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Introducere
Interesul pentru studiul bolii ficatului gras nonalcoolic
(BFGNA) este reprezentat de riscul de progresie al acestuia spre fibroză, ciroză, respectiv carcinom hepatocelular (CHC) (1). Acest risc este semnificativ mai ridicat la
pacienţii cu steatohepatită nonalcoolică (SHNA) decât la
cei cu steatoză hepatică (2). La acest moment studiul
SHNA prezintă un interes ridicat la nivel mondial, întrucât
asociază un risc ridicat de progresie spre complicaţiile
bolii hepatice cronice (3). Etiopatogenia BFGNA nu este
pe deplin cunoscută însă factorii asociaţi progresiei şi severităţii bolii includ diabetul zaharat, obezitatea, dislipidemia, prezenţa sindromului metabolic dar şi riscul asociat
constelaţiei individuale de factori predispozanţi genetici
(4). Este cunoscut şi acceptat faptul că BFGNA prezintă o
prevalenţă crescută în întreaga lume şi asociază un risc
ridicat de morbiditate şi mortalitate atât de cauză hepatică cât şi nonhepatică (5). Totuşi, necesitatea screeningului populaţiei aparent sănătoase a fost a fost îndelung
discutat, existând rezerve cu privire la recomandarea
acestuia, chiar şi în cazurile pacienţilor cu risc, în absenţa
existenţei unui tratament universal acceptat. Societatea
Americană pentru Studiul Bolilor Hepatice (AASLD )nu
recomandă screening în contextul absenţei demonstrării
neechivoce a cost eficienţei acestui proces (4), în timp ce
Asociaţia Europeană pentru Studiul Ficatului (EASL),
Asociaţia Europeană pentru Studiul Diabetului (EASD) şi
Asociaţia Europeană pentru Studiul Obezităţii (EASO) indică realizarea screening-ului pentru BFGNA la pacienţii
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cu obezitate sau sindrom metabolic (6).În ceea ce priveşte monitorizarea pacienţilor deja diagnosticaţi cu BFGNA
recomandările sunt relativ eterogene. Existenţa unei
evoluţii marcate de tranziţia dinspre steatoză spre SHNA,
situaţie ce asociază un risc crescut pentru dezvoltarea
fibrozei hepatice, dar şi de reversibilitatea SHNA către
steatoză indică o potenţială utilitate a monitorizării regulate a pacienţilor. În absenţa tratamentului specific se
poate discuta utilitatea acestei monitorizări, care însă ar
trebui înţeleasă ca o parte din supravegherea generală a
pacienţilor diabetici şi/sau cu sindrom metabolic. Mai
mult, schimbările asociate stilului de viaţă, activităţii fizice şi aportului caloric alimentar au fost asociate cu variaţiile în evoluţia formelor clinice ale BFGNA (7).

Intervalul de monitorizare a
pacienţilor cu BFGNA
Actualmente nu este stabilit cu exactitate un interval
optim de monitorizare pentru pacienţii diagnosticaţi cu
BFGNA. Recomandările societăţilor internaţionale precum şi ale experţilor regionali iau în considerare prezenţa
SHNA sau a fibrozei avansate ca elemente de prognostic
negativ care impun o supraveghere intensivă (1,4,6,8).
Pacienţii cu steatoză trebuie monitorizaţi la un interval de 2-3 ani, cei cu SHNA sau cu fibroză hepatică la
interval de un an, iar pentru cei cu ciroză hepatică a fost
stabilit un interval de 6 luni (6). Motivaţia alegerii acestor
intervale stă în rata de progresie a bolii hepatice, care
este influenţată de prezenţa factorilor de risc anterior
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enunţaţi dar şi de nivelul de bază a gradului fibrozei hepatice. A fost demonstrată o rată de progresie a fibrozei
hepatice cu un stadiu la intervale de 14 ani pentru pacienţii cu steatoză, respectiv de 7 ani pentru cei cu SHNA
(9).

