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Scopul terapiei în boala ficatului gras nonalcoolic este
oprirea progresiei către ciroză, prevenţia complicaţiilor şi
scăderea ratei de mortalitate, dar cu toate acestea principalul tratament este axat pe schimbarea stilului de viaţă
în special în ceea ce priveşte obiceiurile alimentare, exerciţiul regulat şi menţinerea unei greutăţi corporale normale.

Schimbarea stilului de viaţă
Cu toate că pentru scăderea gradului de steatoză hepatică este suficientă o scădere în greutate de 3-5%,
pentru a observa modificări în gradul de inflamaţie, afectare celulară şi fibroză hepatică este necesară o scădere
în greutate de 7-10% din masa corporală iniţială (1). Provocarea o reprezintă menţinerea greutăţii după regim,
dat fiind că studiile arată că numai 50% dintre cei care
iniţiază un astfel de regim reuşesc să scadă în greutate
7% şi să se menţină ulterior (2).
Cu privire la exerciţiul fizic, studii efectuate pe pacienţi
cu steatohepatită arată doar scăderea gradului de steatoză hepatică, dar nu şi de inflamaţie sau fibroză, aici rezultatele fiind incerte (3).

Chirurgia bariatrică
Chirurgia bariatrică are efecte spectaculoase asupra
profilului metabolic, studiile arătând că poate duce la rezoluţia steatohepatitei la 85% dintre pacienţi şi la îmbunătăţirea gradului de fibroză hepatică la 33% dintre
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aceştia (4). Cu toate acestea, este recomandată doar în
caz de obezitate morbidă, având şi numeroase contraindicaţii cum ar fi hipertensiunea portală, insuficienţa cardiacă, boala coronariană instabilă şi afecţiuni pulmonare
avansate (5).

Consumul de cafea
Consumul de cafea este foarte răspândit în întreaga
lume, iar beneficiile sale sunt cunoscute în diminuarea
riscului cardiovascular, în apariţia complicaţiilor diabetului zaharat, dar şi în ceea ce priveşte riscul de hepatocarcinom, precum şi diminuarea activităţii histologice, aspecte studiate în principal în rândul pacienţilor infectaţi cu
virus hepatitic C (6).
Pentru pacienţii cu steatohepatită a fost dovedit întrun studiu ce a avut la bază histologia hepatică asocierea
cu grade mai reduse ale fibrozei hepatice (7).

Tratament medicamentos
În prezent, nu există tratament specific aprobat pentru steatohepatita de către agenţiile reglementatoare,
astfel încât nu poate exista o indicaţie clară, iar orice terapie utilizată va fi off-label (8).
Indicaţia pentru tratamentul medicamentos în steatohepatită este rezervată pentru pacienţi cu steatohepatită
şi fibroză semnificativă (>=F2), steatohepatita cu activitate necroinflamatorie crescută sau ALT persistent crescut
sau steatohepatită cu factori de risc pentru progresia bo43

Boala ficatului gras nonalcoolic

lii (vârstă peste 50 de ani, diabet zaharat tip 2,
sindrom metabolic) (9).

Medicaţie antioxidantă/hepatoprotectoare

Vitamina E este un antioxidant puternic, liposolubil, cu proprietăţi antiinflamatoare. Rolul său
ca potenţială terapie pentru ficatul gras a fost
suspectat din cauza rolului crucial jucat de stresul oxidativ în injuria hepatocitară (10).
Studiile clinice bazate pe histologie ce au inclus suplimentarea cu vitamina E în steatohepatită au arătat rezultate promiţătoare la doze de
800 UI/zi pentru perioade lungi de timp (96 de
săptămâni) comparativ cu placebo fiind semnificativă reducerea balonizării hepatocitare, a inflamaţiei lobulare, a nivelurilor ALT şi steatozei hepatice fără impact pe gradul de fibroză hepatică
(11).
Cu toate acestea, principala îngrijorare cu privire la tratamentul cu vitamina E în steatohepatita
este legată de potenţialul de toxicitate la utilizarea pe termen lung sau în doze mari, date fiind
rezultatele care arată o rată mai mare de apariţie
a cancerului de prostată (studiu SELECT) şi s AVC hemoragic. Recomandarea este ca pentru tratamentul steatohepatitei să fie alese doze mai mici (300-400 mg/zi,
mai degrabă decât 800 mg/zi) (12).
Metadoxina este un antioxidant propus ca sursă de
glutation şi capabil să inhibe diferenţierea adipocitelor. A
fost testată în câteva studii şi pare a avea efecte benefice
prin reducerea stresului oxidativ şi a scindării lipidice (13),
dar şi pentru reducerea fibrozei prin scăderea depunerii
de procolagen şi fibronectină (14).

Medicaţie antidiabetică
Din cauza asocierii frecvente a diabetului zaharat cu
steatohepatita, această clasă de medicamente a fost
mult studiată cu scopul de a găsi un medicament eficient
pentru ambele afecţiuni care să scadă şi greutatea corporală, să prevină apariţia hepatocarcinomului, să îmbunătăţească calitatea vieţii şi să aibă un cost scăzut (15).
Singura terapie aprobată pentru tratamentul steatohepatitei la pacienţii diabetici este pioglitazona, pe când
metforminul, cu toate că are rezultate bune în ceea ce
priveşte scăderea ponderală şi profilul cardiovascular, nu
a demonstrat ameliorarea histologiei (8).
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Clase noi de medicamente asociate producţiei de incretine (inhibitori DPP4 şi agonişti de receptor GLP-1) reprezintă perspective mai apropiate pentru un potenţial
tratament al steatohepatitiei, iar dintre acestea liraglutidul (agonist de receptor GLP-1) are deja eficienţă dovedită în ţările vestice în studii de fază 2 (studiul LEAN) (16).

