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REZUMAT
Introducere. Steatoza hepatică non-alcoolică (SH) este considerată manifestarea hepatică a sindromului
metabolic úi este frecvent asociată cu obezitatea viscerală úi insulino-rezistenĠa. Leptina este un hormon secretat
de Ġesutul adipos, ce reglează cantitatea de Ġesut gras din organism. RezistenĠa la leptină, întâlnită în obezitate,
limitează efectele sale biologice, ducând la acumularea de trigliceride în ¿cat.
Obiectiv. Analiza relaĠiei dintre steatoza hepatică non-alcoolică úi leptină.
Material úi metode. Au fost studiaĠi 112 pacienĠi cu vârsta medie 55,22 ± 8,95 ani, în funcĠie de prezenĠa sau
absenĠa diabetului zaharat tip 2 (DZ tip 2). PacienĠii studiaĠi au fost împărĠiĠi în 4 loturi: lotul control – fără SH úi fără
DZ tip 2; lotul 1 – pacienĠi fără SH úi cu DZ tip 2; lotul 2 – pacienĠi cu SH, fără DZ tip 2; lotul 3 – pacienĠi cu SH úi
DZ tip 2.
Rezultate. PacienĠii cu steatoză hepatică au avut valori mai mari pentru: indicele de masă corporală (IMC),
circumferinĠa abdominală (CA), procentul de Ġesut adipos, Ġesutul adipos de la nivelul trunchiului úi visceral fat
rating (VFR) úi, de asemenea, pentru insulinemie úi indicele HOMA-IR. S-a observat că, la pacienĠii cu SH, valorile
leptinei au fost semni¿cativ statistic mai mari decât la pacienĠii fără SH. Leptina s-a corelat cu procentul de Ġesut
adipos corporal úi Ġesutul adipos de la nivelul corpului la pacienĠii cu SH cu úi fără DZ tip 2.
Concluzii. RelaĠia cu Ġesutul adipos a leptinei poate ¿ considerată o caracteristică a pacienĠilor cu steatoză
hepatică.
Cuvinte cheie: steatoza hepatică non-alcoolică, leptina, diabet zaharat tip 2

ABSTRACT
Introduction. Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is considered hepatic expression of metabolic syndrome
and is frequently associated with visceral obesity and insulin resistance. Leptin is a hormone secreted by adipose
tissue which realese the amount of adipose tissue of the body. The leptine resistance we found in obesity, reduced
its biological effects caused the accumulation of triglycerides in the liver.
Objective. Analyze the relation between nonalcoholic fatty liver disease and leptin.
Material and methods. We studied 112 patients with a mean age 55.22 ± 8.95 years depend on the presence /
absence of type 2 diabetes (T2D). The studied patients were divided in four groups: control group-without NAFLD
and without T2D, group 1 – patients without NAFLD and with T2D, group 2 – patients with NAFLD and without T2D
and group 3 – patients with NAFLD and T2D.
Results. The patients with NAFLD had higher values for: body mass index (BMI), waist circumference (WC), body
fat percent, trunk body fat percent, VFR and also for insulinemia and HOMA-IR index. In patients with NAFLD
leptin values were statistical signi¿cantly higher than in patients without NAFLD. Leptin was corelated with body
and trunk fat percent in patients with NAFLD with and without T2D.
Conclusions. The relation of leptin with adipose tissue may be considered a characteristic of the patients with
NAFLD.
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INTRODUCERE
Steatoza hepatică non-alcoolică (SH) este considerată manifestarea hepatică a sindromului metabolic úi este frecvent asociată cu obezitatea viscerală
úi insulinorezistenĠa (1), având potenĠial evolutiv
de la steatoza simplă la steatohepatită úi ciroză hepatică. Acest proces este determinat de acumularea
de grăsime în ¿cat (trigliceride), cu apariĠia necroinÀamaĠiei úi a ¿brozei.
Leptina este un hormon secretat de Ġesutul adipos, ce reglează cantitatea de Ġesut gras din organism. Stimulează cheltuielile energetice, inhibă ingestia alimentară, reduce masa corporală, procentul
de Ġesut gras, contribuind la statusul euglicemic.
RezistenĠa la leptină, întâlnită în obezitate, limitează
efectele sale biologice. Nivelul plasmatic al leptinei
creúte proporĠional cu greutatea úi descreúte cu scăderea în greutate, ¿ind considerată un semnal al
cantităĠii de Ġesut adipos stocat în organism. Studii
recente au demonstrat o corelaĠie liniară între nivelul leptinei úi masa Ġesutului adipos. RezistenĠa
sau de¿cienĠa de leptină întâlnite în obezitate se coreleză cu acumularea de trigliceride în ¿cat, muúchi
úi pancreas. ConcentraĠia serică a leptinei pe gram
de Ġesut adipos este de două ori mai mare la obezi
versus normoponderali. Se înregistrează valori mai
mari la femei (2). Din cauza dimensiunilor de 2-4
ori mai mari ale celulelor adipoase la persoanele
obeze, exprimată pe Ġesutul gras celular, secreĠia de
leptină este de 7 ori mai mare la obezi faĠă de normoponderali (3). Există un ritm diurn al secreĠiei de
leptină cu niveluri crescute între orele 23:00 úi
01:00 úi apoi cu o descreútere, acest fenomen ¿ind
explicat prin capacitatea Ġesutul adipos de a stoca
leptina intracelular (4,5). Se consideră că citokinele
secretate de Ġesutul adipos, numite adipocitokine
(leptina, adiponectina, rezistina, tumor necrosis
factor-alfa, interleukina – 6), sunt implicate în patogeneza úi progresia leziunilor din SH. Leptina contribuie la instalarea insulinorezistenĠei úi implicit a
steatozei; mai mult decât atât, se consideră că leptina are un rol proinÀamator, ¿ind un mediator
esenĠial al procesului de ¿broză hepatică (6).