Metode de monitorizare a
pacienţilor cu BFGNA

tal, precum şi fracţiile LDL şi HDL, glicemia) (6). Acest
bilanţ nu permite diferenţierea cu precizie între cele două
forme ale BFGNA, însă oferă o estimare în practica curentă a riscului de dezvoltare a SHNA, precum şi a riscului de dezvoltare a fibrozei hepatice. În cazul pacienţilor
cunoscuţi cu ciroză hepatică asociată BFGNA se recomandă realizarea unui profil complet hematologic şi biochimic în acord cu recomandările actuale privind monitorizarea cirozei hepatice. Acesta va include, pe lângă
elementele deja menţionate hemoleucograma completă, bilirubina totală şi directă, gama glutamil transpeptidaza (GGT), fosfataza alcalină, albumina, activitatea
protrombinică,sodiul şi potasiul seric, parametrii funcţiei
renale. De asemenea, la pacienţii cirotici se impune calcularea scorului MELD precum şi a scorului Child-Pugh
în vederea monitorizării evoluţiei bolii hepatice şi a surprinderii decompensării (15,16). Monitorizarea nivelului
seric al alfa fetoproteinei (AFP) a fost îndelung studiată
ca metodă alternativă pentru detecţia carcinomului hepatocelular (CHC). Totuşi, aceasta nu este indicată de
rutină de majoritatea ghidurilor. O metaanaliză recentă a
demonstrat că la pacienţii cu ciroză hepatică, monitorizarea prin ecografie abdominală asociată cu dozarea
AFP prezintă acurateţe mai ridicată decât utilizarea ecografiei abdominale singure (17).În situaţia în care aceasta
este disponibilă utilizarea ei ar putea face parte
din monitorizarea pacienţilor cu BFGNA şi ciroză
hepatică.
Testele noninvazive pentru evaluarea fibrozei
hepatice sunt recomandate la momentul diagnosticului dar şi în protocolul de monitorizare
pentru toţi pacienţii cu steatoză hepatică. Acestea includ NAFLD Fibrosis Score (NFS), FIB-4,
FibroTest, FibroMeter, ELF, APRI, BARD şi prezintă acurateţe variabilă. Utilitatea acestora constă
în special în valoarea predictiv negativă pentru
fibroza semnificativă (18). Gradul semnificativ al
fibrozei hepatice este considerat peste F2 şi
identificarea acesteia în cadrul testelor noninvazive reprezintă conform recomandărilor principalelor societăţi internaţionale o indicaţie pentru biopsia hepatică (4,6). EASL recomandă o
monitorizare a progresiei fibrozei hepatice prin
biopsie la 5 ani (6). Deşi este considerat standardul de aur pentru diagnosticul SHNA, biopsia hepatică este din ce în ce mai puţin folosită şi acceptată, atât de către medici şi de către pacienţi
iar utilizarea acesteia în monitorizarea pacienţilor
cu BFGNA este dificil de realizat în practica curentă (19).

Boala ficatului gras nonalcoolic

Anamneza trebuie centrată pe existenţa elementelor
de prognostic negativ pentru BFGNA, precum dieta bogată în carbohidraţi şi lipide, sedentarismul, dar şi pe
obiectivarea factorilor asociaţi, respectiv pe consumul de
băuturi alcoolice (10). Documentarea cantităţii de băuturi
alcoolice consumate este importantă, în acest sens fiind
recomandată exprimarea în grame de alcool pur/zi. Un
consum de băuturi alcoolice de peste 20 g/zi la femei şi
peste 30 g/zi la bărbaţi este considerat factor de risc
pentru progresia bolii hepatice (11). În practică evaluarea
precisă este însă dificil de realizat în ţara noastră, unde
există un profil al consumului de alcool bazat pe surse
informale, necontorizabile, fără posibilitatea estimării
precise a concentraţiei de alcool din băuturi. Este aşadar
acceptabil ca pacienţii diagnosticaţi cu BFGNA să fie
consiliaţi să renunţe complet la consumul de băuturi alcoolice.
Examenul clinic va include evaluarea indicelui de
masa corporala (IMC) precum şi măsurarea perimetrului
abdominal. S-a demonstrat că o scădere ponderală de
7-10% din greutatea iniţială, asociată cu exerciţiul fizic
moderat reprezintă măsuri benefice, ameliorând gradul
de fibroză hepatică, respectiv gradul de încărcare grasă a
ficatului la pacienţii supraponderali sau obezi cu BFGNA
(12,13). Dacă se observă o progresie ai acestor indicatori
pacientul va fi referit în funcţie de posibilităţile locale către un medic dietetician şi consiliat cu privire la riscurile
asociate obezităţii (6). În mod ideal pacienţii ar trebui evaluaţi şi din punct de vedere cardiovascular, prin măsurarea tensiunii arteriale, fiind cunoscut riscul cardiovascular
crescut asociat BFGNA. Mai mult, unele studii au identificat existenţa unei prelungiri a intervalului QT la pacienţii
cu BFGNA, propunând includerea electrocardiogramei
în protocoalele de monitorizare (14). Dacă este identificată agravarea patologiei cardiace cunoscute sau elemente de risc pentru boală cardiacă pacientul trebuie referit
medicului cardiolog pentru consult (6).
Bilanţul biochimic trebuie realizat cu prilejul fiecărei
vizite medicale şi este axat pe evaluarea transaminazelor, a feritinei serice precum şi a elementelor incluse în
sindromul metabolic (trigliceridele, colesterolul seric to-
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Testele biologice specifice şi modelele predictive pentru SHNA nu sunt încă validate, nefiind
incluse în recomandările de monitorizare. În mod
ideal, acestea ar trebui să permită diferenţierea
între cele două forme ale BFGNA, întrucât perturbările transaminazelor nu sunt întotdeauna prezente la pacienţii cu SHNA. Fragmentele circulante de citokeratină-18 (CK-18) au fost analizate
cu privire la potenţialul de predicţie al SHNA. Totuşi, lipsa disponibilităţii pe scara largă şi absenţa
stabilirii unei valori prag unanim acceptate nu
permit utilizarea acestora în practica curentă
(4).O serie de modele au fost propuse şi se află în
curs de evaluare. Dintre acestea scorurile HAIR
(hypertension, ALT, insulin resistance) şi NashTest (care cuprinde 13 variabile incluzând vârsta,
sexul, greutatea, înălţimea, trigliceridele, colesterolul, bilirubina totală, transaminazele, GGT, glicemia, alfa2-macroglobulina şi apolipoproteina
A) prezintă potenţial, nefiind indicate însă de rutină pentru monitorizarea BFGNA.

