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Boala cronică de rinichi (BCR) are o incidenţă şi o prevalenţă în creştere în ultimii ani, fiind asociată cu morbiditate şi mortalitate crescute, dar şi cu costuri ridicate pentru sistemul de sănătate. BCR cuprinde practic orice
afecţiune cronică a rinichiului, care distruge progresiv
populaţia de nefroni, şi este definită ca prezenţa de anomalii ale structurii sau funcţiei renale, ce persistă peste 3
luni. Pentru diagnosticul BCR se folosesc fie funcţia renală (rata de filtrare glomerulara <60ml/min) sau markeri de afectare renală (albuminurie, modificări ale sedimentului urinar, sau modificări imagistice sau histologice
renale) [1]. Din punct de vedere evolutiv, BCR progresează spre fazele terminale, principalii factori de risc asociaţi
cu progresia BCR fiind reprezentaţi de hiperglicemie,
obezitate, dislipidemie sau hipertensiune arterială (HTA)
[1].
Pe de altă parte, boala ficatului gras nonalcoolic
(BFGNA), cea mai comună cauză de boală hepatică cronică, se asociază cu numeroase manifestări extrahepatice (boala cardiovasculară, apneea în somn, malignităţi
etc.), dar şi cu BCR [2,3].
Din punct de vedere fiziopatologic, se pune o întrebare fundamentală legată de relaţia dintre BCR şi BFGNA,
şi anume dacă această relaţie este consecinţa factorilor
de risc cardio-metabolici comuni (obezitate sau control
inadecvat al glicemiei) sau BFGNA contribuie la dezvoltarea BCR independent de aceşti factori [4].
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Mecanismele implicate în legătura
dintre BFGNA şi BCR
Studiile epidemiologice au arătat că obezitatea, diabetul zaharat şi HTA reprezintă importanţi factori de risc
cardio-metabolici atât pentru BCR, cât şi pentru BFGNA
[5]. Mai mult, există dovezi directe că sindromul metabolic, care cuprinde obezitatea, HTA, dislipidemia şi hiperglicemia, şi a cărui expresie hepatică este reprezentată de BFGNA, se asociază şi cu creşterea incidenţei BCR
[6]. Un mecanism important asociat cu sindromul metabolic este reprezentat de rezistenţa la insulină, exacerbată de BFGNA, rezultatul fiind stimularea dislipidemiei
aterogene, care joacă un rol în dezvoltarea şi progresia
BCR [4].
Efectele obezităţii asupra rinichiului şi ficatului se înregistrează nu doar prin intermediul creşterii incidenţei
acestor factori de risc cardio-metabolici tradiţionali, ci şi
printr-un efect direct [7]. Obezitatea viscerală, componenta centrală implicată în producerea BFGNA, reprezintă depunerea anormală de grăsime la nivel hepatic şi
în alte organe, şi are loc după ce se depăşeşte capacitatea de stocare la nivelul ţesutului adipos subcutanat [8].
Consecinţa directă a obezităţii viscerale asupra rinichilor
este reprezentată de compresiunea renală şi de dezechilibrul dintre numărul de nefroni şi greutate, care determină hiperfiltrare la nivel glomerular, rezultatul fiind glomeruloscleroza [7].
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astfel există date care arată că polimorfismul genei PNPLA3 rs738409 este asociat cu fibroza
hepatică progresivă, şi cu scăderea funcţiei renale, independent de factorii de risc asociaţi. Dacă
această asociere va fi confirmată, implicaţiile clinice ar fi legate de identificarea pacienţilor cu risc
de a dezvolta atât BFGNA, cât şi BCR [14].

