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Introducere
Boala ficatului gras nonalcoolic (BFGNA) reprezintă un
capitol vast al patologiei hepatice în practica medicală (1,
2). Prevalenţa sa în populaţia generală este de aproximativ
10-30%, fiind mai mare în ţările dezvoltate şi în cele în curs
de dezvoltare (3). S-a demonstrat asocierea BFGNA cu
rezistenţa la insulină şi sindromul metabolic. O posibilă explicaţie a acestei asocieri ar fi faptul că cei cu BFNA prezintă adeseori anomalii ale metabolismului glucidic şi sunt
supraponderali sau obezi şi hipertensivi (4). Alte mecanisme care ar explica această asociere sunt stresul oxidativ
crescut, profilul alterat al adipokinelor şi o stare de hipercoagulabilitate (5). Totuşi, semnificaţia clinică şi epidemiologică a BFGNA nu este pe deplin elucidată. Faptul că BFGNA se asociază cu factorii de risc cardiovascular tradiţionali
(hipertensiune arterială, dislipidemie, obezitate, sedentarism, rezistenţă la insulină, disfuncţie endotelială şi inflamaţie) a plasat pacienţii cu BFGNA într-o categorie de risc
crescut pentru evenimente cardiovasculare. În sprijinul
acestei afirmaţii vine faptul că o serie de studii au arătat o
prevalenţă crescută a unor markeri surogat la pacienţii cu
BFGNA, cum ar fi ateromatoza subclinică (6), plăcile ateromatoase carotidiene (7), infarctul miocardic acut sau accidentul vascular cerebral (5). Severitatea leziunilor coronariene constatate angiografic este de asemenea mai
mare la pacienţii cu BFGNA (8).
De fapt, bolile cardiovasculare reprezintă principala
cauză de deces a acestor pacienţi. Nu este însă clar dacă
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BFGNA este marker sau factor de risc independent pentru bolile cardiovasculare aterosclerotice (9).

Markeri ai aterosclerozei
subclinice
Pacienţii cu BFGNA, atât adulţi, cât şi copii, îndeplinesc criteriile de diagnostic ale sindromului metabolic
(obezitate abdominală, hipertensiune arterială, dislipidemie şi disglicemie) şi, ca atare, asociază numeroşi factori
de risc ai bolii cardiovasculare aterosclerotice (10). Dacă
sunt comparaţi cu subiecţi de control (fără steatoză hepatică), cei cu BFGNA prezintă alterarea vasodilataţiei
mediate de flux (11) şi îngroşarea intimei-medie (GIMT)
carotidiene (12,13). Aceşti parametri sunt markeri dovediţi
pentru ateroscleroza subclinică şi sunt independenţi faţă
de obezitate şi alţi factori de risc cardiovascular.

Leziuni ateromatoase carotidiene
Măsurarea GIMT carotidiană prin ultrasonografie vasculară reprezintă o metodă validată şi acceptată pentru
screening-ul bolii cardiovasculare aterosclerotice la subiecţi asimptomatici (14).
O metaanaliză ce a cuprins şapte studii clinice, totalizând 3.497 de subiecţi cu BFGNA diagnosticată prin ultrasonografie, a demonstrat o asociere puternică între
GIMT carotidiană şi prevalenţa crescută a plăcilor ateromatoase carotidiene. Unele studii au raportat o asociere
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independentă dintre BFGNA şi boala carotidiană aterosclerotică, dar puterea acestui asocieri a scăzut după
ajustarea statistică pentru componentele sindromului
metabolic. Severitatea leziunilor histologice hepatice se
corelează însă independent cu creşterea GIMT carotidiene, aceasta fiind în medie cu 13% mai mare la subiecţii cu
BFGNA comparativ cu subiecţii martor (15).
Într-un studiu din 2006, indicele GIMT carotidian a
avut valorile cele mai mari la pacienţii cu steatohepatită
nonalcoolică, intermediare la cei cu steatoză simplă hepatică şi cele mai mici la subiecţii de control de aceeaşi
vârstă şi de acelaşi sex (16).

