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INTRODUCERE
Boala ficatului gras nonalcoolic (BFGNA) reprezintă
una dintre cele mai frecvente afecţiuni hepatice, cu incidenţă în creştere şi cu ascensiune recentă în clasamentul cauzelor de boală hepatică avansată şi/sau complicată. Spectrul BFGNA este larg, cuprinzând atât steatoza
hepatică, steatohepatita, cât şi fibroza şi ciroza hepatică,
cu toate complicaţiile acesteia, inclusiv carcinomul hepatocelular (1). Totodată, în stadiul de ciroză hepatică
avansată şi/sau complicată, poate necesita transplant
hepatic – constituind, în ţările dezvoltate, a doua cea mai
frecventă indicaţie (2).
Atât prin statutul de boală cronică, cu potenţial evolutiv nefast, până la ciroză hepatică şi complicaţiile acesteia, cât şi prin încadrarea în sindromul metabolic (asociindu-se cu obezitatea, diabetul zaharat, hipertensiunea
arterială), BFGNA prezintă semnificaţie clinică deosebită.
BFGNA pe de o parte implică resurse medicale complexe, pentru un management adaptat fiecărui stadiu de
boală şi, în acelaşi timp, are repercusiuni negative asupra
calităţii vieţii pacienţilor.
Calitatea vieţii este un parametru de interes crescând
în ultima perioadă, devenind practic un obiectiv terapeutic individual. Tendinţa actuală, atât în studii, cât şi în
practica clinică, este ca tratamentul unei boli să nu se
adreseze doar simptomelor sau complicaţiilor acesteia,
ci să urmărească şi beneficiile, subiectiv percepute de
pacient, în ceea ce priveşte necesităţile sale individuale
– fizice, psihologice, sociale, spirituale.
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METODE DE MĂSURARE A CALITĂŢII
VIEŢII
Aprecierea calităţii vieţii se efectuează prin intermediul unor chestionare speciale, validate, aplicate pacientului, care cuprind întrebări legate de percepţia şi consecinţele bolii. Pot fi utilizate chestionare generice – care
apreciază în general starea de sănătate, sau chestionare
specifice – concepute pentru intervievarea pacienţilor cu
o anumită patologie.
SF-36 („Short Form 36 Health Survey”) este un
chestionar general, dintre cele mai frecvent utilizate în
scopul aprecierii calităţii vieţii pacienţilor cu diferite patologii (3). Este compus din 36 de întrebări, care se referă
la opt domenii individuale: funcţia fizică (efectul limitant
al stării de sănătate asupra unor activităţi fizice), impactul
sănătăţii fizice pacientului asupra muncii şi activităţilor
zilnice, durerea fizică (prezenţa şi efectul durerii asupra
vieţii cotidiene), starea generală de sănătate (apreciată
de pacient atât în momentul actual, cât şi comparativ cu
acum 1 an), tonusul/vitalitatea, impactul problemelor
asupra participării la viaţa socială, probleme de sănătate
emoţională, şi sănătatea mentală. Chestionarul se bazează pe sistemul scalar Likert, de la 2 la 6, cu posibilitatea convertirii în puncte; cu cât scorul este mai mare, cu
atât calitatea vieţii este mai bună. Întrebările pot fi grupate astfel încât să rezume impactul pe două componente
principale: fizică (primele patru categorii de întrebări) şi
mentală (ultimele patru categorii).
SIP 136/28 („Sickness Impact Profile”) este de asemenea un chestionar general, care investighează modifiRevista Medicală Română – Volumul lXViI, Supliment 1, An 2020

IMPACTUL BFGNA ASUPRA CALITĂŢII
VIEŢII
Deşi de interes relativ recent, aspectul impactului negativ al BFGNA asupra calităţii vieţii pacienţilor este documentat solid în literatura ştiinţifică.
Un review sistematic recent (8), efectuat pe 14 studii
incluzând aproximativ 5.000 de pacienţi cu BFGNA,
subliniază că, în toate studiile, se arată că există o afectaRevista Medicală Română – Volumul lXViI, Supliment 1, An 2020

re negativă a calităţii vieţii acestor pacienţi comparativ cu subiecţii sănătoşi, în special în subdomeniul sănătăţii fizice. De asemenea, comparativ
cu alte boli cronice hepatice, precum hepatita
cronică virală B sau hepatita alcoolică, pacienţii
cu BFGNA prezintă o calitate a vieţii inferioară. În
ceea ce priveşte comparaţia cu pacienţii cu boala
hepatică cronică virală C, datele sunt heterogene,
existând şi studii care susţin afectarea mai importantă a calităţii vieţii acestor pacienţi, în special în
subdomeniul sănătăţii mentale (9). În sprijinul
acestei afirmaţii vin şi rezultatele obţinute într-un
studiu efectuat în centrul nostru în perioada
2016-2017, care arată afectarea importantă a calităţii vieţii pacienţilor cu boală hepatică cronică
virală C, dominantele fiind frustrarea determinată
de prioritizarea accesului la tratament (pe baza
gradului avansat de fibroză) şi frica de evoluţie a
bolii (10).
