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Evaluarea riscului
cardiovascular la pacienţii cu
ficat gras nonalcoolic
Riscul cardiovascular global estimează posibilitatea
apariţiei unui eveniment coronarian sau cerebrovascular
acut fatal sau nonfatal pe o perioadă de 5 sau 10 ani.
Pentru evaluarea acestuia se pot utiliza mai multe tipuri
de scoruri de risc, cele mai importante fiind SCORE (utilizat în Europa) şi Framingham (utilizat în SUA) [1].
SCORE estimează riscul unui eveniment cardiovascular fatal pe o perioadă de 10 ani [2]. Factorii de risc pe
care îi ia în considerare sunt următorii: sex, vârstă, statusul de fumător/nefumător, valorile colesterolului total şi
valorile tensiunii arteriale sistolice. Există trei grile SCORE: pentru calcularea riscului absolut la cei din ţări cu
risc cardiovascular crescut (printre care se află şi România), pentru calcularea riscului absolut la cei din ţări cu
risc cardiovascular scăzut şi pentru calcularea riscului
relativ la cei cu vârste sub 40 de ani.
Scorul Framingham, spre deosebire de SCORE, apreciază nu numai riscul de evenimente fatale, ci şi de evenimente nonfatale.
Parametrii scorului Framingham sunt: sexul, vârsta,
statusul de fumător/nefumător, valorile colesterolului total, valorile HDL-C, valorile tensiunii arteriale sistolice,
statusul de diabetic/nondiabetic. În plus, scorul Framingham a fost validat ca predictor al bolii cardiovasculare în
boala ficatului gras nonalcoolic şi este utilizat pentru a
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stratifica riscul persoanelor şi a ghida tratamentul factorilor de risc la aceşti pacienţi [3].

Date epidemiologice
Bolile cardiovasculare (BCV) şi ficatul gras nonalcoolic (NAFLD) se află într-o relaţie strânsă în care una dintre
condiţii o poate potenţa pe cealaltă. La pacienţii cu
NAFLD, principala cauză de mortalitate o reprezintă bolile cardiovasculare. Studii recente care au urmărit subiecţii cu ficat gras nonalcoolic, la care s-a constatat
creşterea nivelului alaninaminotransferazei (ALT) sau
gama-glutamiltranspeptidazei (GGT), au evidenţiat că
aceştia au mortalitate cardiovasculară mai ridicată [4].
O metaanaliză a 16 studii, cu o perioadă de urmărire
medie de 7 ani, a evidenţiat la pacienţii cu NAFLD un risc
64 ori mai mare comparativ cu subiecţii fără NAFLD pentru evenimente cardiovasculare fatale sau nonfatale ca:
infarct miocardic, AVC, angină pectorală sau revascularizare miocardică [5]. S-a demonstrat, de asemenea, că
NAFLD este asociat frecvent cu ateromatoza carotidiană
exprimată prin creşterea complexului intimă-medie [6].
Datele din studiul Framingham au evidenţiat faptul că
NAFLD este asociat cu prezenţa unor factori de risc pentru BCV, cum ar fi HTA şi diabetul zaharat tip 2 [3].
Existenţa unora dintre componentele sindromului
metabolic (obezitate, HTA, diabet zaharat, rezistenţa la
insulină, dislipidemie) la pacienţii cu NAFLD poate explica, de asemenea, morbiditatea şi mortalitatea cardiovasculară crescută [7].
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Mecanisme fiziopatologice
ale relaţiei între ficatul gras
nonalcoolic şi boala
cardiovasculară
Progresia aterosclerozei la pacienţii cu ficat gras este
în corelaţie directă cu predispoziţia genetică, rezistenţa la
insulină, inflamaţia cronică, stresul oxidativ, reducerea
nivelului de adiponectină şi dezechilibrul dintre factorii
pro şi anticoagulanţi [8].

