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Boala ficatului gras nonalcoolic (BFGNA; non-alcoholic
fatty liver disease – NAFLD) reprezintă la ora actuală o importantă problemă de sănătate publică, din cauza frecvenţei
înalte şi în creştere în populaţia generală (1). Pe de altă parte,
BFGNA poate fi împărţită, din punctul de vedere al prognosticului, în steatoză hepatică simplă – în general fără potential evolutiv şi steatohepatită nonalcoolică (non-alcoholic
steatohepatitis NASH), în care elemental central este inflamaţia (2). Prognosticul însă în cadrul acestei ultime categorii
este dat de prezenţa fibrozei, cu potential evolutiv spre ciroză şi respectiv hepatocarcinom. De aici importanţa evaluării
fibrozei hepatice în BFGNA, pentru stratificarea prognosticului şi respective modularea interveţiilor terapeutice.
Metoda considerată şi la ora actuală “gold standard”
pentru evaluarea fibrozei hepatice este biosia hepatică, o
metodă invazivă, grevată de posibilitatea apariţiei complicaţiilor (3) şi în general mai greu acceptată de către
pacienţi. De cealaltă parte însă, există la ora actuală metodele noninvazive de evaluare, care au avantajul acceptării mult mai uşoare de către pacienţi, fiind lipsite de
complicaţii, elemente ce le recomandă şi în cazul necesităţii evaluărilor repetitive.
Rolul evaluării noninvazive ar fi să identifice persoanele cu risc de a avea BFGNA în rândul persoanelor cu
risc metabolic crescut, dintre cei cu BFGNA să îi identifice pe cei cu prognostic mai sever ce necesită intervenţii
specifice, să monitorizeaze evoluţia bolii şi să evalueze
răspunsul la intervenţiile terapeutice (2).
Dintre metodele noninvazive de evaluare a fibrozei hepatice, testele biologice, elastografia bazată pe ultrasuntete
şi respectiv elastografia RMN au fost evaluate şi în BFGNA.
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Testele biologice
Principalele teste biologice utilizate pentru predicţia fibrozei hepatice în BFGNA sunt prezentate în tabelul 1 (4).
Aceste teste au avantajul că sunt teste simple, ce folosesc investigaţii de laborator, accesibile oricărui medic,
inclusiv medicilor de familie (în special pentru cele fără
formulă protejată de brevet), de aici aplicabilitatea lor largă (> 95%) (5), fezabilitatea şi reproductibilitatea bună
(6). Au o acurateţe de diagnostic acceptabilă cu AUROC>
0,8 (APRI: 0,82, BARD: 0,81, FIB-4: 0,80, NFS: 0,88,
Fibrotest: 0,81-0,92) (7), dar mai important, au valori predictive negative bune, pentru excluderea fibrozei avansate (APRI 95%, BARD 96%, FIB-4 90%, NFS 93%,
Fibrotest 98%) (7), astfel putând fi utilizate pentru a exclude boala hepatica severă. Aceste teste permit un triaj
relativ simplu al pacienţilor, doar folosind investigaţii de
rutină şi identificarea celor care necesită obligatoriu investigaţii suplimentare. Limitele principale ale acestor
teste sunt reprezentate de imposibilitatea de a discrimina
între gradele de fibroză, costul destul de ridicat pentru
cele patentate şi faptul că pot supraestima fibroza în caz
de hemoliză, sindrom Gilbert, transaminaze crescute de
altă cauză în afară de cea hepatică (2).

Elastografia bazată pe
ultrasunete
Elastografia bazată pe ultrasuntele este o metodă
care s-a dezvoltat rapid în ultima perioadă, datorită aplicaţiilor în multiple patologii hepatice, faptului că este o
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TABELUL 1. Testele biologice utilizate în BFGNA şi biomarkerii incluşi în formulele lor şi acurateţea lor diagnostică de a
prezice fibroza avansată (F3/F4) – adaptat după (4)
Testele biologice şi biomarkerii incluşi în formulele lor
APRI= AST (/ULN)/trombocite (109 /l) x 100
Scorul BARD (IMC≥28=1, AST/ALT≥0,8=2, DZ=1; scor≥2 – odds
ratio pentru fibroză avansată =17)
FIB-4 = vârstă (ani) x AST [U/L]/(trombocite [109 /l] x √ALT [U/l])