NA şi cardiopatia ischemică confirmată angiografic, chiar
şi după ajustarea statistică pentru factorii de risc cardiovascular tradiţionali şi pentru componentele sindromului
metabolic (26).
Rezultatele Framingham Heart Study nu au confirmat asocierea dintre steatoza hepatică demonstrată prin
tomografie computerizată (TC) şi boala cardiovasculară
aterosclerotică clinic manifestă, dar au evidenţiat asocieri
semnificative între BFGNA şi scorul de calciu carotidian
(27).

Leziuni ateromatoase coronariene

Pacienţii cu sindrom metabolic prezintă comparativ
cu subiecţii de control un index de masă a ventriculului
stâng semnificativ mai mare, precum şi o alterare a funcţiei cardiace diastolice,. Acestea sunt efecte secundare
ale rezistenţei la insulină, obezităţii, hipertensiunii arteriale (28). Din păcate, doar câteva studii ecocardiografice
au inclus şi subiecţi cu BFGNA, dar rezultatele referitoare
la hipertrofia şi disfuncţia diastolică ventriculară stângă
au fost similare cu cele constatate în prezenţa sindromului metabolic (29). Fallo a demonstrat o corelaţie puternică pozitivă între disfuncţia diastolică şi severitatea steatozei hepatice, singurii parametrii independenţi asociaţi
cu BFGNA fiind disfuncţia diastolică ventriculară şi rezistenţa la insulină (30).
Un alt studiu a arătat că rezerva funcţională coronariană, determinată ecocardiografic, a fost semnificativ mai
mică la subiecţii cu BFGNA faţă de grupul martor, chiar şi
după efectuarea ajustărilor pentru obezitate, factorii de
risc cardiovascular tradiţionali şi componentele sindromului metabolic. Fibroza hepatică demonstrată histologic a fost singurul factor independent predictiv pentru
afectarea rezervei funcţionale coronariene, care reflectă
disfuncţia endotelială coronariană (31).
Constatarea unei disfuncţii cardiace subclinice
(asimptomatice) la pacienţii cu BFGNA nu este surprinzătoare, dacă ne gândim la faptul că hipertrofia şi disfuncţia diastolică a ventriculului stâng sunt strâns corelate cu rezistenţa la insulină (32).
Disfuncţia endotelială este recunoscută ca fiind cel
mai precoce semn pentru detectarea aterosclerozei, atât
la diabetici, cât şi la nediabetici. S-a demonstrat că există
o asociere independentă între alterarea vasodilataţiei
mediate de flux şi prezenţa BFGNA. De asemenea, disfuncţia endotelială a fost mai severă la cei cu BFGNA
comparativ cu cei cu steatoză hepatică simplă, confirmând posibilitatea corelării riscului cardiovascular cu severitatea BFGNA (11). Pentru a explica cauzele disfuncţiei

Boala ficatului gras nonalcoolic

Pacienţii cu BFGNA demonstrată ultrasonografic au
o prevalenţă mai mare a bolilor cardiovasculare clinic
manifeste, în comparaţie cu subiecţii de control (17). La
pacienţii cu diabet zaharat de tip 2, prevalenţa bolii vasculare aterosclerotice coronariene, cerebrale şi periferice
a fost semnificativ mai mare cei cu BFGNA, indiferent de
prezenţa factorilor de risc tradiţionali, de componentele
sindromului metabolic, de durata diabetului, de valorile
glicemiei, de tratamentul cu statine, hipotensoare, antiagregante plachetare sau antidiabetice (18). Rezultate
similare s-au constatat într-un alt studiu ce a înrolat adulţi cu diabet zaharat de tip 1 (19).
Cardiopatia ischemică are o prevalenţă crescută la pacienţii cu BFGNA demonstrată ultrasonografic (20). Angiografia coronariană a arătat că
această categorie de pacienţi prezintă leziuni coronariene mai severe, independent de prezenţa
factorilor de risc cardiovascular tradiţionali (21).
Mai mult, studiile necroptice efectuate pe copii au
arătat că prevalenţa bolii coronariene aterosclerotice a fost dublă la cei cu BFGNA (22).
Scorul de calciu al arterelor carotide, determinat prin tomografie computerizată, reprezintă o
metoda sensibilă care demonstrează prezenţa şi
severitatea ateromatozei coronariene, permitând
o cuantificare mai bună a riscului cardiovascular
la subiecţii asimptomatici (23). O serie de studii
au arătat o creştere semnificativă a prevalenţei
bolii coronariene aterosclerotice în prezenţa
BFGNA. Aceasta este în concordanţă cu creşterea markerilor plasmatici ai stresului oxidativ şi
inflamaţiei, datorate în parte disfuncţiei hepatice
care determină o stare inflamatorie sistemică şi o
stare protrombotică (24,25). O serie de studii demonstrează asocierea independentă dintre BFG-

