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Întrebări pentru Examenul de promovare la Disciplina de Gastroenterologie 

pentru studenții anul V, Facultatea Medicină 

 

1. Particularităţile anatomo-fiziologice ale esofagului. 

2. Boala de reflux gastroesofagian: definiţia, epidemiologia, etiologia, mecanisme patogenetice, 

factorii de risc, clasificare. 

3. Boala de reflux gastroesofagian: semne clinice tipice și atipice, semne de alarmă 

4. Boala de reflux gastroesofagian: metodele și criteriile de diagnosticare 

5. Boala de reflux gastroesofagian: complicaţiile, esofagul Barrett: definiţia, clasificarea, semne 

clinice, diagnostic pozitiv, monitorizarea pacienților cu esofagul Barrett  

6. Boala de reflux gastroesofagian: tratamentul - evaluare preterapeutică, metodele de tratament, 

durata, monitorizarea. 

7. Acalazia cardiei: definiţia, etiologia, patogeneza, particularităţile clinice, metode de diagnostic, 

diagnostic pozitiv și diferențial 

8. Acalazia cardiei: diagnosticul diferenţial, tratamentul, complicaţiile 

9. Dereglările funcţionale esofagiene. Definiţia, clasificare, criterii clinice și  diagnostice 

10. Herniile şi diverticulii esofagieni. Clasificare, tabloul clinic, diagnosticul 

11. Ulcerul peptic: definiţie. Rolul factorilor de agresiune și de apărare în ulcerogenază. Particularități 

etiopatogenice pentru ulcerul cronic gastric și duodenal. 

12. Manifestări clinice în ulcerului peptic. Particularitățile durerii ulceroase în ulcerul cronic gastric și 

duodenal. 

13. Morfopatologia ulcerului peptic gastric și duodenal. Stadiile de evoluţie endoscopică a ulcerului 

gastric după Sakita-Miwa. Profilaxia, prognosticul ulcerului cronic gastric și duodenal. 

14. Ulcerul peptic: metodele de diagnosticare. Strategii și particularități de biopsie în cazul ulcerului 

cronic gastric și duodenal. 

15. Ulcerul peptic: diagnosticul pozitiv și diferenţial, complicaţiile. 

16. Principiile comune și distincte în farmacoterapia ulcerului gastric și ulcerului duodenal. Principiile 

“STEPS”- terapiei. Durata distinctă a terapiei cu IPP în UG și în UD. 

17. Managementul terapeutic al ulcerului cronic gastric și duodenal în funcție de prezența Helicobacter-

Pylory și de consumul de AINS. 

18. Schemele de terapie a ulcerului Helicobacter pylori +, recomandate, de Consensusul de la Maastriht 

5, 2016.  

19. Particularităţile anatomo-fiziologice ale stomacului. Funcţiile principale ale stomacului. 

20. Gastritele cronice: definiţie, etiologie, clasificarea Sydnei 

21. Gastritele acute: clasificarea, tabloul clinic, diagnostic pozitiv și diferențial, tratamentul 

22. Diagnosticul diferenţial al gastritelor tip A şi B (clinic, paraclinic, histologic). 

23. Gastrita cronică tip A, particularităţile clinice, diagnostic pozitiv și diferențial, tratamentul, 

prognosticul. 

24. Gastrita cronică tip B, particularităţile clinice, diagnostic pozitiv și diferențial, tratamentul, 

prognosticul. 

25. Gastrita cronică tip C, particularităţile clinice, diagnostic pozitiv și diferențial, tratamentul, 

prognosticul. 

26. Formele speciale de gastrita cronică (eozinofilică, limfocitară, granulomatoasă). Boala Menetrier – 

tabloul clinic, diagnostic pozitiv și diferențial, complicaţiile. 

27. Colecistita cronică alitiazică: definiţie, etiologie, patogenie, clasificarea etiologică și clinică. 

28. Colecistita cronică alitiazică: tabloul clinic, punctele dureroase reflectorii şi de inflamaţie în 

patologia vezicii biliare. 