Agoniştii de receptor PPAR α/δ
Pioglitazona se află şi în clasa agoniştilor PPAR δ,
care în studiile clinice a arătat o ameliorare semnificativă
a steatohepatitei, dar şi numeroase posibile complicaţii la
utilizarea sa pe scară largă cum ar fi câştigul ponderal,
cancerul de prostată şi pancreas, creşterea riscului de
apariţie a evenimentelor cardiovasculare şi fracturi în cazul utilizării de către pacienţii de sex feminin (17).
Elafibranor (GFT505) este un agonist dual de PPAR
α/δ aflat încă în studii clinice cu rezultate preliminare
care arată ameliorarea steatozei, inflamaţiei şi fibrozei
(18). În prezent, este în desfăşurare un studiu de fază 3 ce
îşi propune să includă 2.000 de pacienţi în 250 de centre din mai multe ţări, cu rezultate preliminare ce vor fi
anunţate în 2021.

Liganzii de receptor farnesoid X
Acizii biliari sunt sintetizaţi în ficat prin oxidarea colesterolului şi sunt apoi procesaţi de bacteriile intestinale
prin dehidroxilare partială. Secreţia este stimulată de colecistokinină ca răspuns la aportul alimentar şi ajută la
solubilizarea lipidelor din dietă promovând absorbţia în
circulaţia intestinală (19). FXR este un receptor nuclear
cu rol în modularea acizilor biliari, lipidelor şi homeostaziei glucozei, exprimat în special în ficat. Dintre liganzii de
FXR testaţi în studii clinice pentru tratamentul NAFLD,
cel mai avansat în prezent este acidul obeticolic (OCA;
Intercept, New York, NY, USA), o variantă sintetică a acidului chenodeoxicolic. Acesta pare să fie util în ameliorarea necroinflamaţiei fără a creşte gradul fibrozei hepatice
şi induce scăderea ponderală. Efectele adverse pe metabolismul lipidic (creşterea LDL-colesterol), apariţia pruritului, şi costul mare sunt cele mai importante probleme
în privinţa acestui tratament (20).
A fost finalizat şi un studiu de fază 2 (CONTROL) ce
include administrarea concomitentă a OCA şi atorvastatin pentru a limita creşterea LDL-colesterol (21).
Tot acidul obeticolic se află în prezent şi într-un studiu
de fază 3 la pacienţii cu steatohepatită şi ciroză (studiul
REVERSE), principalul obiectiv al acestuia fiind ameliorarea histologică a fibrozei fără agravarea steatohepatitei.
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Receptorul β al hormonului
tiroidian
Receptorul β al hormonului tiroidian (THRβ) este receptorul T4 predominant hepatic ce mediază metabolismul colesterolului şi excreţia prin bilă. Resmetirom, un
agonist de receptor β al hormonului tiroidian, a fost dezvoltat pentru tratamentul dislipidemiei, dar studiile clinice
au arătat rezultate bune în studii animale şi pentru reducerea steatozei hepatice (22).

Medicaţie antifibrotică
Cenicriviroc, un antagonist al receptorului 2/5 al chemokinei C-C, a fost creat ca moleculă antiinflamatorie, iar
efectele antifibrotice au fost observate ulterior. Studiul de
fază 2b (CENTAUR) a arătat ameliorarea semnificativă a
fibrozei comparativ cu placebo, fără a se observa progresia steatohepatitei (23), iar studiul de faza 3 ce include
pacienţi cu steatohepatită şi fibroză grad 2/3 este încă în
desfăşurare (AURORA), cu rezultate finale aşteptate
pentru anul 2024.

Agenţi antiinflamatori şi
antiapoptotici

Medicaţie hipolipemiantă
Contrar opiniei generale, statinele au un profil de siguranţă bun la pacienţii cu ficat gras (29) având rol în
etapele sintezei colesterolului. Studii retrospective controlate histologic au arătat ameliorarea steatozei hepatice la evaluarea în dinamică (30).
Ezetimibul inhibă absorbţia colesterolului în tubul digestiv şi este utilizat la pacienţii intoleranţi la statine sau
ca tratament complementar statinelor în caz de control
inadecvat (31). O amplă metaanaliză a arătat că acesta
reduce semnificativ valorile serice ale AST, ALT şi GGT,
steatoza hepatică şi balonizarea hepatocitară, dar nu
ameliorează inflamaţia sau fibroza (32.)

Factorul de creştere a
fibroblaştilor (FGF21)
FGF21 reglează în mod direct metabolismul lipidic,
reduce acumularea lipidică la nivel hepatic într-o manieră insulino-independentă. În studiile pe modele animale
administrarea de FGF21 a demonstrat reducerea gradului de steatoză hepatică, ameliorarea obezităţii şi ameliorează rezistenţa la insulină (33). Un analog pegylat al
FGF21 a demonstrat în studiile de fază 2 eficienţă în reducerea cantităţii de grăsime intrahepatice la evaluarea
RMN-PDFF după 16 săptămâni de tratament
(34), dar sunt aşteptate rezultatele studiilor de
fază 3.
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