Funcţia cardiacă

Riscul de infarct miocardic acut şi
de accident vascular cerebral
Într-o metaanaliză efectuată de Lu (35), s-a constatat
că BFGNA dublează riscul de evenimente cardiovasculare majore. După ajustarea pentru vârstă, sex, durata şi
controlul diabetului zaharat, fumat, dislipidemie şi medicaţia urmată, riscul relativ a scăzut la 1,5 dar a rămas
semnificativ statistic (P < 0,001). Majoritatea subiecţilor
cu BFGNA fiind asimptomatici, se recomandă o evaluare
atentă a riscului lor cardiovascular.
Şi alte metaanalize efectuate în ultimii ani atrag atenţia asupra faptului că persoanele cu BFGNA au un risc
crescut de a dezvolta infarct miocardic acut sau accident
vascular cerebral, riscul lor cardiovascular apropiindu-se
de cel al pacienţilor cu diabet zaharat de tip 2 (18).
După cum demonstrează o metaanaliză publicată în
2016 (36), ce a cuprins 86 de studii efectuate în 22 de
state, pacienţii cu BFGNA au o prevalenţă crescută a coRevista Medicală Română – Volumul lXViI, Supliment 1, An 2020

morbidităţilor asociate, cum ar fi obezitatea (51%),
diabetul zaharat de tip 2 (22%), hipertensiunea
arterială (39%). Acest fapt explică riscul cardiovascular crescut la această categorie de pacienţi.
Analiza longitudinală a peste 120.000 de subiecţi adulţi cu diagnostic confirmat de BFGNA,
provenind din patru state europene cuprinse în
Reţeaua Europeană a Informaţiei Medicale
(REIM), a evaluat riscul de apariţie a infarctului
miocardic acut (IMA) sau accidentului vascular
cerebral (AVC). Perioada medie de urmărire a fost
de 2 ani. Riscul relativ a fost modest, de aproximativ 1,2. Valoarea predictivă a BFGNA pentru
riscul de IMA sau AVC a fost mai mică comparativ
cu a factorilor de risc clasici ai bolilor cardiovasculare, după ajustarea pentru prezenţa acestora
(37).
Aceste rezultate sugerează faptul că riscul
pacienţilor cu BFGNA trebuie evaluat sistematic,
utilizând scorurile de risc uzuale, folosite pentru
populaţia generală, dar cu atenţie deosebită pentru depistarea diabetului zaharat încă nediagnosticat. Asocierea BFGNA cu diabetul zaharat, hipertensiunea arterială sau dislipidemia creşte
riscul cardiovascular al pacientului, fără însă ca
BFGNA să acţioneze ca un potenţator al riscului. Diagnosticul de BFGNA este util pentru stratificarea riscului
afectării hepatice. De asemenea, justifică schimbarea stilului de viaţă, ceea ce va aduce beneficii nu numai în reducerea steatozei hepatice, dar şi a greutăţii corporale.
Aceasta din urmă va reduce factorii de risc ai IMA şi AVC,
inclusiv dislipidemia, valoarea tensiunii arteriale sistolice,
diabetul zaharat de tip 2 (5).
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cardiace subclinice la pacienţii cu BFGNA, au fost evaluate efectele steatozei hepatice asupra metabolismului
cardiac (33). S-a constatat o corelaţie pozitivă între gradul steatozei hepatice şi rezistenţa la insulină a miocardului. Cu cât steatoza hepatică a fost mai severă, cu atât
rezistenţa la insulină a întregului organism a fost mai
mare, fiind asociată cu reducerea ratei miocardice de