29. Colecistita cronică alitiazică. Metode de diagnostic, diagnostic pozitiv și diferențial, complicațiile. 

30. Colecistita cronică alitiazică: tratamentul nemedicamentos, medicamentos, profilaxie, prognostic.  

31. Colangitele cronice: etiologie, patogenie, clasificare, tabloul clinic. 
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32. Colangitele cronice: metodele de diagnostic, diagnostic pozitiv, diagnosticul diferenţial, tratamentul, 

profilaxie. 

33. Tulburările funcționale ale vezicii biliare și sfincterului Oddi. Clasificare, formele clinice, criterii de 

diagnostic, tabloul clinic, metode de diagnostic. Diagnostic pozitiv și diferențial.  

34. Particularităţile anatolo-fiziologice ale veziculei biliare, funcţia bilei în organismul uman. 

35. Pancreatita cronică, definiţie, etiopatogenie. 

36.  Pancreatita cronică: clasificarea etiologică TIGAR-O și M-ANNHEIM a pancreatitei cronice. 

Diagnosticul etiologic al pancreatitei cronice. 

37. Pancreatita cronică: clasificarea clinică. Formele clinice ale pancreatitei cronice. 

38. Pancreatita cronică autoimună tipul 1 și tipul 2. Criteriile de diagnostic și tratamentul. 

39. Morfopatologia pancreatitei cronice. Particularități histologice în pancreatita cronică etanolică și în 

pancreatita autoimună, tip 1 și 2. 

40. Pancreatita cronică. Manifestări clinice.  

41. Pancreatita cronică. Sistemele de clasificare utilizate pentru pancreatita cronică. Etapele evolutive 

ale bolii. 

42. Criteriile de diagnostic al pancreatitei cornice (Societatea Pancreas, Japonia, 1997 și Criteriile M-

ANNHEIM ). Clasificarea Cambridge a modificărilor imagistice din pancreas în PC. 

43. Diagnosticarea imagistică a pancreatitei cronice. Diagnosticul pozitiv al pancreatitei cronice. 

44. Pancreatita cronică. Metode de evaluare a funcţiei exocrine și endocrine a pancreasului.  

45. Pancreatita cronică. Diagnosticarea insuficienței exocrine pancreatice din pancreatita cronică. 

Evaluarea nutrițională, parametrii de sânge pentru măsurarea malnutriției. 

46. Pancreatita cronică, diagnosticul diferenţial, complicațiile, profilaxia, prognosticul. 

47. Tratamentul pancreatitei cronice. Terapia medicală pentru insuficiența pancreatică exocrină și 

endocrină și pentru sindromul dolor abdominal din pancreatita cronică.  

48. Particularităţile anatolo-fiziologice ale pancreasului exocrin şi endocrin. Reglarea secreţiei 

pancreatice. Componența și rolul sucului pancreatic. 

49. Enteropatia glutenică, definiţie, etiologie, patogenie. 

50. Enteropatia glutenică, clinica, forme clinice, metode de diagnostic, diagnosticul diferenţial. 

51. Enteropatia glutenică, tratamentul, profilaxia, prognosticul. 

52. Particularităţile anatolo-fiziologice ale intestinului subţire, funcţiile principale ale intestinului 

subţire. 

53. Boala Wipple, etiologie, clinica, diagnostic pozitiv.  

54. Boala Wipple, diagnostic diferenţial, tratamentul, prognosticul. 

55. Boala Crohn, etiologie, patogenie, clasificare, diagnostic pozitiv 

56. Boala Crohn, clinica diferitor forme a BC, complicaţii. 

57. Boala Crohn, metode diagnostice, criterii de diagnostic, diagnosticul diferenţial.  

58. Tratamentul bolii Crohn, profilaxia. 

59. Colita ulcerativă, etiologie, patogenie, clasificare clinică. 

60. Colita ulcerativă, clinica, tabloul endoscopic şi radiologic. 

61. Colita ulcerativă, metodele de diagnostic, diagnosticul diferenţial, complicaţiile, prognosticul. 

62. Tratamentul colitei ulceroase, profilaxia. 

63. Dereglările funcţionale ale esofagului: durerea toracică funcţională și pirozisul funcţional -  

definiţia, patogenia, clasificarea, evaluarea clinică și criteriile de diagnostic. Tratament. 

64. Dereglările funcţionale ale esofagului: hipersensibilitatea de reflux, globusul și  disfagia funcţională 

- definiţia, patogenia, clasificarea, evaluarea clinică și criteriile de diagnostic. Tratament. 