Dovezi clinice ale conexiunii
hepato-renale

Boala ficatului gras nonalcoolic

Ţesutul visceral adipos nu este doar expansionat, ci
poate fi şi inflamat, iar pe lângă rolul de depozit de grăsime, poate fi considerat un organ endocrin care produce
molecule biologic active (adipokine), ce contribuie la
efectele obezităţii. Aceste efecte sunt la baza unor mecanisme patogenice comune cum ar fi inflamaţia, stresul
oxidativ sau fibrogeneza, implicate în afectarea ficatului
şi rinichiului.
Obezitatea, dar şi o serie de alţi triggeri (inactivitatea
fizică, disbioza intestinală, dieta inadecvată, stresul, tulburările de somn, infecţiile cronice etc.) stau la baza producerii inflamaţiei cronice sistemice [9]. Astfel, de la nivelul ţesutului adipos visceral expansionat şi inflamat se
eliberează citokine proinflamatorii. Ficatul funcţionează
atât ca ţintă a anomaliilor sistemice provocate de aceste
molecule, cât şi ca sursă de mediatori ce amplifică leziunea renală [4]. De la nivelul ficatului are loc o creştere a
producţiei de citokine proinflamatorii (interleukina-6,
TNF alfa etc.), de factori procoagulanţi (inhibitor al activatorului de plasminogen-1 PAI-1), de specii reactive de oxigen (stres oxidativ) sau de alte molecule biologic active
(fetuina A, leptina, FGF-21), intervenind prin intermediul
acestora în afectarea rinichiului [10,11].
Un alt factor care are un rol atât în patogeneza BFGNA cât şi a BCR este reprezentat de microbiota intestinală. Ficatul este extrem de expus la modificările microbiotei intestinale, componentele bacteriene şi diferiţii
metaboliţi (lipopolizaharide, incretine, metanol, acizi
graşi cu lanţ scurt) produşi de microbiotă au un impact
negativ asupra ficatului, favorizând astfel producerea
BFGNA [10,12]. De asemenea, disbioza intestinală este
responsabilă de producţia unor toxine uremice, sau unor
metaboliţi nefrotoxici care au potenţialul de a induce sau
stimula progresia bolii de rinichi [13]. Mai mult, în BCR,
ureea care ajunge la nivel intestinal este metabolizată în
hidroxid de amoniu, rezultatul fiind stimularea disbiozei şi
creşterea permeabilităţii intestinale [14].
Sistemul renină-angiotensină-aldosteron (SRA) joacă un rol important în patogenia BCR, dar şi al BFGNA.
Adipocitele exprima componente ale SRA contribuind cu
până la 30% din nivelul circulant de renină, enzimă de
conversie sau angiotensină 2. La nivel hepatic, angiotensina 2 stimulează rezistenţa la insulină, lipogeneza de
novo, producţia de citokine proinflamatorii (IL-6) sau profibrotice (TGFbeta). La nivel renal activarea SRA stimulează glomeruloscleroza prin intermediul vasoconstricţiei la nivelul arteriolei eferente, care determină hiperfiltrare la nivel glomerular [11].
Mecanisme genetice au fost, de asemenea, incriminate în afectarea concomitentă a ficatului şi rinichilor,

