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evoia de multidisciplinaritate în
abordarea pacientului cu BFGNA
The need for multidisciplinarity in approaching the patient with NAFLD
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Introducere
Boala ficatului gras nonalcoolic (BFGNA) este asociată cu componentele sindromului metabolic (obezitatea,
diabetul zaharat tip 2 şi rezistenţa la insulină, hipertensiunea arterial şi dislipidemia), fiind considerate în prezent
drept componenta hepatică a acestuia (1-6).
Importanţa clinică a ficatului gras nonalcoolic derivă
în mod special din prevalenţa ridicată în rândul populaţiei, din potenţialul evoluţiei sale către ciroză, insuficienţă
hepatică şi cancer hepatic, precum şi din creşterea riscului de dezvoltare şi progresie a afecţiunilor cardiovasculare asociate şi a diabetului zaharat de tip 2 (1-5,7,8).

Patologia asociată BFGNA
În afara asocierii strânse cu obezitatea, diabetul zaharat tip 2 şi hipertensiunea arterială, boala ficatului gras
nonalcoolic este asociată cu o serie de alte afecţiuni.
Bolile cardiovasculare – studii recente au raportat la
pacienţii diabetici o prevalenţă a bolii cardiovasculare,
cerebrovasculare şi vasculare periferice, ca şi a celei microvasculare (nefropatie sau retinopatie) semnificativ mai
crescută la subiecţii care au şi BFGNA în comparaţie cu
subiecţii fără componente individuale ale sindromului
metabolic, posibil din cauza faptului că ficatul steatozic
produce citokine inflamatorii proaterogene şi factori procoagulanţi (1). De asemenea, se pare că bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de mortalitate la pacienţii cu forme avansate de steatohepatită nonalcoolică
(2,8).
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Sindromul de apnee în somn este asociat cu bolile
cardiovasculare, sindromul metabolic şi rezistenţa la insulină dar se pare că este mai frecvent şi la pacienţii cu
ficat gras nonalcoolic. Rezistenţa la insulină este considerat mecanismul patogenic care explică asocierea dintre sindromul de apnee în somn şi steatohepatita nonalcoolică, deşi leziunile hepatice pot fi explicate şi prin
hipoxia cronică intermitentă care apare în sindromul de
apnee în somn (9).
Sindromul ovarului polichistic este, de asemenea, asociat cu BFGNA, elementul comun în patogeneza celor
două entităţi fiind tot rezistenţa la insulină. Sunt numeroase studii care au raportat niveluri crescute ale transaminazelor la peste 50% dintre pacientele cu sindromul ovarului
polichistic, sugerând o frecvenţă crescută a steatohepatitei
nonalcoolice la această categorie de paciente (10,11).
Alte tulburări hormonale – rezultatele diferitelor studii
au evidenţiat legătura intre boala ficatului gras nonalcoolic şi tulburări legate de secreţia diferiţilor hormoni. Astfel,
la pacienţii cu BFGNA s-au semnalat: hipopituitarism,
scăderea secreţiei hormonilor tiroidieni, scăderea peptidului 1 glucagon-like, creşterea secreţiei de glucocorticoizi, activarea sistemului renină-angiotensină – aldosteron, scăderea adiponectinei, scăderea leptinei, scăderea
hormonilor sexuali. Aceste comorbidităţi ar putea fi cauzate pe de o parte de schimbările produse prin dezechilibrele hormonale în homeostazia energetică şi glicolipidică şi în distribuţia grăsimilor, iar pe de alta parte, de faptul
că hormonii au funcţii importante metabolice şi imune,
astfel putând interveni în procesele inflamatorii, inclusiv
cele hepatice (6,8).
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În consecinţă, în cazul tuturor pacienţilor cu
ficat gras nonalcoolic, pe lângă monitorizarea hepatică uzuală (probe hepatice, evaluări imagistice, explorări neinvazive pentru determinarea fibrozei hepatice), se impun o monitorizare atentă
şi o evaluare a riscului cardiovascular, o evaluare
completă endocrinologică şi diabetologică.
Aceşti pacienţi sunt candidaţi nu doar la tratamentul precoce al afecţiunii hepatice, dar şi la terapia precoce şi agresivă a factorilor de risc cardiovascular asociaţi.

