Articolul 13
Ref: Ro Med J. 2020;67(Suppl)
DOI: 10.37897/RMJ.2020.S.13

b

oala ficatului gras nonalcoolic,
afectarea cardiovasculară şi apneea
obstructivă în somn
Non-alcoholic fatty liver disease, cardiovascular damage and obstructive sleep
apnea
Irina Gîrleanu, Anca Trifan, Carol Stanciu
Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
„Sf. Spiridon“, Iaşi
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi

În ultimul deceniu, boala ficatului gras nonalcoolic
(BFGNA) a devenit una dintre cele mai frecvente etiologii
ale bolilor hepatice, în special în ţările dezvoltate, în directă corelaţie cu obezitatea şi stilul de viaţă occidental.
Această creştere a prevalenţei BFGNA aduce cu sine
mărirea gradului de împovărare determinat de bolile hepatice cronice în populaţia generală, motiv pentru care
BFGNA va deveni cea mai frecventă cauză de transplant
hepatic până în 2030.
BFGNA este prototipul unei patologii complexe, cu
efecte sistemice, complexe, care se află în centrul unui
cerc vicios alcătuit din obezitate, sindrom metabolic, diabet zaharat, totul susţinut de un soclu solid determinat de
predispoziţia genetică şi încununat de stilul de viaţă dezordonat. Astfel, BFGNA nu este o patologie limitată strict
la nivel hepatic, majoritatea organelor şi sistemelor fiind
afectate în mod negativ de această afecţiune hepatică
cronică.

Bolile cardiovasculare şi BFGNA
Sindromul metabolic este recunoscut ca patologie
independent asociată cu creşterea riscului de boli cardiovasculare, fiind în acelaşi timp o verigă importantă în
patogeneza BFGNA. O metaanaliză recentă, care a inclus 27 de studii, a demonstrat o corelaţie directă între
BFGNA diagnosticată prin tehnici imagistice sau biopsie
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şi o serie de markeri de ateroscleroză subclinică precum
grosimea intimă-medie, calcificările arterelor coronare,
rigiditatea arterială şi modificarea vasodilataţiei arteriale
(1), toate aceste elemente fiind factori de risc independenţi pentru bolile cardiovasculare şi sindromul metabolic.
Scorul de calciu arterial evaluat prin computer tomografie este un marker de stabilire a gradului de ateroscleroză. La pacienţii cu BFGNA rata de progresie a acestui
scor a fost semnificativ mai mare comparativ cu pacienţii
fără BFGNA, cu menţiunea faptului că diagnosticul afecţiunii hepatice a fost stabilit imagistic prin ecografie abdominală. Aceleaşi date au fost confirmate de un alt studiu,
în care pacienţii au fost împărţiţi în 4 loturi, în funcţie de
prezenţa sau absenţa BFGNA şi sindromului metabolic.
Loturile de pacienţi cu BFGNA cu sau fără sindrom metabolic au avut un risc mai mare de progresie a scorului
de calciu, fapt ce confirmă relaţia dintre BFGNA şi ateroscleroză, independent de prezenţa sindromului metabolic (2).
Indicele intimă-medie al arterei carotide calculat prin
ecografie vasculară creşte direct proporţional cu steatoza
hepatică evaluată prin indexul de ficat gras. Prezenţa
steatozei hepatice este un predictor mai bun de creştere
a grosimii intimă-medie comparativ cu diabetul zaharat
sau dislipidemia.
Markerii noninvazivi de evaluare ai aterosclerozei
subclinice descrişi anterior confirmă relaţia directă dintre
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afectarea hepatică din BFGNA şi riscul cardiovascular. Aceşti markeri ar trebui incluşi în protocoalele de evaluare a pacienţilor cu steatoză hepatică, iar măsurile de prevenţie a bolilor
cardiovasculare ar trebui introduse precoce, considerând BFGNA un alt factor de risc cardiovascular asemănător diabetului zaharat sau a bolii
renale cronice.
BFGNA a fost asociată cu creşterea prevalenţei afecţiunilor cardiovasculare într-o cohortă de
peste 11.000 adulţi din Statele Unite ale Americii,
independent de restul factorilor de risc (3), iar pacienţii diabetici diagnosticaţi cu BFGNA au avut o
incidenţă mai mare a sindroamelor coronariene
acute, bolilor cerebro-vasculare şi a bolii arteriale
periferice în comparaţie cu diabeticii care nu asociau BFGNA (4). Aceste date nu sunt rezervate
doar pacienţilor diabetici, fiind ulterior confirmate
în numeroase cohorte de pacienţi diagnosticaţi
cu BFGNA, la care riscul cardiovascular a fost
mai mare comparativ cu cohortele fără BFGNA.
Trebuie menţionat faptul că pacienţii cu steatohepatită asociază o mortalitate secundară bolilor
cardiovasculare mai mare comparativ cu pacienţii diagnosticaţi doar cu steatoză hepatică.
Aceste date sunt parţial explicate prin faptul că BFGNA şi bolile cardiovasculare sunt afecţiuni multifactoriale, care au la bază sindromul metabolic şi insulino-rezistenţa, fiind dificil de demonstrat rolul BFGNA ca factor de
risc independent pentru bolile cardiovasculare, mai ales
în contextul în care bagajul genetic poate influenţa în
mod semnificativ această asociere. Până în prezent, însă
influenţa factorului genetic asupra acestei asocieri nu a
fost demonstrată, studiul populaţional realizat în Copenhaga relevând faptul că subiecţii purtători ai alelei
I148M PNPLA3 aveau BFGNA cu fibroză avansată dar
nu au asociat o creştere a riscului cardiovascular. Riscul
cardiovascular la această populaţie a fost corelat cu modificările genetice asociate cu secreţie de VLDL şi hiperlipidemia mixtă, cert fiind faptul că prezenţa inflamaţiei
hepatice şi a fibrozei hepatice reprezintă factorii majori
asociaţi cu creşterea morbidităţii şi a mortalităţii de orice
cauză la pacienţii cu BFGNA, dar şi factorii principali asociaţi cu evenimentele cardiovasculare (5).
BFGNA aduce cu sine modificări ale metabolismului
miocardic inclusiv la pacienţii normopoderali, fără diabet
zaharat, cohortă în rândul căreia s-a demonstrat prin rezonanţă magnetică şi o acumulare excesivă a grăsimii în
regiunea epicardică. Aceste modificări structurale şi metabolice au fost descrise în contextul menţinerii în limite
48

