatea abordării 
multidisciplinare a cazurilor de BII, în care doar o echipă format din gastroenterolog, 
chirurg, radiolog, anatomopatolog, infecţionist, pneumoftiziolog poate  realiza cu succes 
managementul pacienţilor. 

Agenţii biologici au revoluţionat practic abordarea terapeutică a pacienţilor cu 
BII. Dacă în urmă cu câţiva ani ne propuneam pentru pacientul cu BC sau rectocolită 
ulcero-hemoragică (RCUH) inducerea şi menţinerea remisiunii clinice, literatura 
ultimilor ani vorbeşte despre aşa numita “deep remission” care presupune, pe lângă 
remisiunea clinică şi biologică şi “vindecarea mucoasei” [2]. Acest ultim deziderat se 
poate obţine cu ajutorul agenţilor biologici care, priviţi în această perspectivă, au 
capacitatea de a modifica evoluţia şi istoria naturală a BII.  

Piramida terapeutică clasică în BII porneşte de la derivaţi de 5 – aminosalicilic 
(în RCUH), budesonid şi antibiotice (în BC) în formele uşoare şi moderate de boală,  
trece apoi la corticosteroizi parenteral şi imunomodulatoare (azatioprină, metotrexat), în 
“vârful” piramidei situându-se agenţii biologici şi terapia chirurgicală. Întrebarea 
firească, în lumina celor enunţate anterior, este dacă a sosit momentul “inversării” 
piramidei terapeutice, conform strategiei “top down” , prin introducerea precoce a 
terapiei cu agenţi biologici. 

Pe de o parte agenţii anti-TNF (infliximab, adalimumab, certolizumab) 
acţionează ţintit pe mediatorii inflamaţiei intestinale şi şi-au dovedit eficienţa în 
inducerea şi menţinerea remisiunii, în închiderea fistulelor, în manifestările 
extraintestinale (artrite, pyoderma gangrenosum, eritem nodos), în reducerea 
necesarului de corticosteroizi, a intervenţiilor chirurgicale şi spitalizărilor [3]. Mai mult 
decât atât ei pot asigura vindecarea mucoasei şi pot modifica evoluţia bolii pe termen 
lung. Pe de altă parte terapia biologică aduce cu sine costuri însemnate şi, nu în ultimul 
rând, efecte secundare numeroase, dintre care infecţiile severe şi limfomul hepato-
splenic cu celule T pot pune în primejdie viaţa pacientului [4].  

Ghidurile şi protocoalele de terapie în BII (atât cele internaţionale cât şi 
protocolul românesc) stipulează că terapia biologică este clar indicată la pacienţii cu BC 
cortico-refractară sau cortico-dependentă, la cei refractari sau în caz de eşec al terapiei 
imunmodulatoare, la cei cu fistule complexe, precum şi în RCUH refractară – forme 
moderat-severe. Agenţii biologici sunt contraindicaţi în caz de infecţii (infecţii acute, 
abcese sau infecţii latente netratate cum ar fi tuberculoza sau hepatita virală B), stenoze 
fibroase, istoric de neoplazie sau boli limfoproliferative, insuficienţă cardiacă severă, 
boli demielinizante [5-7].  



Editorial                                                                   Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2011, Vol. 7, Nr. 4 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 492

Există însă o categorie specială de pacienţi pe care ghidurile internaţionale îi 
identifică ca având un prognostic nefavorabil la care introducerea precoce a terapiei 
biologic ar putea influenţa evoluţia şi prognosticul bolii. Cercetările ultimilor ani se 
focalizează pe identificarea parametrilor clinici, endoscopici, ai markerilor inflamatori, 
serologici şi genetici care ar putea individualiza aceşti pacienţi. 

Din punct de vedere clinic există numeroase studii care încearcă să definească 
“BC disabilitantă” sau “BC severă”. Concluziile acestor studii arată că fumatul, vârsta 
tânără la debut, boala extensivă, localizările “cu risc” (gastroduodenală, rectală), 
interesarea ano-perianală, fistulele şi stenozele, nevoia iniţială de corticoterapie şi 
manifestările extraintestinale (artrita, uveita, pyoderma gangrenosum) sunt principalii 
factori de risc ai unui prognostic nefavorabil [8,9].  

Există o strânsă legătură între activitatea endoscopică a bolii şi prognostic. În 
BC prezenţa ulceraţiilor severe şi extinse se asociază cu un risc de colectomie de peste 
50% după 8 ani de evoluţie [10]. Terapia biologică şi-a dovedit eficienţa la pacienţii cu 
leziuni endoscopice severe (studiul SONIC a arătat remisiune la săptămâna 26 de 
tratament cu infliximab la 50,5% din pacienţii cu leziuni endoscopice iniţiale 
comparativ cu numai 33,3% la cei fără leziuni endoscopice) [11]. 

Markerii inflamatori nespecifici (VSH, fibrinogen, proteina C reactivă) nu şi-
au dovedit eficienţa în aprecierea evoluţiei bolii. În schimb, calprotectina fecală şi 
lactoferina, în ciuda unei specificităţi reduse, pot evalua activitatea inflamatorie în BII şi 
pot fi utilizate în monitorizarea terapiei şi ca marker surogat ai vindecării mucoasei [12]. 
În prezent se desfăşoară studii (CALM, ADACAL) care să stabilească rolul 
calprotectinei în prognosticul BII. 

Markerii serologici şi genetici se asociază în primul rând cu modul de evoluţie 
al BII: titrul crescut de anticorpi pANCA semnifică un risc crescut de pouchită după 
colectomie în RCUH, ASCA pozitivi (Ig G şi Ig A) se asociază cu evoluţie severă şi 
necesar de chirurgie, Nod 2 creşte riscul de boală fibrostenozantă, IBD5, OCTN1 şi 2 
semnifică asociere cu boala perianală, prezenţa  Nod2/CARD 15 se corelează cu nevoia 
precoce de chirurgie şi riscul crescut de recurenţă postchirurgicală [13,14].  

Trebuie să subliniem faptul că în prezent nici unul din markerii clinici, 
endoscopici, inflamatori, serologici sau genetici enunţaţi nu are putere discriminativă şi 
nu poate individualiza singur pacienţii care necesită iniţierea precoce a terapiei 
biologice. Indicaţiile şi contraindicaţiile “clasice” ale agenţilor - anti TNF sunt clar 
stipulate în ghiduri şi protocoale. Decizia de “inversare” sau “accelerare” a piramidei 
terapeutice în cazul pacienţilor cu prognostic nefavorabil trebuie luată de persoane 
experimentate în terapia BII, care să pună în balanţă beneficiile vs riscuri pentru fiecare 
pacient în parte. Se speră ca cercetările viitoare să identifice acei markeri biologici sau 
genetici care ne vor ajuta să conturăm profilul pacientului ce necesită terapie biologică 
în BII.   
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