preluare şi extracţie a glucozei, cu scăderea rezervei
funcţionale coronariene şi cu creşterea nivelurilor plasmatice ai markerilor de inflamaţie şi ai moleculelor de
adeziune vasculară. După ajustarea pentru rezistenţa la
insulină, grăsimea viscerală şi alte variabile, doar steatoza hepatică a rămas semnificativ corelată cu alterarea
metabolismului miocardic (34). Aceste anomalii în metabolismul miocardic la subiecţii cu steatoză hepatică preced remodelarea cardiacă funcţională şi structurală care
duce la hipertrofie şi disfuncţie diastolică a ventriculului
stâng. Factorul declanşator pare a fi rezistenţa la insulină
sistemică şi hepatică, ceea ce duce la hiperinsulinemie şi
creşterea acizilor graşi liberi, la rezistenţa la insulină a
miocardului. Metabolismul cardiomiocitelor devine ineficient energetic, se trece de la glicoliză la lipoliză, producându-se mai puţin ATP. Stresul la care este supus miocardul determină disfuncţie cardiacă, cu activarea
mecanismelor de remodelare adaptative şi apariţia leziunilor miocardice. Excesul de acizi graşi liberi induce lipotoxicitate cardiacă, determinând acumulare intracelulară
de lipide şi depăşind capacitatea oxidativă a celulelor
miocardiec. Stresul oxidativ crescut are drept consecinţe
apoptoza şi disfuncţia cardiacă (33).

Mortalitatea prin boli
cardiovasculare
În general, studiile publicate arată că mortalitatea pacienţilor cu BFGNA este mai mare decât a populaţiei generale, majoritatea deceselor datorându-se asocierii dintre bolile cardiovasculare şi disfuncţia hepatică.
Amploarea riscului de deces a fost diferită, în funcţie de
metoda de diagnosticare a afecţiunii hepatice.
Într-un studiu retrospectiv ce a cuprins 420 pacienţi
cu BFGNA diagnosticată prin biopsie hepatică, urmăriţi
pe o perioadă medie de 13 ani, decesele prin boli cardiovasculare au constituit cea mai frecventă cauză de deces
(38). Ekstedt şi colaboratorii au găsit un risc dublu de deces cardiovascular, pe o perioadă de 14 ani, la subiecţii cu
steatohepatita nonalcoolică faţă de populaţia generală.
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Acest lucru nu este valabil şi în cazul pacienţilor cu steatoză simplă (39,40).
În cazul BFGNA diagnosticate ultrasonografic, Hamaguchi a constatat că aceasta se asociază cu un risc
crescut de evenimente cardiovasculare, independent de
factorii de risc cardiometabolic, inclusiv de prezenţa sau
absenţa diabetului zaharat de tip 2 (41).
În concluzie, datele publicate până în prezent sugerează că pacienţii cu BFGNA prezintă multipli factori de
risc cardiovascular şi că decesele de cauză cardiovasculară sunt mai frecvente decât cele de cauză hepatică.
BFGNA se asociază cu un risc crescut de evenimente
cardiovasculare atât la diabetici cât şi la nediabetici. Nu
se ştie dacă ameliorarea BFGNA ar putea preveni sau
încetini apariţia sau agravarea bolilor cardiovasculare
aterosclerotice. Valoarea prognostică a BFGNA în stratificarea riscului cardiovascular este încă controversată.
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