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Afecţiunile metabolice cronice, cum ar fi obezitatea,
diabetul zaharat de tip 2 (DZ 2) şi boala ficatului gras nonalcoolic (BFGNA), au crescut în ultimul timp, într-un
ritm alarmant, atât în ţările dezvoltate, cât şi în cele în
curs de dezvoltare, din cauza stilului de viaţă sedentar şi
a unei diete dezechilibrate (bogate în grăsimi şi mai ales
în conţinutul de zaharuri).
În prezent, prevalenţa globală a BFGNA este de aproximativ 24% [1] şi chiar mai mare în unele zone de dezvoltare economică, pe când prevalenţa diabetului este
de circa 8,5% din populaţia globală [2], dar cu o creştere
continuă. Circa 70-80% dintre diabetici prezintă BFGNA
[3,4].
Între boala de ficat gras nonalcoolic şi diabetul zaharat tip 2 există o relaţie bidirecţională. Prezenţa BFGNA
creşte incidenţa DZ 2 şi accelerează dezvoltarea complicaţiilor la aceştia, pe când DZ 2 creşte probabilitatea progresiei ficatului gras nonalcoolic (FGNA) către formele
mai severe de afectare hepatică, cum ar fi steatohepatita
nonalcoolică (NASH), ciroza hepatică şi carcinomul hepatocelular [3,5-9].

Boala de ficat gras nonalcoolic
creşte riscul de a dezvolta diabet
zaharat tip 2
Prevalenţa diabetului la pacienţii cu ficat gras nonalcoolic (FGNA) şi NASH este estimată a fi 22,5% respectiv 43,6%, care este mult mai mare decât prevalenţa diabetului în populaţia generală (8,5%) [2,10]. BFGNA
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contribuie la dezvoltarea DZ2 prin creşterea producţiei
de glucoză în ficat şi exacerbarea rezistenţei la insulină
hepatică prin activarea protein kinazelor hepatice Cε şi a
unor proteine secretate de ficat cu proprietăţi diabetogene, cum ar fi fetuina A, fetuina B, RBP4, selenoproteina P,
DPP4 şi HFREP1 [12-17]. Acumularea intrahepatică de
grăsime activează inflamaţia hepatică şi promovează în
continuare dezvoltarea dislipidemiei aterogene (creşterea particulelor de lipoproteină de dimensiuni mici şi
dense LDL, a trigliceridelor şi a scăderii HDL colesterol) şi
a hipertensiunii arteriale (activarea sistemului renină-angiotensină-aldosteron). De asemenea, induce starea inflamatorie sistemică (creşterea CRP, IL-6, TNF şi specii
reactive de oxigen) şi un mecanism de coagulare (fibrinogen crescut, factor VII şi PAI-1) [18]. Toate aceste mecanisme joacă roluri importante în dezvoltarea complicaţiilor macrovasculare şi microvasculare diabetice.
Odată cu dezvoltarea metodelor noninvazive care
permit cuantificarea conţinutului de grăsime hepatică,
s-a evidenţiat o relaţie directă dintre BFGNA şi DZ 2. În
studiul efectuat de Cusi şi colaboratorii [19], în care conţinutul de grăsime hepatică a fost măsurat prin spectroscopie RMN (1H-MRS), s-a demonstrat că peste o valoare prag al conţinutului de grăsime hepatică de ∼6 ± 2%,
apar tulburările metabolice (rezistenţa la insulină musculară, hipertrigliceridemia şi afectarea nivelurilor de
HDL colesterol) [20]. Într-un alt studiu [21] care a utilizat
spectroscopia RMN, s-a evidenţiat faptul că prezenţa
steatozei hepatice este asociată cu rezistenţa la insulină
şi creşterea glicemiei nocturne, anterior declanşării diaRevista Medicală Română – Volumul lXViI, Supliment 1, An 2020
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betului zaharat. Studiul comunitar Shanghai Changfeng
a constatat, de asemenea, că la o valoare > 10% în conţinutul de grăsime hepatică cuantificată de această dată
printr-o metodă ecografică cantitativă, BFGNA a fost
asociat cu o rezistenţă crescută la insulină şi cu diabet
zaharat [22].
Studiile existente în literatură au raportat că BFGNA
creşte riscul de boli cardiovasculare de 1,96 ori (95% CI
1,4-2,7), de boli renale cronice de 1,87 ori (IC 95%
1,3-3,4,1) şi retinopatie proliferativă de 1,75 ori (95 % CI
1,1-3,7) [5] la pacienţii diabetici, pe când polineuropatia
simetrică distală creşte de 5,32 (IC 95% 3,1-9,3) la pacienţii diabetici cu diabet zaharat tip 1 [23].

