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olul biopsiei hepatice în ficatul gras
nonalcoolic
The role of liver biopsy in non-alcoholic fatty liver
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Biopsia hepatică este standardul de aur pentru diagnosticul fenotipurilor histologice ale ficatului gras nonalcoolic (NAFLD): steatoza simplă, steatoza hepatică cu
inflamaţie minimă (lobulară sau portală) şi steatohepatita
(NASH). De multe ori însă, se poate estima un diagnostic
prezumptiv pe baza istoricului medical şi profilului clinic
al pacientului, rezultatelor testelor de laborator şi al metodelor imagistice. Cu toate acestea, după evaluarea noninvazivă, o parte dintre pacienţi continuă să aibă un diagnostic incert. În aceste situaţii, este indicată biopsia
hepatică.
Trebuie menţionat faptul că steatohepatita nonalcoolică este un diagnostic histologic care nu poate fi confirmat sau infirmat în absenţa biopsiei hepatice; de asemenea, severitatea şi prognosticul acestei entităţi necesită
de multe ori biopsia hepatică (1). Stabilirea severităţii bolii
este utilă şi din raţiuni terapeutice: poate motiva pacientul pentru schimbarea stilului de viaţă la pacienţii cu forme moderate de boală, în timp ce prezenţa cirozei impune screening-ul pentru hipertensiune portală şi carcinom
hepatocelular.
Pe de alta parte, fibroza hepatică este cel mai important parametru prognostic în orice boală cronică hepatică. Detectarea fibrozei este un element prognostic mai
important decât prezenţa steatohepatitei (2). Exista un
numar semnificativ de metode neinvazive (scoruri indirecte de fibroză) şi metode imagistice elastografice folosite în excluderea fibrozei avansate (3,4).
Cu aceste scenarii, întrebarea firească este când folosim biopsia hepatică în NAFLD? Până în prezent nu exis40

tă un consens privind pacienţii care necesită biopsie hepatică pentru diagnosticul şi monitorizarea acestei
afecţiuni. În general, biopsia hepatică rămâne metoda
standard de confirmare a diagnosticului de NASH, de
stadializare a fibrozei, de stabilire a gradului de activitate,
precum şi de evaluare a răspunsului la tratament.
Trăsăturile histologice specifice steatohepatitei sunt:
steatoza hepato-celulară, degenerescenţa balonizantă a
hepatocitelor, infiltrat inflamator mixt lobular (5-7).
Pot fi prezente şi alte elemente histologice: inflamaţia
portală, corpi Mallory-Denk, corpi apoptotici, steatoza
microveziculară sau megamitocondriile. Aceste elemente, deşi prezente uneori, nu sunt necesare pentru diagnostic; fibroza perisinusoidală este, de asemenea, frecventă, dar nu este un criteriu diagnostic (Figura 1).
Principala limită a biopsiei hepatice este eroarea de recoltare (eşantionare), care poate duce atât la subestimare, cât şi la supraevaluarea severităţii bolii. De asemenea,
este o investigaţie scumpă, necesită expertiză pentru interpretare şi are risc mic, dar potenţial, de morbiditate şi
chiar mortalitate. Biopsia hepatică poate oferi informaţii
prognostice şi, mai ales, poate exclude alte afecţiuni hepatice concomitente.

Scoruri bioptice în NAFLD
Scorurile combinate sunt utilizate pentru evaluarea
biopsiei hepatice. Unul dintre acestea este scorul activităţii NAFLD (NAS). Acesta foloseşte o scală de 0-8
puncte pentru a cuantifica steatoza (0-3), inflamaţia loRevista Medicală Română – Volumul lXViI, Supliment 1, An 2020
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FIGURA 1. Modificări histologice în steatohepatita nonalcoolică

fibroza este incipientă la nivelul membranei bazale a capilarelor sinusoide şi a canaliculelor biliare
• fenomenul de regenerare sau aspectul în rozetă
Deşi biopsia hepatică este până în prezent singura
metodă ce distinge steatoza simplă de steatohepatită,
rolul său în practica clinică este controversat: NASH este
prezentă la un numar mic de pacienţi (20%) în
comparaţie cu proporţia mare a pacienţilor cu
steatoză simplă (80%). De asemenea, o altă limită pentru necesitatea efectuării biopsiei hepatice
este absenţa până în prezent a unei terapii farmacologice aprobate de FDA. Indicaţiile biopsiei
hepatice la pacienţii cu NAFLD, după Asociaţia
Americană pentru Studiul Ficatului sunt:

FIGURA 2. Stratificarea riscului pacienţilor cu NAFLD – locul biopsiei hepatice

•

Boala ficatului gras nonalcoolic

bulară şi/sau portală (0-3) şi balonizarea celulară (0-2).
Fibroza este stadializată separat pe o scală de 0-4 puncte, F3 fiind fibroza în punţi, iar F4 ciroza. Limitele constau
intr-un scor imprecis pentru balonizare şi absenţa scorificării fibrozei (8) Grupul European FLIP (Fatty Liver Inhibition of Progression) a propus un nou algoritm şi un sistem alternativ de scorificare, care include şi scorul fibrozei
- SAF (steatoza, activitate şi fibroza) (7).
• infiltratul inflamator limfo-monocitar este periportal (dreapta, în zona centrală)
• necroza hepatocitară: corpi acidofili Councilman
sau condensare eozinofilică citoplasmatică;
• steatoza micro şi macroveziculară / balonizarea
hepatocitelor care poate fi reversibilă
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•

pacienţii cu risc crescut pentru NASH şi fibroză
avansată
• la pacienţi cu sindrom metabolic: obezitate, hipertensiune arterială, dislipidemie, diabetul zaharat (risc crescut de NASH şi fibroză avansată)
• pacienţii la care metodele neinvazive de fibroză
(scoruri: NFS , FIB 4, FibroScan) nu pot identifica
gradul fibrozei hepatice sau estimează un risc
crescut pentru fibroza avansată
• pacienţi cu trăsături clinice caracteristice NAFLD
dar şi cu factori de risc pentru alte afecţiuni hepatice (autoimună, hemocromatoza etc.); confirmarea
sau excluderea afecţiunilor hepatice concomitente necesită biopsie hepatică (9).
Un algoritm util folosit pentru managementul pacienţilor cu NAFLD, care stabileşte rolul biopsiei hepatice,
este prezentat în figura 2.
Trebuie menţionat faptul că, în prezent, biopsia hepatică mai are ca rol important selecţia pacienţilor cu NASH
(numai dovedită bioptic) care vor fi introduşi în trialuri clinice randomizate pentru a primi tratament după ce noile
medicamente vor primi licenţa de administrare. Scopul
acestor studii este includerea acelor pacienţi cu NAFLD,
cu risc crescut de progresie a bolii şi a morbidităţii şi mortalităţii hepatice. Aceşti factori sunt definiţi de prezenţa şi
severitatea fibrozei hepatice.
În concluzie, la întrebarea dacă biopsia hepatică, o
metodă invazivă cu risc mic, dar potenţial de morbiditate
şi mortalitate, poate fi înlocuită pentru diagnosticul şi monitorizarea pacienţii cu NAFLD, răspunsul este că încă

nu, pentru că niciun biomarker sau metodă imagistică nu
pot diagnostica steatohepatita, dar, în prezent, prin folosirea metodele neinvazive care identifică pacienţi cu probabilitate mare a fibrozei hepatice, procentul pacienţilor
cu NAFLD selecţionaţi pentru biopsie hepatică se va reduce semnificativ.
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