OBIECTIV
Studiul relaĠiei dintre steatoza hepatică non-alcoolică úi leptină, în funcĠie de prezenĠa sau absenĠa
diabetului zaharat tip 2.

PACIENğI ùI METODE
Au fost studiaĠi 112 pacienĠi (41 bărbaĠi úi 71
femei) cu vârsta medie 55,22 ± 8,95 ani care s-au

prezentat la Centrul Antidiabetic „I. Pavel“ în perioada martie-decembrie 2012. Criterii de excludere: markeri virali pozitivi úi consum de alcool >
20 g/zi. La aceútia s-au evaluat: greutatea, înălĠimea,
circumferinĠa abdominală (CA). După 12 ore de
post alimentar s-au obĠinut probe biologice pentru:
glicemia à jeun, HbA1c, insulinemia à jeun, leptină.
Steatoza hepatică non-alcoolică s-a diagnosticat
ecogra¿c. Procentul de Ġesut adipos corporal, de la
nivelul trunchiului úi visceral fat rating (VFR), s-au
determinat cu ajutorul impedanĠei electrice (Tanita
BC-418). Au fost calculaĠi: indicele de masă corporală (IMC) = G/I2 úi indexul HOMA-IR (Homeostasis Model Asessment for Insulin Resistance) =
[glicemia à jeun (mmol/l) x insulinemia à jeun
(U/ml)]:22,5.
În funcĠie de prezenĠa sau absenĠa steatozei hepatice úi a DZ tip 2, pacienĠii studiaĠi au fost împărĠiĠi în 4 loturi: lotul control – subiecĠi aparent
sănătoúi, fără steatoză hepatică úi fără DZ tip 2,
lotul 1 – pacienĠi fără steatoză hepatică úi cu DZ tip
2, lotul 2 – pacienĠi cu steatoză hepatică, fără DZ
tip 2, lotul 3 – pacienĠi cu steatoză hepatică úi DZ
tip 2.
Loturile au fost comparate prin tehnici de statistică matematică, utilizând SPSS (Statistical
Package for Social Sciences), versiunea 21. Nivelul
pentru semni¿caĠia statistică a fost stabilit la p 
0,05.