Rezistenţa la insulină şi obezitatea viscerală
Rezistenţa la insulină este definită ca un răspuns
anormal al celulelor la insulină şi este unul din principalii
factori asociaţi atât cu iniţierea şi progresia NAFLD, cât şi
în procesul evolutiv aterosclerotic [9].
Ţesutul adipos visceral, considerat un organ endocrin
activ, secretă citokine pro-inflamatorii, adipokine şi hormoni care potenţează inflamaţia şi rezistenţa la insulină
[12].
La pacienţii cu NAFLD s-au evidenţiat niveluri scăzute de adiponectină şi crescute de leptină, resistină şi visfatină, care prin efectul lor pro-inflamator cresc riscul
pentru afectare cardiovasculară [9,12].

Dislipidemia
Pacienţii cu NAFLD au un profil lipidic aterogen, cu
creşterea nivelului trigliceridelor, a LDL-colesterolului şi a
apolipoproteinei B100 şi scăderea nivelului HDL-colesterolului ceea ce duce la o creştere importantă a riscului
cardiovascular. La acestea se adaugă nivelul crescut de
factori procoagulanţi cum ar fi fibrinogenul, factorul de
creştere tumorală, inhibitorul activării plasminogenului
(PAI)-1, toţi aceşti factori determinând iniţierea şi accelerarea aterosclerozei [13].
De asemenea, endotoxemia metabolică determinată
de expunerea la lipopolizaharide poate declanşa procesul inflamaţiei, a disfuncţiei endoteliale, oxidării LDL-colesterolului şi trombogenezei. Toate aceste efecte accentuează riscul afectării cardiovasculare, determinând
formarea şi ruperea plăcii de aterom [14].

Ficatul gras şi ateroscleroza
Asocierea între ficatul gras nonalcoolic şi ateroscleroză, principala cauză de boală coronariană, a fost demonstrată într-o serie de studii care au abordat diferite
metode de evaluare: grosimea intimă medie carotidiană,
scorul de calciu coronarian, rigiditatea arterială, vasodilataţia mediată de flux.
O metaanaliză a 7 studii cuprinzând 3.497 de
subiecţi (1.427 pacienţi şi 2.070 subiecţi de control) a demonstrat o asociere între ficatul gras nonalcoolic şi grosimea intimă-medie carotidiană
(GIM). A fost estimată o creştere medie cu 13% a
GIM la pacienţii cu NAFLD [13,14].
Scorul de calciu coronarian, predictor al evenimentelor coronariene la subiecţii asimptomatici, s-a asociat, de asemenea, cu boala hepatică
nonalcoolică, independent de factorii de risc tradiţionali ai aterosclerozei [15].
Disfuncţia endotelială indicată prin vasodilataţia mediată de flux (FMD) este prezentă la pacienţii cu NAFLD şi este asociată cu un risc crescut
de sindrom coronarian acut şi accident vascular
cerebral ischemic [16].