65. Dispepsia funcţională: definiția, patofiziologie, criterii de diagnostic, evaluarea clinică, tratamentul, 

prognostic.  

66. Sindromul intestinului iritabil: definiţie, etiologia, patogeneză, criterii de diagnostic, clasificare. 

67. Sindromul intestinului iritabil, tabloul clinic, sindroame de alarmă, metode de diagnostic. 

68. Sindromul intestinului iritabil – diagnostic diferențial. Tratamentul nemedicamentos şi 

medicamentos în sindromul intestinului iritabil. Profilaxia, prognostic. 

69. Colangita sclerozantă primitivă: patogenia, clinica, metodele de diagnostic, diagnostic pozitiv. 

70. Colangita sclerozantă primitivă: diagnosticul diferenţial, complicaţiile, tratamentul, prognosticul. 



3 

 

71. Particularităţile anatomo-fiziologie ale ficatului. Funcţiile principale ale ficatului. 

72. Sindroamele clinice principale la pacienţii cu bolile cronice difuze ale ficatului. 

73. Sindroamele biologice (de laborator) de bază la pacienţii cu boli cronice difuze ale ficatului.  

74. Evaluarea fibrozei hepatice. Metodele non-invazive și biopsia hepatică. Indicații și contraindicații. 

Avantaje și dezavantaje. 

75. Hepatita cronică virală B. Fazele hepatitei cronice virale B, caracteristica și rolul identificării 

acestor faze. 

76. Hepatita cronică virală B. Antigenii virusului hepatic B. Marcherii serologici utilizați în 

identificarea infecției cronice cu virusul hepatic B. 

77. Terapia antivirală în hepatita cronică virală B. Avantajele și dezavantajele terapiei cu analogi 

nucleozidici și a interferonoterapiei. 

78. Terapia antivirală de primă linie în hepatita cronică virală B. Indicații. Contraindicații.  

79. Hepatita cronică virală B HBeAg pozitivă. Noțiune. Caracteristica clinică, biologică, histologică. 

Tratamentul antiviral. Obiectivele terapeutice. Indicații.  Medicamentele utilizate. 

80. Hepatita cronică virală B HBeAg negativă. Noțiune. Caracteristica clinică, biologică, histologică. 

Obiectivele terapeutice. Indicații. Medicamente utilizate. 

81. Hepatita cronică virală B. Pacienții din grupul de risc care necesită a fi testați pentru depistarea 

infecției cu virusul hepatic B. Căile de transmisie a infecției cu virusul hepatic B.  Măsurile de 

profilaxie primară și secundară în hepatita cronică virală B. 

82. Hepatita cronică virală Delta. Marcherii serologici necesari pentru identificarea infecției cu VHD și 

situațiile când se recomandă testarea virusului hepatic delta. Particularități clinice și paraclinice. 

83. Hepatita cronică virală Delta. particularităţile structurale ale virusului hepatic D, factori de risc, 

căile de transmitere. Interelația dintre virusul hepatic B și virusul hepatic Delta. Evoluția naturală a 

hepatitei Delta.  

84. Hepatita cronică virală Delta. Obiectivele terapeutice. Tratamentul antiviral. Indicații, 

contraindicații, reacții adverse, monitorizarea pacienților. 

85. Starea de purtător HBsAg activ și inactiv la pacientul cu infecție cronică cu virusul hepatic B. 

Particularități clinice, biologice, histologice. Noțiune despre infecția ocultă cu VHB. 

86. Hepatitele cronice, definiţie, etiologie, clasificarea etiologică, clinică, histologică. Evaluarea 

histologică a activității și fibrozei hepatice. 

87. Hepatita cronică virală C, particularităţile structurale ale virusului hepatic C, replicarea virusului, 

căile de transmitere, factorii de risc în transmiterea bolii. 

88. Hepatita cronică virală C, epidemiologie, patogeneza, evoluţia naturală a hepatitei C, factorii de risc 

în progresia bolii. 

