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Boala ficatului gras nonalcoolic (BFGNA) implică încărcarea excesivă cu grăsimi a ficatului, definită prin prezenţa steatozei în mai mult de 5% dintre hepatocite (la
examinare histologică) sau mai mult de 5,6% din volumul hepatic (evaluată prin RMN – proton density fat fraction – PDFF) (1), în lipsa altor cauze care pot determina
steatoză secundară (consum excesiv de alcool, medicaţie, tulburări metabolice ereditare) (1,2). BFGNA include
două entităţi: steatoza hepatică simplă - SHS (în care, din
punct de vedere histologic, este prezentă numai încărcarea grasă a mai mult de 5% dintre hepatocite, fără inflamaţie sau/şi fibroză) şi steatohepatita – NASH (în care, la
examenul histopatologic, pe lângă steatoză, sunt prezente şi balonizarea hepatocitelor, cu sau fără fibroză).
Steatohepatita are potenţial evolutiv spre fibroză severă,
ciroză şi complicaţiile acesteia (1,2).
Printre factorii implicaţi în apariţia BFGNA se numără
obezitatea, diabetul zaharat, dislipidemia – în special hipertrigliceridemia (1,2). În ultimii ani, prevalenţa acestor
condiţii favorizante a crescut semnificativ. Actualmente,
mai mult de un miliard de persoane au un indice de masă
corporală (IMC) mai mare de 25kg/m²(3), încadrându-se
în categoria de supraponderali şi obezi. Este de aşteptat
ca prevalenţa obezităţii să crească din cauza creşterii numărului de persoane cu aport alimentar hipercaloric, hiperglicemic şi cu stil de viaţă sedentar (4). De asemenea,
creşte numărul de persoane cu diabet zaharat tip 2 (DZ2), în momentul de faţă considerându-se că unul din 11
adulţi este diabetic, 90% cu DZ-2 (5). De asemenea,
mulţi diabetici sunt obezi, dislipidemici, cu sindrom metabolic, factori aditivi de risc pentru BFGNA.
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Datele publicate legate de prevalenţa BFGNA în populaţia generală relevă o prevalenţă medie de aproximativ 25%, mai ridicată în Orientul Mijlociu şi America de
Sud (ceva peste 30%), mai joasă în Africa (aproximativ
13,5%) (3). În ceea ce priveşte prevalenţa în grupurile cu
risc, cifrele sunt mult mai mari. Astfel, la pacienţii cu obezitate morbidă supuşi chirurgiei bariatrice, prevalenţa
BFGNA este de peste 95% (6); la pacienţii cu DZ-2 între
30 şi 60% (3,7-10); iar la pacienţii dislipidemici, în jur de
50% (11,12).
În ciuda datelor prezentate mai sus, totuşi, diagnosticarea BFGNA la nivelul populaţiei cu risc este mult sub
aşteptări. Şi asta, poate în primul rând, din cauza lipsei de
informare asupra BFGNA, asupra diferenţei dintre steatoza simplă şi steatohepatită, precum şi a posibilităţii
evolutive a acesteia spre fibroză severă şi ciroză hepatică.
Astfel, într-un studiu american publicat în 2016, 302
medici, aproximativ jumătate medici de familie, jumătate
gastroenterologi şi hepatologi, au răspuns unui chestionar de 35 de întrebări referitoare la BFGNA, SHS şi
NASH (13). Toţi subiecţii au răspuns că ştiu despre existenţa BFGNA şi an NASH, însă 49% dintre medicii de
familie au răspuns că nu cunosc foarte exact sau că nu
cunosc diferenţa dintre BFGNA şi NASH, în timp ce 88%
dintre specialişti au răspuns că sunt foarte familiarizaţi cu
aceste diferenţe. Dintre medicii de familie care au afirmat
că au diagnosticat BFGNA (34% din total), majoritatea
(94%) se bazează numai pe metode imagistice sau pe
teste biologice simple pentru diagnostic. În rândul specialiştilor, numai 50% diagnostichează BFGNA exclusiv
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prin metode imagistice şi teste biologice simple, 61% dintre ei raportând că pacienţii lor au efectuat şi biopsie hepatică pentru diagnostic. De asemenea, numai specialiştii au raportat utilizarea elastografiei Impulsionale
(FibroScan) şi a FibroSure ca mijloace specifice de diagnostic pentru BFGNA şi NASH.