REZULTATE
Caracteristicile parametrilor antropometrici úi
metabolici la pacienĠii studiaĠi sunt prezentate în
Tabelul 1, reprezentate ca medii ± SD.
PacienĠii cu steatoză hepatică au avut valori mai
mari pentru: IMC, CA, procentul de Ġesut adipos
corporal, Ġesut adipos de la nivelul trunchiului úi
VFR úi, de asemenea, pentru insulinemie úi indicele
HOMA-IR. La pacienĠii cu steatoză hepatică, valorile leptinei au fost mai mari decât la pacienĠii
fără steatoză hepatică, indiferent de prezenĠa DZ tip
2. Nu s-au observat diferenĠe semni¿cative statistic
pentru leptină între pacienĠii din lotul control versus
lot 1 úi nici între lotul 2 úi lotul 3.
Valorile leptinei au fost semni¿cativ mai mari
pentru pacienĠii de sex feminin, comparativ cu cei
de sex masculin (p < 0,001, testul ANOVA). Întradevăr, mediana pentru bărbaĠi are valoarea de
aproximativ 5 ng/dl, în timp ce, pentru femei, valoarea medianei este aproximativ 17 ng/dl (Fig.1).
Plecând de la această observaĠie, discuĠia se va face
separat pe sexe.
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TABELUL 1. Caracteristicile antropometrice úi metabolice ale pacienĠilor studiaĠi
Lot control
DZ Ɵp2
SH
SH+DZ Ɵp2
p*
n = 20
n = 12
n = 20
n = 60
Vârsta (ani)
42,80 ± 10,87 59,42 ± 0,63
49,70 ± 8,42
56,73 ± 7,59
< 0,001*
Greutate (kg)
66,06 ± 13,14 66,93 ± 11,00 83,11± 13,96 88,65 ± 15,34 < 0,001*
IMC (kg/m2)
24,33 ± 3,95
24,84 ± 1,91
29,89 ± 4,57
32,72 ± 4,89
< 0,001*
CA (cm)
83,15 ± 11,69 93,75 ± 6,68 101,55 ± 10,96 108,73 ± 9,97 < 0,001*
Glicemie à jeun (mg/dl)
91,51 ± 8,31 137,19 ± 48,23 102,13 ± 12,20 146,71 ± 38,65 < 0,001*
HbA1c (%)
5,28 ± 0,42
6,54 ± 0,56
5,62 ± 0,31
7,09 ± 1,36
< 0,001**
Insulinemie à jeun (ђU/ml) 7,99 ± 3,31
8,61 ± 2,13
11,68 ± 6,86
16,62 ± 9,91
< 0,001*
HOMA-IR index
1,83 ± 0,85
3,10 ± 1,22
3,05 ± 2,08
5,99 ± 3,64
< 0,001*
LepƟna (ng/dl)
11,30 ± 9,76
6,75 ± 5,46
13,51 ± 9,58
22,12 ± 20,28 0,009**
% Adipose Ɵssue
27,50 ± 9,34
26,37 ± 7,77
35,28 ± 8,22
37,97 + 8,41
< 0,001*
% Trunk adipose Ɵssue
25,40 ± 9,87
23,67 ± 7,90
34,59 ± 7,31
35,67 ± 7,18
< 0,001*
VFR
5,41 ± 2,85
8,62 ± 2,92
10,66 ± 4,25
12,55 ± 3,17
<0 ,001*
*ANOVA; ** Testul neparametric Kruskal-Wallis

În cazul pacienĠilor de sex feminin cu SH + DZ
tip 2, valorile leptinei au fost semni¿cativ mai mari
decât la celelalte trei loturi (p < 0,05; test ANOVA
multifactorial). S-a demonstrat că pentru pacienĠii
cu steatoză hepatică non-alcoolică (loturile 2 + 3)
valorile leptinei au fost semni¿cativ statistic mai
mari decât la pacienĠii fără steatoză hepatică (lot
control + lot 1), (p < 0,001 pentru testul t).
La pacienĠii de sex masculin, s-a demonstrat că
pentru pacienĠii cu steatoză hepatică non-alcolică
(loturile 2 + 3) valorile leptinei au fost semni¿cativ
statistic mai mari decât la pacienĠii fără steatoză hepatică (lot control úi lot 1) (p = 0,034 pentru testul t).
Ne propunem să evaluăm modul în care corelaĠia
dintre leptină úi alĠi parametri antropometrici úi
metabolici ai pacienĠilor cu steatoză hepatică este
inÀuenĠată de DZ tip 2 úi de sexul pacientului. Interesul pentru această analiză a plecat de la observaĠia că valorile leptinei sunt mai mari la pacienĠii de sex feminin úi că valorile parametrilor
Sex masculin