normale a funcţiei sistolice şi diastolice a ventriculului
stâng (6). Rijzewijk şi colab. au demonstrat faptul că încărcarea grasă a ficatului se asociază cu o creştere a
conţinutului de grăsime la nivel miocardic, definind astfel
steatoza cardiacă, un predictor semnificativ de apariţie a
disfuncţiei diastolice a ventriculului stâng la pacienţii diabetici (7).
Modificările structurale miocardice asociate cu BFGNA se reflectă şi în asocierea acestei patologii cu apariţia
aritmiilor cardiace, fibrilaţia atrială fiind cea mai studiată.
Încă de la descrierea cohortei Framingham s-a evidenţiat
în mod clar o asociere între sindromul de citoliză hepatică
şi fibrilaţia atrială, ulterior, BFGNA diagnosticată imagistic
a fost clar asociată cu fibrilaţia atrială, pacienţii diabetici
având un risc de cinci ori mai mare de a dezvolta fibrilaţie
atrială dacă asociau şi BFGNA (8,9). Totodată BFGNA se
corelează cu creşterea intervalului QTc, care reprezintă
un predictor semnificativ de aritmii ventriculare şi moarte
subită, dar şi cu o frecvenţă mai mare a leziunilor valvulare aortice de etiologie aterosclerotică (10).
Această asociere între BFGNA şi bolile cardiovasculare trebuie să determine modificarea scorurilor de risc
cardiovascular precum Framingham Risk Score, SCORE
sau QRisk2 în aşa fel încât să includă factori de risc cardiovasculari specifici pentru steatoza hepatică. Termenul
de steatoză hepatică poate coexista cu un termen nousteatoză cardiacă şi împreună pot defini un concept nou
de steatoză hepato-cardiacă.
În prezent există în studiu o serie de molecule implicate în tratamentul BFGNA, însă niciuna nu şi-a dovedit
cert efectul protector cardiovascular. Până la identificarea tratamentului optim care să influenţeze în mod pozitiv steatoza hepatică şi factorii de risc cardiovasculari,
modificarea stilului de viaţă rămâne singura soluţie terapeutică cu eficientă asupra celor două patologii. Medicii
cardiologi trebuie să conştientizeze că pacienţii cu factori
de risc cardiovascular pot asocia BFGNA şi trebuie să
evalueze prezenţa acestei patologii, în special în condiţiile unui sindrom de citoliză hepatică.