Ficatul gras şi afectarea
cardiacă structurală
Cercetările efectuate în acest domeniu [17] au
arătat ca pacienţii cu boală hepatică nonalcoolică
prezintă o creştere a masei ventriculului stâng,
un volum tele-diastolic al ventriculului stâng mai
mare şi o creştere a grosimii relative a acestuia. În
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Inflamaţia şi stresul oxidativ
Ficatul are un rol major în procesul inflamaţiei sistemice prin producerea de markeri inflamatori, citokine şi
chemokine care determină evenimente cardiovasculare
prin diferite mecanisme: disfuncţia endotelială, accelerarea formării plăcii de aterom, alterarea tonusului vascular
şi a coagulării. Dintre markerii implicaţi atât în NAFLD, cât
şi în afectarea cardiovasculară sunt de menţionat: factorul necrotic tumoral (TNF)-alfa, interleukina (IL)-6, molecula de adeziune intercelulară solubilă (sICAM)-1, proteina C reactivă [9].
O dovadă în sensul celor menţionate a fost furnizată
de studiul CANTOS, în care s-a administrat cankinumab
la pacienţii cu infarct miocardic în antecedente şi niveluri
crescute de proteină C înalt sensibilă. S-a dovedit un
efect favorabil al cankinumab, un anticorp monoclonal
care acţionează la nivelul IL-1 beta şi cu un rol în patogeneza NAFLD în diferite modele animale, în reducerea
evenimentelor cardiovasculare, efect independent de reducerea dislipidemiei [10].
S-a dovedit, de asemenea, că stresul oxidativ, care
exprimă dezechilibrul dintre radicalii liberi şi antioxidanţi,
prezent la pacienţii cu NAFLD, acţionează ca un trigger
pentru disfuncţia endotelială, ducând la formarea şi depozitarea LDL oxidat subintimal şi, în felul acesta, crescând morbiditatea şi mortalitatea cardiovasculară [9,11].
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plus, este confirmat faptul ca pacienţii cu boală
hepatică nonalcoolică prezintă o relaxare diastolică precoce redusă (e’ tissue velocity), un raport
E/A redus şi presiuni de umplere ale ventriculului
stâng crescute (raportul E/e’) acestea indicând
prezenţa disfuncţiei diastolice subclinice subiacente [18]. Mai mult decât atât, utilizând tehnicile
speckle-tracking s-a constatat ca pacienţii cu
boală hepatică nonalcoolică au o funcţie sistolică
longitudinală a ventriculului stâng redusă, în ciuda faptului ca au o fracţie de ejecţie normala [19].
Strain-ul miocardic este un predictor important al
morbidităţii şi mortalităţii, prin urmare identificarea disfuncţiei subclinice a ventriculului stâng
prin aceste metode poate ajuta la identificarea
pacienţilor cu boală hepatică nonalcoolică cu risc
cardiovascular crescut [18-20].
De asemenea, s-a constatat că între boala hepatică nonalcoolică şi volumul atriului stâng există o asociere independentă, chiar şi atunci când
au fost făcute ajustări pentru factorii de risc tradiţionali, inclusiv obezitatea.
Volumul atriului stâng este un indicator al severităţii disfuncţiei diastolice a ventriculului stâng,
iar dimensiunea atriului stâng s-a dovedit a fi un
predictor puternic al evenimentelor cardiovasculare în
anumite afecţiuni precum infarctul miocardic, stenoza
aortică severă, insuficienţa cardiacă cronică [19].
S-a demonstrat de asemenea că disfuncţia ventriculului drept este comună la pacienţii cu boală hepatică
nonalcoolică la care, deşi parametrii ecocardiografici
convenţionali, precum TAPSE (excursia sistolică a planului inelului tricuspidian), au valoare normală, strain-ul
longitudinal global al ventriculului drept este semnificativ
[21].

Ficatul gras şi riscul aritmic
Pacienţii cu ficat gras nonalcoolic prezintă un risc
crescut pentru aritmii cardiace, în special fibrilaţie atrială
şi aritmii ventriculare [22].
Într-un studiu care a inclus 958 subiecţi urmăriţi în
medie 16,3 ani, dintre care 249 cu NAFLD 14,9% dintre
aceştia au avut episoade de fibrilaţie atrială, în timp ce
doar 7,9% dintre cei fără NAFLD au prezentat FA în timpul urmăririi (p = 0,001) [23].
Un alt studiu a demonstrat asocierea ficatului gras
nonalcoolic cu alungirea intervalului QT, indiferent de
prezenţa sau absenţa diabetului. De asemenea, la pacienţi cu diabet zaharat tip 2, prezenţa ficatului gras nonal32

coolic s-a asociat cu o prevalenţă crescută a aritmiilor
ventriculare la monitorizarea Holter [24].

Concluzii
Ficatul gras nonalcoolic şi bolile cardiovasculare au
numeroşi factori de risc comuni, în majoritate întâlniţi clinic sub forma sindromului metabolic. NAFLD creşte în
mod independent riscul de ateroscleroză, boală cardiacă
structurală şi aritmii, crescând morbiditatea şi mortalitatea cardiovasculară.
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