Prezenţa factorilor de risc comuni, dar şi a
mecanismelor patogenice enumerate, ar indica o
creştere a prevalenţei şi/sau incidenţei BCR la
pacienţii cu BFGNA. Au fost efectuate o serie de
studii care încercă să dovedească această legatură.
Prevalenţa BCR este mai crescută la pacienţii
cu BFGNA (15-32%) comparativ cu grupul de
control (4.5-9%), atât la diabetici [15-17], cât şi la
populaţia generală [18, 19, 20], inclusiv la copii
[21]. Există însă şi studii care infirmă asocierea
dintre afectarea renală şi cea hepatică [22, 23].
Intr-o metaanaliză efectuată pe 33 de studii,
Musso şi colab. au evidenţiat că prezenţa BFGNA se asociază cu creşterea riscului prevalenţei BCR
(OR 2,12, 95% CI 1,69-2,66), de asemenea, severitatea
BFGNA se asociază cu stadiul BCR [24].
În ceea ce priveşte incidenţa BCR, aceasta pare să fie
crescută la pacienţii cu BFGNA, atât la diabetici [25], cât
şi la nondiabetici [26-28]. O metaanaliză recentă, publicată de Mantovani şi colab., demonstrează o creştere cu
40% a riscului pe termen lung de a dezvolta BCR la pacienţii cu BFGNA [29].
Prezenţa steatohepatitei nonalcoolice (NASH) se
asociază cu o creştere atât a prevalenţei (OR 2,53, 95%
CI 1,58-4,05), cât şi a incidenţei (HR 2,12, 95% CI 1,423,17) BCR comparativ cu pacienţii cu steatoză simplă
[25].
Cu toate că dovezile prezentate par numeroase, există anumite limitări ale acestor studii, neputându-se din
acest motiv stabili o relaţie directă de cauzalitate între
prezenţa BFGNA şi a BCR. Astfel studiile sunt în marea
majoritate observaţionale, retrospective; definiţiile folosite pentru afectarea hepatică (ecografic, histologic sau
biochimic) sau renală (eRFG, albuminurie sau creatinina
serică) nu sunt uniforme. De asemenea, nu toate studiile
ajustează rezultatele la toţi factorii de risc, făcând astfel
dificilă interpretarea rezultatelor.
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Strategii terapeutice
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In ciuda absenţei unor dovezi clare în ceea ce priveşte
cauzalitatea dintre BFGNA şi BCR, asocierea acestor
două afecţiuni poate indica abordarea unor strategii terapeutice, care să se adreseze deopotrivă ficatului, cât şi
rinichiului.
In acest sens, principala indicaţie în BFGNA, care se
referă la modificarea stilului de viaţă, tradusă prin dietă şi
exerciţiu fizic, este benefică şi în BCR, în sensul îmbunătăţirii prognosticului acestor pacienţi [1, 30]. O analiză
post-hoc a unui studiu efectuat la pacienţi cu steatohepatită nonalcoolică a arătat că îmbunătăţirea aspectului
histologic hepatic după adoptarea măsurilor de modificare a stilului de viaţă, s-a însoţit şi de îmbunătăţirea
funcţiei renale [31].
In ceea ce priveşte blocarea SRA, care am arătat că
intervine în patogenia celor două afecţiuni, este recomandată ca primă linie de tratament al hipertensiunii arteriale la pacienţii cu BCR, nu doar datorită controlului
tensional, ci în special datorită efectului nefroprotector
[32]. De asemenea, există studii care arată că în BFGNA
blocarea SRA reduce activitatea bolii, necroinflamaţia
sau stadiul fibrozei [33]. Într-un studiu efectuat pe pacienţi cu BCR, s-a demonstrat că administrarea de inhibitori de enzimă de conversie (IECA) sau blocanţi ai
receptorilor de angiotensină 2 (BRA) a dus la o
scădere a rigidităţii hepatice, comparativ cu subiecţii netrataţi [34].

Concluzii
După cum am arătat există numeroase dovezi
despre asocierea celor două afecţiuni, dar legătura cauzală nu este demonstrată, fiind nevoie de
studii suplimentare pentru a dovedi dacă BFGNA
este un factor de risc pentru apariţia sau progresia BCR [2]. De asemenea, nu se poate afirma cu
certitudine dacă BFGNA are valoare prognostică
în stratificarea riscului de BCR [35].
În ciuda absenţei până la ora actuală a dovezii
cauzalităţii dintre cele două afecţiuni, asocierea
lor frecventă impune, totuşi, recomandarea de folosire cu grijă a medicaţiei nefrotoxice la pacienţii
cu BFGNA. De asemenea, se recomandă screening-ul anual în vederea depistării timpurii a BCR
la pacienţii cu BFGNA, screening care ar trebui să
cuprindă: estimarea ratei de filtrare glomerulară
şi raportul albumină/creatinină urinară [36]. De
asemenea, s-ar impune screening-ul pentru

BFGNA la pacienţii diagnosticaţi cu BCR, deşi în acest
sens nu există încă ghiduri specifice [3].
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