Apneea obstructivă în somn şi
BFGNA
Sindromul de apnee obstructivă în somn (SAOS) este
diagnosticat prin polisomnografie, fiind definit ca prezenţa a peste 5 episoade de apnee (peste 10 secunde) pe
oră, ceea ce determină fragmentarea somnului şi apariţia
hipoxiei intermitente cronice. Prevalenţa acestei afecţiuni
este de 3-5 % în populaţia generală, atingând valori de
35-45% în rândul populaţiei obeze.
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Luând în considerare aceste date este important ca pacienţii obezi diagnosticaţi cu BFGNA să
beneficieze de evaluare polisomnografică în vederea diagnosticării precoce a SAOS. Pentru a
identifica în mod corect pacienţii cu SAOS care
pot asocia BFGNA indiferent de statusul nutriţional o echipa de cercetători chinezi a validat utilizarea indexului de steatoza hepatică şi a indexului de ficat gras, ca metode de identificare a
pacienţilor cu apnee în somn care asociază un
mare risc de BFGNA (17).
SAOS a fost recunoscut în ultimul deceniu ca
factor de risc cardiovascular, asociat cu sindromul metabolic, obezitate, insulinorezistenţă şi
diabet zaharat. Corelaţia dintre această entitate şi
BFGNA necesită încă studii de confirmare, în
condiţiile în care comorbidităţile sunt comune celor două patologii, iar în marea majoritate a studiilor diagnosticul de BFGNA nu a fost stabilit pe
baze histologice.
Utilizarea presiunii pozitive continue şi-a dovedit eficienţa în tratamentul SAOS şi a demonstrat în timp scăderea insulino-rezistenţei, ameliorarea parametrilor sindromului metabolic,
scăderea în greutate şi diminuarea valorilor tensiunii arteriale. În ceea ce priveşte influenţa tratamentului
cu CPAP asupra ficatului gras, sunt necesare studii de
cohortă care să includă atât pacienţi obezi, cât mai ales
normoponderali.
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Sindromul de apneea obstructivă în somn, prin modificările metabolice asociate episoadelor de hipoxie şi prin
dezechilibrele metabolice determinate de fragmentarea
somnului, este asociat cu creşterea riscului de evenimente cardiovasculare, a prevalenţei diabetului zaharat
şi a sindromului metabolic. Asocierea independentă cu
BFGNA este controversată. Datele iniţiale au pornit de la
un studiu experimental pe model murin care a demonstrat faptul că episoadele intermitente de hipoxie se asociază cu apariţia steatozei hepatice (11), ulterior această
asociere a fost demonstrată şi în cazul pacienţilor cu sindrom de apnee obstructivă în somn sever (peste 50 de
evenimente apnee/hipopnee/oră) (12).
În prezent există puţine date care să demonstreze
asocierea clară dintre SAOS şi steatoza hepatică, însă literatura de specialitate confirmă cert impactul negativ al
SAOS în evoluţia steatozei hepatice către steatohepatită
şi în agravarea fibrozei hepatice.
Episoadele de hipoxie intermitentă cronică determină
peroxiarea excesivă a lipidelor, creşte nivelul de citokine
proinflamatorii precum IL-1β, IL-6, TNF-α şi leptină, scade cantitatea de adiponectină, toate cestea determinând
accentuarea inflamaţiei hepatice şi evoluţia fibrozei hepatice (13). De asemenea, episoadele de hipopnee/apnee se asociază cu creşterea valorilor cortizolului seric în
momentul microtrezirilor, fapt ce determină activarea
axului hipotalamo-pituitar-adrenal şi agravarea insulinorezistenţei alături de procesul inflamator descris anterior.
Hipoxia intermitentă modifică şi microbiota intestinală
fapt ce influenţează în mod negativ modificările histologice hepatice de tipul inflamaţiei. Modificarea numărului
de bacterii producătoare de lipopolizaharide de la nivel
intestinal se asociază cu creşterea permeabilităţii intestinale activarea citokinelor inflamatorii şi accentuarea sindromului inflamator inclusiv la nivel hepatic (14). De asemenea, hipoxia intermitentă determină modificarea
activităţii factorului indus de hipoxie 1 (FAH-1) şi 2 (FAH2), accentuează procesul de oxidare al acizilor graşi beta
şi a metabolismului grăsimilor la nivel hepatic, fapt ce se
soldează cu apariţia steatozei, a inflamaţiei şi a fibrozei
hepatice (15). Aceste date au fost ulterior confirmate de
faptul că tratamentul SAOS prin CPAP ameliorează sindromul de citoliză hepatică, independent de factorii sindromului metabolic.
Un studiu recent publicat a demonstrat faptul că pacienţii obezi diagnosticaţi cu BFGNA au mai frecvent episoade de apnee/hipopnee, media saturaţiei arteriale a O2
este mai mică la această categorie de pacienţi, iar leziunile histologice de inflamaţie lobulară au fost mult mai
frecvent întâlnite la pacienţii diagnosticaţi cu SAOS moderată sau severă (16).
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