antropometrici diferă semni¿cativ la pacienĠii cu
steatoză hepatică în funcĠie de prezenĠa/absenĠa DZ
tip 2 (vezi Tabelul 1). Tabelul 2 prezintă coe¿cienĠii
de corelaĠie dintre leptină úi parametrii studiaĠi.
Având în vedere frecvenĠele mici în cele patru
subeúantioane considerate, unele din a¿rmaĠiile de
mai jos trebuie considerate ipoteze de lucru care
vor trebui fundamenate ulterior, pe baza unor eúantioane mai mari. Aici am folosit coe¿cientul rho de
corelaĠie a lui Spearman pentru a elimina inÀuenĠa
valorilor extreme, dar pentru coe¿cientul de corelaĠie liniară a lui Pearson se obĠin rezultate similare.
În continuare ne referim exclusiv la dependenĠa
dintre leptină úi următoarele opt variabile: greutate,
IMC, CA, procent de Ġesut adipos corporal, Ġesut
adipos de la nivelul trunchiului, VFR, insulinemie
úi HOMA-IR.
Pentru Lotul 2 – SH fără DZ tip 2 –, valorile numerice ale corelaĠiilor dintre leptină úi variabilele
studiate nu depind de sexul pacientului. Leptina se
Sex feminin

FIGURA 1. Box-plot pentru valorile leptinei la loturile studiate în funcĠie de prezenĠa/absenĠa steatozei hepatice
non-alcoolice úi a DZ tip 2, pentru pacienĠii de sex masculin (M) úi feminin (F). Linia orizontală reprezintă mediana.
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TABELUL 2. CorelaĠia dintre: leptină úi greutate, IMC,
CA, procentul de Ġesut adipos corporal, Ġesut adipos de
la nivelul trunchiului, VFR, insulinemie à jeun úi
HOMA-IR

rho
p
rho
p
rho
p
rho
p
rho

LepƟna
LepƟna
(SH)
(SH + DZ Ɵp 2)
M (9)
F (11) M (21) F (38)
0,678* 0,836** 0,460* 0,445**
0,045
0,001 0,036 0,005
0,733* 0,736** 0,498* 0,545**
0,025
0,010 0,022 0,000
*
0,731* 0,444* 0,400*
0,787
0,012
0,011 0,044 0,013
0,943** 0,817** 0,418 0,504**
0,005
0,007 0,075 0,002
*
0,900
0,817** 0,418 0,416*

p
rho
p
rho
p
rho
p

0,037
0,667
0,148
0,783*
0,013
0,867**
0,002

LOT
SEX
Greutate (kg)
IMC (kg/m2)
CircumferinƜa
abdominalĉ (cm)
Procent de Ɯesut
adipos corporal
fesut adipos
nivel trunchi (%)
Visceral fat
raƟng
Insulinemie
(ђU/ml)
HOMA – IR

0,007
0,761*
0,017
0,582
0,060
0,745**
0,008

0,085
0,275
0,254
0,444*
0,044
0,368
0,100

0,016
0,438**
0,010
0,135
0,418
0,061
0,714

* (**) rho semniĮcaƟv pentru p = 0,05 (respecƟv pentru p = 0,01)