Într-un studiu australian, publicat în 2018, 108 medici
de familie au fost chestionaţi în ceea ce priveşte BFGNA
(14). Mai mult de jumătate dintre aceştia (51%) consideră
că prevalenţa BFGNA în populaţia generală este mai
mică de 10%, aproximativ un sfert dintre ei (24%) consideră că testele biologice hepatice sunt suficiente pentru
diagnosticul BFGNA, circa trei sferturi dintre ei (70,6%)
considerând că nu este necesară trimiterea pacienţilor
cu BFGNA spre specialist atâta vreme cât testele hepatice sunt normale. De asemenea, două treimi dintre medicii chestionaţi nu cunoşteau valoarea FIB-4 şi a Enhanced Liver Fibrosis score pentru identificarea fibrozei
severe şi a cirozei.
Alt studiu australian, care a inclus de data aceasta
100 medici specialişti nonhepatologi, care practică în regim de spital, a evidenţiat de asemenea o subestimare a
BFGNA, începând cu prevalenţa, estimată la mai puţin
de 10% din populaţia generală de către trei sferturi din
respondenţi. Două treimi dintre aceştia apreciau că supravegherea lunară a transaminazelor timp de 6
luni este suficientă pentru monitorizarea BFGNA
(15). Factorii de risc pentru BFGNA, precum şi
faptul că NASH este asociată cu mortalitate crescută sunt cunoscute de peste 90% dintre respondenţi. Cu toate acestea, numai 29% dintre ei
trimit pacienţi cu BFGNA spre hepatologi.
Lumea medicală, dar şi pacienţii trebuie să
conştientizeze că supravegherea transaminazelor nu este suficientă pentru a face diferenţa dintre SHS şi NASH. Un studiu american a inclus
103 subiecţi diabetici cu transaminaze persistent
normale (16). Toţi pacienţii au fost evaluaţi prin
RMN pentru determinarea încărcării grase a ficatului (1H-nuclear magnetic resonance spectra of
the liver). Celor la care încărcarea grasă a ficatului
a fost mai mare de 5,5% (diagnosticaţi ca atare cu
BFGNA) li s-a propus o biopsie hepatică. În urma
acestui protocol, 50% dintre pacienţii diabetici au
fost găsiţi cu BFGNA, severitatea încărcării grase
fiind corelată cu IMC, surprinzător însă a fost procentul mare de BFGNA în rândul diabeticilor nonobezi – 36%. Din cei 37 de pacienţi cu BFGNA
şi care au acceptat să facă biopsie hepatică, 21
(56%) aveau NASH.
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În cele din urmă, dar nu în ultimul rând, un studiu publicat în 2019 sub egida EASL a evaluat politicile de sănătate a 29 de state europene în ceea ce priveşte BFGNA şi NASH (17). Numai în 11 state (38%) este recomandat
screening-ul pentru BFGNA pentru pacienţii cu risc (diabetici, obezi şi/sau sindrom metabolic), numai în 5 (17%)
sunt în funcţiune protocoale de depistare de către medicii
de familie, iar în 7 state (24%) se desfăşoară campanii
destinate prevenţiei BFGNA, 3 state (10%) având registre
naţionale care includ BFGNA. Aceste cifre vorbesc de la
sine, fiind o reflectare a conştientizării insuficiente a importanţei şi severităţii aceste maladii.
O consecinţă a acestor deficienţe de informare a personalului medical asupra BFGNA, a lipsei unor programe
de screening al pacienţilor cu risc, este descoperirea
acestei maladii în stadii avansate de boală, chiar în stadiu
de complicaţii.