AUROC
0,82
0,81

Cut offs
1,0
<2

VPP
31%
-

VNP
95%
96%

0,80

NAFLD fibrosis score (NFS) = (-1,675 + 0,037 x vârstă (ani) x IMC
(kg/m2) + 1,13 x STG/DZ (da=1, nu=0) + 0,9 9 x AST/ALT ratio 0,013 x trombocite (x109/l - 0,66 x albumină[g/dl])
Fibrotest = Fibrotest® (Biopredictive, Paris, France) formula
patentată ce combină α-2-macroglobulina, γGT, apolipoproteina
A1, haptoglobina, bilirubina totală, vârsta şi sexul

0,88

<1,30
>2,67
<-1,455
>0,676

43%
80%
56%
90%

90%
83%
93%
85%

>0,30
>0,70

33%
60%

98%
89%

ritatea fibrozei, fiind metode foarte bune atât pentru diagnosticul cât şi pentru excluderea cirozei hepatice.
Şi tehnicile pSWE şi, respectiv, 2D-SWE s-au dovedit
a fi performante pentru evaluatea fibrozei hepatice în
BFGNA, cu AUROC = 0,89, Se = 80% pentru pSWE (13),
şi respectiv AUROC = 85,5% pentru fibroză severă şi
91,7% pentru ciroză pentru 2D-SWE (14).
Un studiu comparativ între 2D-SWE (SSI), TE şi
pSWE (VTQ) (15), într-o cohortă de 291 de pacienţi cu
BFGNA, metodă de referinţă fiind biopsia hepatică, a arătat performaţă similară a celor 3 tehnici, cu AUROC pentru SSI, TE şi VTQ de 0,86, 0,82 şi 0,77 pentru diagnostic de ≥F2; 0,89, 0,86 şi 0,84 pentru ≥F3; şi respectiv
0,88, 0,87 şi 0,84 pentru F4.
Aceste date au făcut ca tehnicile de elastografie bazate pe ultrasuntele să fie recomandate
de ghidurile internaţionale (8,16), pentru excluderea diagnosticului de ciroză şi selecţia pacienţilor
ce necesită evaluări suplimentare.
Toate aceste tehnici mai au însă şi un alt
avantaj, în special în evaluarea pacienţilor cu
BFGNA, acela de a oferi posibilitatea evaluării severităţii încărcării grase a ficatului. Pentru elastografia impulsională, Fibroscanul permite evaluarea cantitativă a steatozei prin CAP (Controlled
Attenuation Parameter), în timp ce pentru tehnicile pSWE şi 2D-SWE, acestea fiind încorporate
în ecografe, permit în primul rând evaluarea subiectivă a steatozei, de la uşoară, moderată la
severă, dar pentru unele, există diponibilă şi cuatificarea cantitativă a acestei încărcări grase (Canon/Toshiba, General Electric, Supersonic Imagine), şi pot fi folosite inclusiv la pacienţi cu ascită.