Managementul BFGNA

În prezent, nu există terapii farmacologice eficiente autorizate care să abordeze toate aspectele bolii. Mijloacele terapeutice actuale sunt adresate preponderent sindromului metabolic, managementul actual urmărind în principal optimizarea factorilor de risc metabolici prin scădere
ponderală şi exerciţiu fizic. Intervenţiile farmacologice sunt eficiente pentru echilibrarea diabetului şi controlul bolilor cardiovasculare şi, în mai
mică măsură, pentru tratamentul bolii hepatice
(12,13).
Înţelegerea mai profundă a patogeniei BFGNA a încurajat desfăşurarea unor studii cu agenţi farmacologici
adresaţi direct afectării hepatice, dar cercetările sunt în
desfăşurare, raportările actuale fiind contradictorii (12,13).

Abordarea multidisciplinară a
pacienţilor cu ficat gras
nonalcoolic
Raportat la aspectele descrise anterior, se recomandă o abordare holistică şi centrată pe pacient, care implică diagnosticul, stadializarea, intervenţia în stilul de viaţă
(dieta şi exerciţiile fizice), tratamentul factorilor de risc
metabolici, cardiovasculari şi a bolilor hepatice rezultate.
Acest deziderat poate fi îndeplinit numai printr-o
abordare multidisciplinară, în echipă, care trebuie să antreneze medici specialişti hepatologi, diabetologi, cardiologi, endocrinologi, în cooperare cu profesionişti din domeniul sănătăţii care să ofere recomandări structurate de
schimbarea stilului de viaţă (dieteticieni/nutriţionişti, instructori de educaţie fizică, psihologi/psihoterapeuţi).
În acest context, evaluarea şi tratamentul complex al
pacientului cu BFGNA presupune:
• consult gastroenterologie
• consult diabet şi boli de nutriţie
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• consult cardiologic
• consult endocrinologic
• evaluare imagistică complexă (ecografie abdominală, CT, IRM, ecocardiografie)
• explorări neinvazive pentru evaluarea fibrozei hepatice – elastometrie sau teste serologice)
• ecografia Doppler vasculară periferică / cervicocerebrală
• consiliere nutriţională
• stabilirea unui program de activitate fizică asistată
de un instructor specializat
• consiliere psihologică
• consult chirurgical în cazul pacienţilor cu obezitate morbidă în vederea stabilirii indicaţiei de chirurgie bariatrică

Tratamentul multidimensional al
pacienţilor cu BFGNA
În contextul asocierilor patogenice din BFGNA, strategiile terapeutice actuale sunt direcţionate spre componentele sindromului metabolic cu scopul de reducerea
riscului afecţiunilor cardiovasculare, strategii care au
concomitent efecte benefice asupra afectării hepatice. Şi
din perspectivă terapeutică este necesară o abordare
multidisciplinară a pacientului cu BFGNA (14-16).
Tratamentul obezităţii – măsuri nonfarmacologice
Scăderea greutăţii corporale influenţează favorabil
mecanismele implicate în apariţia leziunilor hepatice,
mecanisme care vizează rezistenţa la insulină, aportul
de acizi graşi liberi hepatici şi adipokinele proinflamatorii.
Studiile de specialitate au demonstrat că schimbarea
comportamentului alimentar poate determina reducerea
steatozei hepatice şi a parametrilor biochimici chiar şi în
absenţa scăderii ponderale.Se recomandă ca dieta să fie
personalizată (17).
Un alt element important cu rol în scăderea greutăţii
corporale şi în ameliorarea rezistenţei la insulină este
exerciţiul fizic. O serie de studii controlate au demonstrat
că rezultate optime însoţite de ameliorare histologică a
steatozei hepatice se obţin în condiţiile dietei însoţite de
exerciţiu fizic. De aceea, este esenţială cooptarea în echipă a unui dietetician, precum şi a unui instructor de educaţie fizică cu scopul de a include pacientul într-un program supravegheat de activitate fizică (18,19).
Deşi aportul unui dietetician/nutriţionist este unul
esenţial în efortul de schimbare a comportamentului alimentar, în practică, cel mai frecvent, programele denumite
„consiliere nutriţională“ sunt limitate la prescrierea dietei.
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na, adiponectina), agenţii hepatoprotectori (fosfolipide
esenţiale, betaina, s-adenozilmetionina, acidul ursodeoxicolic) (5,7,24).