Astfel, un studiu publicat în 2016 a evaluat un grup de
pacienţi incluşi pe lista de transplant hepatic pentru ciroză
hepatică determinată de NASH (18). În momentul includerii pe lista de transplant, pacienţii au fost chestionaţi
dacă ştiau că suferă de vreo afecţiune hepatică în momentul în care au prezentat prima manifestare de hipertensiune portală (ascită, hemoragie digestivă variceală,
encefalopatie portală, sau trombocitopenie). Au fost incluşi 124 subiecţi, 60% dintre ei diabetici, cu IMC mediu
de 33,2 kg/m2. Extrem de îngrijorător este faptul că
68,5% (85/124) dintre pacienţi nu ştiau să aibă BFGNA în
momentul apariţiei complicaţiilor hipertensiunii portale: în
61% dintre cazuri ascită de novo, în 25% dintre cazuri encefalopatie şi hemoragie variceală în 18% dintre cazuri.
Concluzia acestui studiu a fost că pacienţii cu risc ar trebui
incluşi într-un program de screening pentru BFGNA.
Un alt studiu a revizuit modul în care au fost diagnosticaţi 100 de pacienţi cu ciroză hepatica secundară
NASH (incidental sau în timpul programului de urmărire)
(19). Majoritatea pacienţilor (66/100) au fost diagnosticaţi incidental cu ciroză, 74% dintre ei fiind diagnosticaţi
simultan şi cu BFGNA. Diagnosticul ”incidental” de ciroză s-a pus pornind de la date imagistice sau teste biologice modificate (32% respectiv 26% dintre cazuri) efectuate pentru motive nelegate de boala hepatică, sau
pornind de la ”surprize” endoscopice (21%) sau chirurgicale (14%). Din păcate, 12% dintre pacienţii descoperiţi
întâmplător aveau şi hepatocarcinom în momentul diagnosticului. Un lucru de remarcat este faptul că 73% dintre pacienţii diagnosticaţi incidental aveau un istoric de
trombocitopenie, splenomegalie sau valori mari ale testelor noninvazive de evaluare a fibrozei, care nu au fost
însă considerate ca semne de alarmă.
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O dovadă a subdiagnosticării BFGNA este şi faptul că
majoritatea covârşitoare a pacienţilor nu ştiu că au BFGNA. Astfel, în studiul CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults), un studiu prospectiv, longitudinal, început în anul 1985, 2788 adulţi între 43 şi 55
ani au efectuat CT şi au completat un chestionar referitor
la starea lor de sănătate în anul al 25-lea al studiului
(20). Diagnosticul de BFGNA s-a pus pe aspectul ficatului la CT (≤ 51 unităţi Hounsfield). În urma evaluării, 23,9%
dintre subiecţi au fost găsiţi cu steatoză hepatică, însă
numai 2,4% dintre ei (16 din 667) ştiau că au o afecţiune
hepatică.
Un lucru totuşi îmbucurător este faptul că din ce în ce
mai mulţi pacienţi încep să fie conştienţi de existenţa
BFGNA. În studiul NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) a fost identificat un subgrup de
pacienţi cu suspiciune de BFGNA (IMC ≥ 25 kg/m2, sindrom citolitic) (21). Au fost incluşi 7.033 subiecţi: 1.731,
1.757, 1.711 şi, respectiv, 1.834 pentru perioadele 20012004, 2005-2008, 2009-2012 şi 2013-2016. Conştientizarea faptului că au boală cronică de ficat a crescut
de la 1,5% în perioada 2001-2004 la 3,1% în intervalul
2013-2016.
Concluzia la toate datele prezentate mai sus este că
BFGNA este mult subdiagnosticată, şi asta în primul rând
din cauza faptului că personalul medical „nonhepatogastroenterolog“ nu acordă importanţă acestei afecţiuni
sau nu îi cunoaşte importanţa. Pentru a preveni complicaţiile ei, trebuie să diagnosticăm BFGNA în stadii cât
mai precoce, iar pentru a o diagnostica, trebuie să o avem
în minte. De asemenea, trebuie să ne educăm pacienţii
pentru ca aceştia să aplice modificările legate de schimbarea stilului de viaţă, esenţiale pentru managementul
BFGNA.

25