89. Hepatita cronică virală C, tabloul clinic, manifestările extrahepatice, diagnostic pozitiv. 

90. Hepatita cronică virală C, diagnosticul instrumental, de laborator şi morfopatologic. 

91. Diagnosticul diferenţial al hepatitelor virale B, C, D (clinico-paraclinic). 

92. Tratamentul antiviral al hepatitei cronice virale C, indicații, contraindicații, scheme de tratament.  

93. Diagnosticul serologic al hepatitelor cronice virale B, D şi C. 

94. Particularităţile tabloului morfopatologic în hepatitele cronice virale B, D şi C. Evaluarea 

histologică a activității și fibrozei în hepatitele cronice virale.  

95. Tratamentul cirozei hepatice alcoolice, prognosticul, profilaxia. 

96. Boala ficatului gras nonalcoolic. Formele bolii ficatului gras nonalcoolic. Factorii de risc. Evoluția 

ficatului gras nonalcoolic. 

97. Boala ficatului gras nonalcoolic. Patogeneză. Rolul hiperinsulinemiei și insulinorezistenței, 

citochinelor pro- și anti-inflamatorii  în patogeneza ficatului gras nonalcoolic. 

98. Steatohepatita nonalcoolică. Factorii de progresie. Tablou clinic. Metodele de evaluare noninvazivă 

a steatohepatitei nonalcoolice. Biopsia hepatică. 

99. Steatoza hepatică nonalcoolică și steatohepatita nonalcoolică. Noțiuni. Metodele de laborator pentru 

evaluarea acestor nozologii. Diagnostic diferențial. 

100. Boala ficatului gras nonalcoolic. Rolul regimului alimentar și activității fizice în terapia acestei 

entități clinice. Medicamentele utilizate în steatohepatita nonalcoolică. Prognosticul. Profilaxia. 
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101. Ciroza hepatică, definiţie, epidemiologie, etiologie, clasificarea (morfologica, etiologică). 

Mecanismele patogenetice, fibrogeneza. 

102. Ciroza hepatică – manifestări clinice în ciroza hepatica compensată și decomensată 

103. Ciroza hepatică, sindroame clinice. 

104. Ciroza hepatică, diagnosticul pozitiv (sindroame biologice, evaluarea imagistică, examen 

morfologic). 

105. Ciroza hepatică: complicații – ascita (definiție, mecanismele patogenetice, diagnostic clinic și 

paraclinic, clasificarea)  

106. Ciroza hepatică: complicații – peritonita spontană bacteriană (definiție, factori de risc, semne 

clinice, diagnostic pozitiv).  

107. Ciroza hepatică: complicații – sindrom hepatorenal (definiție, mecanisme patofiziologice, 

clasificare, criteriile de diagnostic) 

108. Ciroza hepatică: complicații – encefalopatia hepatică (definiție, factori precipitanți, patogeneza, 

criterii de diagnostic, clasificare (tipuri, după stadiu evolutiv) 

109. Ciroza hepatică: clasificarile prognostice Child-Pugh și MELD - criteriile, semnificația pentru 

evoluarea severității bolii.   

110. Tratamentul cirozei hepatică: măsuri de ordin general, tratamentul etiotrop în ciroza de diferite 

etiologii (indicații, contraindicații, durata administrării). 

111. Tratamentul patogenetic al cirozei hepatice – (acid ursodeoxicolic, glucocorticoizii, medicația 

antifibrozantă – indicații, posologia, durata ) 

112. Ciroza hepatică: tratamentul ascitei – scopul, masuri generale și dietetice, tratament diuretic, 

evaluarea răspunsului la tratament, tratamentul ascitei refractare, sindromului hepato-renal) 

113. Ciroza hepatică: tratamentul peritonitei spontane bacteriene  – schemele de tratament, profilaxia 

primară și secuntară. 

114. Ciroza hepatică: tratamentul hipertensiunii portale – profilaxia primară și secundară a hemoragiei 

din varice esofagiene, tratamentul hemoragiei active din varice esofagiene.  

115. Ciroza hepatică: tratamentul encefalopatiei hepatice – principii, masuri generale si dietetice, 

tratamentul medicamentos, conduita pacientului. 

116. Diagnosticul diferenţial în ciroza hepatică virală și colangita biliară primitivă. 

117. Boala alcoolică a ficatului, definiţie, clasificare, evoluția naturală, factorii de risc, patogeneza. 

Mecanismele nocive ale alcoolului la nivelul ficatului.  