Diabetul zaharat tip 2 creşte
riscul de progresie a ficatului
gras nonalcoolic la
steatohepatită nonalcoolică, cu
dezvoltarea fibrozei şi, ulterior, a
hepatocarcinomului

proporţie de pacienţi cu DZ tip 2 prezintă NASH până la
80% şi fibroză avansată până la 30-40% [29]. Într-un
studiu efectuat în Clinica de Gastroenterologie şi Hepatologie Timişoara pe o cohortă de 704 pacienţi cu DZ tip 2,
s-a evidenţiat faptul că circa 19% dintre pacienţi prezentau fibroză severă (valori Fibroscan > 10,1 kPa) [30]. Toate
aceste studii ne demonstrează cât este de importantă
evaluarea gradului de fibroză la aceşti pacienţi.
Evoluţia FGNA către NASH creşte enorm incidenţele
anuale ale mortalităţii specifice hepatice, respectiv ale
mortalităţii legate de dezvoltarea hepatocarcinomului de
la 0,77 şi 0,44 la 1.000 de persoane la 11.77 şi 5,29/1.000
persoane/an [31].
Materialul acesta are ca scop să atragă atenţia asupra relaţiei dintre BFGNA şi DZ 2 mai ales pentru acele
categorii de medici mai puţin obişnuite cu această patologie, cum ar fi diabetologii, specialiştii de medicină internă, endocrinologii sau medicii de familie. La pacienţii cu
DZ 2 căutarea complicaţiilor clasice ale diabetului (ca
retinopatia, glomerulopatia, arteriopatia etc.) va trebui
completată cu o atenţie sporită şi asupra patologiei hepatice. Utilizând teste biologice simple ca FIB4 sau APRI,
ultrasonografia hepatică sau elastografia hepatică, vor
trebui identificaţi pacienţii cu modificări de tip infiltraţie
grasă hepatică, dar mai ales cei cu fibroză semnificativă,
la care o supraveghere, monitorizare ulterioară
este esenţială.
Programe de screening al pacienţilor diabetici tip 2 pentru BFGNA sunt probabil binevenite,
având în vedere că aceşti pacienţi sunt strict monitorizaţi în serviciile de boli metabolice. Idealul
de screening il reprezintă probabil utilizarea FibroScanului, care permite în acelaşi timp cuantificarea cantitativă a încărcării grase, concomitent
cu evaluarea severităţii fibrozei hepatice.
Într-un studiu francez pe o populaţie diabetică
de 705 pacienţi cu DZ 2, folosind FibroScanul cu
sondele M şi XL, s-a descoperit prin CAP o steatoză moderată la 75% şi severă la 24% dintre
subiecţi. De asemenea, studiul a arătat că 12,7%
dintre pacienţii cu DZ 2 aveau fibroză semnificativă [32].
Într-un studiu populaţional efectuat la Rotterdam pe un număr de 3.041 participanţi cu vârsta
peste 45 de ani, folosind ecografia hepatică şi
FibroScan, participanţii cu DZ 2 şi steatoză la
ecografie au avut cea mai mare probabilitate de a
avea fibroză hepatică clinic semnificativă (> 8
kPa), găsită la 17,2% dintre subiecţi [27]. In acest
studiu, prezenţa steatozei hepatice şi a DZ 2 a
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În timp ce asocierea diabetului zaharat de tip 2 cu
complicaţiile sale microvasculare şi macrovasculare este
bine stabilită, asocierea DZ 2 cu BFGNA este mai recent
recunoscută şi probabil mai puţin cunoscută de medici.
În plus, deoarece pacienţii sunt de obicei asimptomatici
şi analizele sanguine de rutină sunt adesea normale,
poate fi un diagnostic care este trecut cu vederea la pacienţii cu DZ2.
DZ tip 2 este unul dintre cei mai puternici predictori
clinici ai evoluţiei FGNA către NASH şi ciroză hepatică
[24]. Prezenţa diabetului zaharat creşte riscul de NASH
de două-trei ori [25]. DZ 2 şi rezistenţa sistemică la insulină promovează o creştere a fluxului de acizi graşi liberi
de la ţesuturile periferice la ficat, ceea ce duce la dezvoltarea şi progresia FGNA. Mai mult, DZ 2 determină evoluţia NAFLD de la steatoza simplă la steatohepatita nonalcoolică (NASH), ciroza şi carcinomul hepatocelular
prin mecanisme multiple, incluzând lipotoxicitatea direct
a hepatocitelor, stresul oxidativ hepatocelular datorat oxidării crescute a acizilor graşi liberi, a stresului reticulului
endoplasmic, determinând eliberarea de citokine inflamatorii de către celulele Kupffer hepatice şi adipocitele
periferice, apoptoza şi necroza hepatocelulară, respectiv
răspunsul regenerativ hepatocelular [26] .
Studiile existente în literatura de specialitate au raportat că DZ tip 2 este asociat cu fibroză hepatică avansată de până la 17,7%, cuantificată prin elastografie tranzitorie unidimensională (Fibroscan) [27,28]. Studiile
bazate pe histologia hepatică au evidenţiat faptul că o
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crescut de 5,2 ori riscul de fibroză hepatică semnificativă
la FibroScan.
În concluzie, creşterea prevalenţei obezităţii şi a diabetului zaharat tip 2 în rândul populaţiei determină o
creştere a prevalenţei BFGNA. Rezistenţa la insulină (în
special la nivelul ţesutului adipos şi hepatic), lipotoxicitatea şi inflamaţia fac parte din mecanismele fiziopatologice commune BFGNA şi a DZ2. Astfel, sunt necesare
programe de conştientizare a riscului de a dezvolta ficat
gras nonalcoolic cu complicaţiile sale în rândul pacienţilor cu diabet zaharat, dar şi la nivelul medicilor care îi îngrijesc.
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