Elastografia RMN (MR-E)
Tehnica MR-E a fost utilizată pentru evaluarea durităţii hepatice predominant în SUA. Avan-
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metodă rapidă, uşor acceptată de pacienţi, ce poate fi
repetată şi nu foarte costisitoare (8). Este şi metoda cea
mai frecvent folosită la ora actuală pentru evaluarea noninvazivă a fibrozei hepatice.
Comparativ cu testele biologice tehnicile elastografice
bazate pe ultrasunete au acurateţe mai mare pentru predicţia fibrozei hepatice, permit discriminarea între diferitele grade de fibroză, dar sunt mai dificil aplicabile la pacienţii obezi
şi sunt influenţate de valori mult crescute ale transaminazelor (>5x), de prezenţa insuficienţei cardiace, a obstrucţiei biliare sau de o eventuală evaluare postalimentară (9).
Tehnicile elastografice bazate pe ultrasunete utilizate
în evaluarea fibrozei în BFGNA sunt (2, 8):
– Elastografia impulsională (Transient Elastography-TE) (Fibroscan, Echosens, Franţa) folosind
sondele M şi XL
– Point Shear Wave Elastography (pSWE) – tehnică încorporată în ecografe, disponibilă de la mai
multe companii: VTQ (Siemens), Elast PQ
(Phillips), Samsung, Hitachi etc.
– 2D Shear Wave Elastography (2D-SWE) – tehnică încorporată în ecografe, disponibilă de la mai
multe companii: SuperSonic Imagine (SSI) (Aixplorer), General Electric, Canon/Toshiba, Philips,
Samsung, Siemens etc.
Elastografia impulsională este cea mai utilizată şi validată metodă pentru evaluarea durităţii ficatului, ca expresie a fibrozie hepatice, valorile cut-off propuse fiind
diferite pentru sonda XL (cel mai des utilizate la pacienţii
obezi) (F≥2: 6,2 kPa, pentru F≥3: 7,2 kPa şi pentru F = 4:
7,9 kPa) şi sonda M (F≥2: 7 kPa, pentru F≥3: 8,7 kPa şi
pentru F = 4: 10,3 kPa) (10, 11). Într-o metaanaliză realizată de Kwok şi colab. (12), sensibilitatea şi specificitatea TE
pentru evaluarea durităţii hepatice la pacienţii cu BFGNA
au fost pentru F≥2: 79% şi respectiv 75%; pentru F≥3:
85%, respectiv 85%; şi pentru ciroză: 92% şi respectiv
92%. Acurateţea tehniciilor elastografice creşte cu seve-

0,81-0,92
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tajele tehnicii sunt faptul că interoghează întregul
ficat şi nu se limitează la un volum ţintă definit,
este mai puţin operator dependent, comparativ
cu tehnicile bazate pe ultrasunete, secvenţa
MR-E poate necesita mai puţin de un minut pentru achiziţie şi poate fi inclusă cu uşurinţă în protocoalele RMN standard abdominale, care pot
oferi o evaluare complexă a ficatului. În plus tehnica nu este afectată de obezitate, ascită sau interpunerea intestinului între ficat şi peretele abdominal anterior. Necesită însă ”hardware” şi
“software” adecvate, o sursă de vibraţie fiind plasată pe suprafaţa corpului pentru a genera unde
mecanice în ţesuturile de interes. O secvenţă de
impulsuri MRE speciale este utilizată pentru a
evidenţia deplasările ciclice la nivel de micron,
cauzate de undele de propagare. Lungimea de
undă a undelor de forfecare este mai lungă în ţesuturile mai rigide şi mai scurtă în ţesuturile mai
moi (17). Principalele dezavantaje sunt legate de
faptul că tehnica necesită oprirea respiraţiei şi,
prin urmare, necesită cooperarea pacienţilor similar cu evaluarea RMN de abdomen pentru alte
indicaţii, la pacienţii cu supraîncărcare moderată
până la severă de fier din cauza hemocromatozei
sau hemosiderozei, semnalul RMN hepatic poate
fi atât de scăzut încât undele nu pot fi vizualizate corespunzător şi, nu în ultimul rând, este o tehnică scumpă.
Pe de altă parte, este o tehnică cu valoare bună pentru evaluarea fibrozei hepatice şi permite o evaluare
complexă a ficatului în BFGNA. Metaanalizele despre
MR-E au raportat acurateţe diagnostică de 93-98%
pentru fibroza hepatică avansată (F≥3), cu sensibilităţi de
85-92% şi specificităţi de 85-96% (18,19). MR-E la pacienţii cu BFGNA a arătat o acurateţe diagnostică de 92%
pentru diagnosticul de fibroză semnificativă (F≥2) (20).
În concluzie, majoritatea tehnicilor noninvazive permit
o predicţie a fibrozei hepatice semnificative şi severe, cu
acurateţe de peste 80% (chiar peste 90% pentru fibroza
avansată), permiţând identificarea şi evaluarea dinamică a
acestor pacienţi, fiind mult mai uşor acceptate ca metode
de investigare comparativ cu biopsia hepatică.
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