118. Boala alcoolică a ficatului: steatoza alcoolică – tabloul clinic, diagnostic pozitiv și diferențial, 

examenul morfopatologic, tratamentul, profilaxia, prognosticul. 

119. Boala alcoolică a ficatului: steatohepatita alcoolică – tabloul clinic, diagnostic pozitiv și 

diferențial, examenul morfopatologic,  tratamentul, profilaxia, prognosticul.  

120. Boala alcoolică a ficatului: hepatita alcoolică acută  – definiţie, etiologie, patogeneza, tabloul 

clinic și biologic.  

121. Boala alcoolică a ficatului: hepatita alcoolică acută  –diagnostic pozitiv și diferențial, examenul 

morfopatologic, scorurile prognostice, tratamentul, profilaxia, prognosticul 

122. Boala alcoolică a ficatului: ciroza alcoolică – tabloul clinic, diagnostic pozitiv și diferențial, 

examenul morfopatologic, tratamentul, profilaxia, prognosticul 

123. Boala alcoolică a ficatului: chestionare utilizate pentru identificarea consumului nociv de alcool,  

particularități clinice și de laborator, manifestări extrahepatice. 

124. Hepatita autoimună: definiţie, factorii triger, patogeneza, tipurile de autoanticorpi și semnificația 

lor, clasificare.  

125. Hepatita autoimună: tabloul clinic, particularitățile clinice și serologice în diferite forme clinice de 

hepatită autoimună. Manifestări extrahepatice, diagnostic pozitiv și diferențial.  

126. Hepatita autoimună: criteriile de diagnostic, scorurile de diagnostic pentru hepatita autoimună 

definită și probabilă. Examenul morfopatologic.   

127. Hepatita autoimună – tratamentul: metodele de tratament, indicații și contraindicații, tipurile de 

răspuns la tratament, supravegherea pacienților, prognosticul. 

128. Colangita biliară primitivă: definiţie, etiologie, mecanisme patogenetice. Tabloul histologic. 
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129. Colangita biliară primitivă: tabloul clinic, diagnostic pozitiv, criterii de diagnostic, diagnostic 

diferențial. 

130. Colangita biliară primitivă: tratamentul patogenetic și simptomatic. Complicaţiile, evoluția, 

prognosticul.  

131. Boala Wilson: definiţie, patogeneza, manifestări clinice hepatice și extrahepatice, diagnostic 

pozitiv (biologic și imagistic), diagnostic diferențial.  

132. Boala Wilson: modificări morfopatologice, metodele de tratament în funcție de severitatea bolii – 

dietetic, medicamentos, transplant hepatic. Prognostic, profilaxia  

133. Hemocromatoza: definiţie, clasificare, patogeneza, tabloul clinic (manifestări hepatice și 

extrahepatice), diagnostic pozitiv (biologic și imagistic), diagnostic diferențial.  

134. Hemocromatoza: modificări morfopatologice, metodele de tratament în funcție de severitatea bolii 

– dietetic, medicamentos, transplant hepatic. Prognostic, profilaxia  

135. Diaree cronică, definiție, etiologie, patofiziologie, clasificare fiziopatologică. 

136. Diaree osmotică, etiologie, fiziopatologie, particularitățile clinice și paraclinice. 

137. Diaree secretorie, etiologie, fiziopatologie, particularitățile clinice și paraclinice. 

138. Diaree inflamatorie, etiologie, fiziopatologie, particularitățile clinice și paraclinice. 

139. Diaree cronică, diagnostic pozitiv și diferențial. 

140. Diaree cronică, tratament etiologic, fiziopatologic și simptomatic. 

141. Sindrom de malabsorbție, definiție, etiologie, patofiziologie. 

142. Sindrom de malabsorbție, clasificarea etiopatogenică și clinică (după gradul de severitate) 

143. Sindrom de malabsorbție, manifestări intestinală și extraintestinale 

144. Sindrom de malabsorbție, metode de diagnostic, diagnostic pozitiv și diferențial. 

145. Sindrom de malabsorbție, tratament etiologic, fiziopatologic și simptomatic. 

146. Colitele microscopice, etiologie, clinica, diagnostic pozitiv.  

147. Colitele microscopice, diagnostic diferenţial, tratamentul, prognoza.  

 

 

 

 