corelează pozitiv semni¿cativ, relativ puternic cu
variabilele menĠionate (în general, rho > 0,7).
Pentru Lotul 3 – SH + DZ tip 2 –, valorile numerice ale corelaĠiilor dintre leptină úi: greutate,
IMC, CA, procent de Ġesut adipos corporal, Ġesut
adipos de la nivelul trunchiului nu depind de sexul
pacientului. Leptina se corelează pozitiv semni¿cativ, dar nu puternic cu variabilele menĠionate
(în general, rho are valori în între 0,4 úi 0,5).
Pentru Lotul 3 – SH + DZ tip 2–, valorile corelaĠiilor dintre leptină úi visceral fat rating (VFR),
insulinemie, HOMA-IR sunt diferite în funcĠie de
sexul pacientului. Valorile corelaĠiilor sunt relativ
modeste.
Insulinemia à jeun úi HOMA-IR se corelează
semni¿cativ cu leptina numai în cazul pacienĠilor
cu SH fără DZ tip 2.
În general, prezenĠa DZ reduce intensitatea dependenĠei dintre leptină úi cele opt variabilele considerate.
Reprezentărie gra¿ce din Fig. 2 exempli¿că
a¿rmaĠiile anterioare.
Pentru Lotul 3, SH + DZ tip 2, toate variabilele
din tabel diferă semni¿cativ în funcĠie de sex. S-au
observat valori semni¿cativ mai mari pentru
greutate úi visceral fat rating la pacienĠii de sex
masculin, în schimb IMC, procentul de Ġesut adipos
corporal, Ġesut adipos de la nivelul trunchiului úi
leptina au fost semni¿cativ mai mari la pacienĠii de
sex feminin.

TABELUL 3. ComparaĠie între sexe din punct de vedere
al parametrilor antropometrici úi metabolici la pacienĠii
cu SH úi cei cu SH + DZ tip 2

Greutate
(kg)
IMC (kg/m2)

Procent de
Ɯesut adipos
corporal (%)
fesut adipos
nivel trunchi
(%)
Visceral fat
raƟng
LepƟnĉ (ng/
dl)

Sex
p*
M
F
p
M
F
p
M
F
p
M
F
p
M
F
p
M
F
p

SH
Media
DS
90,233
11,92
77,282
13,18
0,020
30,040
5,43
29,768
4,02
0,941
30,800
10,13
38,267
5,40
0,113
33,360
9,08
35,278
6,65
0,797
13,833
4,83
8,556
2,13
0,018
7,931
7,40
18,081
8,92
0,020

SH + DZ Ɵp2
Media
DS
94,052
12,89
85,746
15,92
0,023
30,717
3,81
33,803
5,11
0,020
29,721
7,47
42,331
4,91
0,000
31,772
6,62
37,741
6,68
0,003
14,105
3,68
11,714
2,55
0,017
6,574
4,58
30,712
20,52
0,000

DISCUğII
Deúi nivelul crescut de leptină la persoanele
obeze ar trebui să reducă aportul alimentar úi masa
de Ġesut adipos, se observă o scădere a sensibilităĠii
la leptină sau o rezistenĠă la leptină, excesul ponderal menĠinându-se. Studii efectuate pe subiecĠi la
care s-a administrat leptină au demonstrat reducerea
apetitului, dar nu úi creúterea cheltuielilor energetice
sau a ratei metabolice bazale, fapt ce subliniază că
locul de elecĠie al acĠiunii leptinei este Ġesutul muscular scheletic (7,8).
Studii recente au arătat că stresul reticulului endoplasmatic întâlnit în stările induse de dieta bogată
în lipide se corelează cu un nivel crescut de citokine
úi acizi graúi liberi. Acest fenomen este implicat în
obezitatea indusă de leptină. Leptina scade stearylCoA desaturaza, ce catalizează limitarea sintezei
acizilor graúi mononesaturaĠi úi ameliorează sensibilitatea hepatică la insulină (9).
Studii pe animale, arată că leptina are rol în apariĠia ¿brozei hepatice prin inducerea producĠiei de
TGF-ȕ úi CTGF în celulele stelate hepatice (10). La
animale obeze s-au întâlnit niveluri serice scăzute
de leptină, administrarea acesteia ducând la scăderea în greutate. La subiecĠii umani obezi, nivelurile leptinei sunt crescute, sugerând rezistenĠa la
leptină mai degrabă decât de¿cienĠa, rolul acesteia
în obezitate rămânând în continuare neclar (2).
Rezultatele studiului nostru sunt în conformitate
cu diverse comunicări ale altor autori (11), la
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FIGURA 2. Reprezentarea corelaĠiilor dintre leptină cu procentul de Ġesut adipos corporal úi Ġesut adipos de la nivelul
trunchiului pentru loturile SH úi SH + DZ tip 2. Sunt prezentate dreptele de regresie, intervalele de încredere (pentru
95%) aferente, coe¿cienĠii de determinare R2 pentru dependenĠa liniară.