utilizând imagistica prin rezonanţă magnetică. Rezultatele au fost promiţătoare în ceea ce priveşte cost eficienţa
primei metode, utilizând fie Shear Wave Elastography
(SWE) sau 2D-SWE, studiile indicând o acurateţe bună
în ceea ce priveşte identificarea fibrozei semnificative.
Elastografia tranzitorie (TE) este o metodă validată de
estimare a gradului fibrozei hepatice. Această metodă
permite evaluarea gradului semnificativ de fibroză (F≥2)
cu o sensibilitate, respectiv specificitate de 79% respectiv
75% (22). În ceea ce priveşte fibroza avansată, pentru o
valoare de 9,9 KpA sensibilitatea respectiv specificitatea
metodei au fost de 95% respectiv 77%. În contextul dificultăţilor de diferenţiere între gradele reduse ale fibrozei,
atât APASL cât şi EASL au recomandat ca această metodă să nu fie utilizată singură în evaluarea pacienţilor cu
BFGNA (6,22). Recent însă, o metodă bazată pe TE,
Controlled Attenuation Parameter (CAP), a fost recomandată de către APASL în diagnosticul, dar şi în monitorizarea evoluţiei steatozei (22).

Metodele imagistice,
elastografia hepatică

Monitorizarea BFGNA reprezintă un subiect aflat în
continuă dezbatere, fără recomandări unanim acceptate
la acest moment. Dificultatea stabilirii unor protocoale
clare derivă din lipsa consensului asupra celor mai bune
metode de supraveghere a pacienţilor cu BFGNA, precum şi a intervalelor optime. Având în vedere prevalenţa
ridicată a acestei patologii precum şi riscurile majore de
dezvoltare a fibrozei şi a complicaţiilor bolii hepatice cronice, mai ales la pacienţii cu SHNA se impune o monitorizare continuă, adaptată de la caz la caz, în funcţie de
recomandările loco-regionale.

Ecografia abdominală este cea mai utilizată metodă
pentru diagnosticul imagistic al BGFNA. EASL recomandă investigarea prin ecografie abdominală a tuturor pacienţilor supraponderali sau obezi, aflaţi la risc pentru dezvoltarea BFGNA (6). Această metodă prezintă unele
avantaje cunoscute precum costul mic, disponibilitatea
crescută precum şi caracterul noninvaziv. Totuşi metoda
prezintă limitări, acurateţea pentru diagnosticul BFGNA
fiind redus la pacienţii cu IMC>40 kg/m2 precum şi la cei
ce prezintă o încărcare grasă a ficatului <20% (6). Metoda permite aprecierea gradelor steatozei (S1, S2, S3), fiind însă dependentă de experienţa medicului. Nu există
recomandări ferme cu privire la includerea ecografiei abdominale în protocolul de monitorizare a pacienţilor cu
BFGNA decât în cazul bolnavilor cirotici, care sunt monitorizaţi pentru apariţia CHC (20).
Rezonanţa magnetică reprezintă standardul de aur în
detecţia steatozei, inclusiv în cazul încărcării grase a ficatului de 5-10%. Dezavantajele metodei constau în costurile mari, durata de examinare îndelungată, precum şi în
disponibilitatea relativ redusă (21). Rolul rezonanţei magnetice în monitorizare este limitat.
Elastografia hepatică urmăreşte cuantificarea noninvazivă a gradului fibrozei hepatice. Aceasta se poate realiza fie prin intermediul ultrasonografiei abdominale fie
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