Concluzii
Boala ficatului gras nonalcoolic este o condiţie multifactorială şi este frecvent asociată cu diverse alte patologii. În consecinţă, evaluarea, tratamentul şi prevenirea
progresiei bolii trebuie să se bazeze pe o abordare multidisciplinară şi personalizată.
Rolul medicilor în gestionarea acestei patologii trebuie reevaluat şi trebuie testată o „abordare în echipă“.
Echipa care tratează pacienţii cu BFGNA trebuie să includă atât medici de famile şi medici specialişti (gastroenterologi, internişti, cardiologi, diabetologi, endocrinologi, chirurgi), cât şi alte categorii de profesionişti din
domeniul sănătăţii (nutriţionişti, psihologi, instructori de
educaţie fizică).
Echipa trebuie să fie capabilă să instruiască adecvat
pacientul cu BFGNA cu scopul schimbării stilului de viaţă
şi să monitorizeze periodic evoluţia clinică a bolii hepatice şi tratamentul farmacologic asociat.
În sfârşit, ar trebui adoptate noi strategii la nivel populaţional întrucât numai printr-un efort global al societăţii
se poate obţine beneficiul maxim pentru pacienţii
cu BFGNA, reducându-se astfel povara bolii
avansate şi a morţii premature.
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Terapia comportamentală este un domeniu de cercetare aplicat pe larg în tratamentul obezităţii şi al bolilor
metabolice asociate. Scopul terapiei comportamentului
este de a oferi pacienţilor abilităţi cognitive şi comportamentale pentru a-şi modifica stilul de viaţă. În acest context, pacientul cu obezitate şi BFGNA ar trebui să beneficieze de consiliere psihologică sub îndrumarea unui
psiholog/psihoterapeut (20,21).
Tratamentul farmacologic al obezităţii (orsilatul, rimonabantul etc.) se recomandă pacienţilor la care măsurile
nonfarmacologice nu au efectul scontat. Terapia vizează
folosirea unor medicamente care au un rol benefic asupra parametrilor metabolici, iar unele studii au evidenţiat
şi îmbunătăţirea histologiei hepatice. Schemele terapeutice sunt stabilite de medicul specialist în boli de nutriţie
şi diabet (5,7).
Chirurgia bariatrică (gastric sleeve, bypass-ul gastric,
chirurgia de bandare gastrică), poate avea un efect benefic prin scăderea rezistenţei la insulină, determinând
ameliorarea testelor funcţionale hepatice şi histologia
hepatică, dar este rezervată cazurilor de obezitate morbidă (22).
Tratamentul diabetului zaharat tip 2 şi al rezistenţei la
insulină reprezintă una dintre direcţiile importante ale
tratamentului BFGNA şi este condus de specialistul în
boli de nutriţie şi diabet. Resursele terapeutice sunt reprezentate de insulină, antidiabetice orale, precum şi alternative mai noi (analogi GLP 1 şi inhibitori SGLT2) (6).
Dislipidemia beneficiază de tratamentul cu fenofibraţi
şi/sau statine. Aceste clase terapeutice se prescriu de
către medicul diabetolog sau cardiolog în special pacienţilor cu diabet zaharat tip 2 şi risc cardiovascular înalt,
folosirea lor cu indicaţie strict raportată BFGNA fiind mai
puţin susţinută teoretic.
Hipertensiunea arterială este tratată şi monitorizată
de medicul internist sau cardiolog. Deşi este disponibil un
arsenal terapeutic impresionant antihipertensiv, nu există
trialuri controlate şi randomizate consistente care să cerceteze efectul diferiţilor agenţi farmacologici antihipertensivi asupra ficatului la bolnavii cu BFGNA (14,23).
Terapia adresată direct afectării hepatice poate fi recomandată şi trebuie monitorizată de medicul internist
sau specialistul gastroenterolog cu interes în hepatologie.
Odată cu înţelegerea patogeniei BFGNA, s-au efectuat studii cu medicamente care acţionează direct pe celula hepatică şi nu pe componentele sindromului metabolic. Se utilizează antioxidanţii (vitamina E, silimarina,
vitamina C, probucolul, betaina, N-acetilcisteina etc.),
agenţii farmacologici cu acţiune anticitokine (pentoxifili-
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