pacienĠii cu steatoză hepatică observându-se valori
mai mari pentru leptină, insulinemie úi HOMA-IR.
Leptina a avut valori mai mari la pacienĠii cu SH
atât la bărbaĠi, cât úi la femei.
Leptina s-a corelat negativ cu nivelurile receptorilor solubili ai leptinei. Scăderea expresiei receptorilor leptinei sugerează o creútere a rezistenĠei Ġesuturilor periferice la acĠiunea acesteia. Mecanismele
patogenice prin care leptina intervine în obezitate úi
insulinorezistenĠă sunt legate de concentraĠia plasmatică a acesteia, dar úi de expresia receptorilor la
nivelul Ġesuturilor non-adipoase. Valorile mai mari
ale leptinei la pacienĠii cu steatoză hepatică úi diabet zaharat tip 2 sugerează o posibilă contribuĠie a
acesteia în patogeneza SH (12).
Aúa cum era de aúteptat, am obĠinut valori ale
leptinei semni¿cativ statistic mai mari la femei

versus bărbaĠi, diferenĠa posibil explicată prin procentul mai mare de Ġesut adipos la femei. Leptina
s-a corelat în studiul nostru cu: IMC, CA, procentul
de Ġesut adipos corporal úi de la nivelul trunchiului,
fapt comunicat úi de alĠi autori, care subliniază relaĠia complexă dintre distribuĠia Ġesutului adipos
corporal úi leptină (13-15).
Valorile leptinei sunt corelate cu nivelurile insulinemiei úi cu masa de Ġesut adipos, ¿ind în strânsă
corelaĠie cu insulinorezistenĠa la subiecĠii umani
(16-18). La subiecĠii studiaĠi de noi, leptina s-a corelat cu insulinemia numai la pacienĠii de sex masculin. CorelaĠia cu indicele HOMA-IR s-a observat
atât la femei, cât úi la bărbaĠi la pacienĠii cu SH fără
DZ tip 2.
DiferenĠele între sexe în ceea ce priveúte valorile
leptinei, datorate interacĠiunilor hormonale, au fost
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2. S-au înregistrat valori semni¿cativ mai mari
ale leptinei la pacienĠii cu SH, indiferent de prezenĠa
DZ tip 2, sugerând existenĠa unei relaĠii directe între leptină úi SH.
3. Leptina s-a corelat cu procentul de Ġesut adipos corporal úi de la nivelul trunchiului, atât la pacienĠii cu SH, cât úi la pacienĠii cu SH + DZ tip 2,
dar asocierea diabetului la steatoza hepatică a redus
intensitatea dependenĠei dintre leptină úi variabilele
menĠionate.
4. DiferenĠele între sexe pentru leptină úi parametrii antropometrici studiaĠi au fost mai semni¿cative la lotul pacienĠilor cu SH + DZ tip 2 versus
lotul cu SH.

1. Steatoza hepatică non-alcoolică (SH) s-a asociat cu valori crescute ale procentului de Ġesut adipos corporal úi de la nivelul trunchiului, precum úi
ale visceral fat rating (VFR); aceúti parametri au
atins valori maxime în cazul asocierii SH + DZ tip 2.

MenĠiune. Această lucrare este efectuată în cadrul Programului OperaĠional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 20072013, ¿nanĠat prin contractul nr. POSDRU/107/1.5/
S/82839.

con¿rmate într-un studiu efectuat pe pacienĠi tineri
normoponderali cu steatoză hepatică (19).
Chalasani úi col. au arătat că nu există diferenĠe
între nivelul leptinei la pacienĠii cu steatohepatită
non-alcoolică dovedită bioptic versus grupul control. De asemenea, nu s-a observat corelaĠie între
leptina úi insulinorezistenĠă. Deúi este recunoscută
relaĠia leptinei cu Ġesutul adipos visceral, în acest
studiu s-a remarcat corelaĠia pozitivă cu Ġesutul adipos subcutanat (20). În studiul nostru leptina s-a
corelat atât cu procentul de Ġesut adipos corporal,
dar úi cu Ġesutul adipos de la nivelul trunchiului.
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