Factorii responsabili de influenţarea negativă
a calităţii vieţii pacienţilor cu BFGNA sunt în primul rând stadiul bolii (grad de fibroză, complicaţii)
şi comorbidităţile, dar au fost identificaţi şi parametri demografici.
Stadiul bolii. Impactul asupra calităţii vieţii
este mai pronunţat odată cu avansarea gradului
de fibroză, fiind mai important în cadrul pacienţilor cu fibroză avansată şi ciroză, în special pe componenta fizică; ambele componente (fizică şi mentală) sunt mai
afectate la pacienţii cirotici faţă de noncirotici (8). În general, s-a demonstrat că pacienţii cirotici prezintă o afectare
complexă a calităţii vieţii faţa de noncirotici, din puncte de
vedere multiple: atât fizic şi mental, cât şi emoţional, social şi economic (11). În ceea ce priveşte pacienţii cu carcinom hepatocelular, posibilă complicaţie pe termen
lung a BFGNA, calitatea vieţii este afectată, prin simptomele bolii şi efectele adverse ale tratamentului, atât faţă
de populaţia generală, cât şi faţă de pacienţii cu boală
hepatică cronică în general, dar şi comparativ cu pacienţii suferind de alte forme de cancer (12). Pacienţii transplantaţi prezintă o calitate a vieţii mai bună decât pacienţii aflaţi pe lista de aşteptare, dar rămâne substanţial mai
influenţată negativ comparativ cu a subiecţilor sănătoşi,
în special în ceea ce priveşte performanţa fizică (13).
Comorbidităţile care par să accentueze povara bolii
sunt obezitatea şi diabetul zaharat (14).
Factorii demografici studiaţi au fost vârsta, sexul, nivelul de educaţie şi statutul socio-economic. Deşi rezultatele nu sunt omogene, se pare că vârsta avansată, sexul feminin, nivelul scăzut de educaţie şi socio-economic
se corelează cu o calitate a vieţii mai scăzută (9).
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carea comportamentului pacientului ca o consecinţă a
bolii (4). Apreciază următoarele aspecte ale vieţii cotidiene:
somnul şi odihna, alimentaţia, munca, mobilitatea, îngrijirea proprie, integrarea socială, comportamentul emoţional, comunicarea. Scorurile mai mari reflectă disfuncţii
mai importante. Varianta integrală cuprinde 136 întrebări,
iar varianta simplificată 68, necesitând în medie 40, respectiv 20 de minute pentru răspunsuri.
CLDQ („Chronic Liver Disease Questionnaire”) – este
un chestionar specific, elaborat în anul 1999, special pentru aprecierea influenţei bolilor hepatice cronice asupra
calităţii vieţii pacienţilor (5). Cuprinde 29 de parametri, grupaţi în 4 domenii: activitatea, funcţia emoţională, simptome sistemice şi îngrijorarea pacientului faţă de boală. Se
bazează pe sistemul scalar Likert, de la 1 la 7 (oferirea a 7
variante de răspuns, de regulă cu valoarea de mijloc neutră), cu scorul cel mai mare reflectând o mai bună calitate
a vieţii. Acest chestionar a fost prezentat, încă de la dezvoltare, ca simplu şi uşor de administrat (cu o durată aproximativă de completare de 10 minute). Este validat pentru
aprecierea calităţii vieţii pacienţilor cu boli hepatice cronice
şi se corelează cu severitatea bolii hepatice.
CLDQ-NAFLD/NASH este o variantă specifică,
adaptată a chestionarului precedent, destinată pacienţilor cu BFGNA (6). Include aprecierea a 36 de parametri
(cei 29 din chestionarul generic plus încă 7 reflectând
oboseala), grupaţi în 6 domenii (cele 4 precedente plus
simptome abdominale şi oboseala). Acest chestionar necesită validare suplimentară pentru pacienţii aflaţi în stadiul de ciroză hepatică.
Testele prezentate mai sus fac parte din categoria
aşa-numitelor teste psihometrice, prin intermediul cărora
sunt cuantificate simptomele şi/sau percepţia pacientului privind propria calitate a vieţii, rezultatele fiind apreciate prin intermediul unor scoruri numerice. În literatură,
au fost prezentate şi studii calitative, în cadrul cărora pacienţii au fost invitaţi şi încurajaţi să numească şi să descrie propriile percepţii corespunzătoare impactului bolii
pe domeniile cunoscute (activitate, social, emoţional,
simptome abdominale) în scopul formulării unor rezultate de urmărit ca obiective în practica clinică (7).
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Aspecte particulare
Ca parametru evidenţiat cvasi-constant în studii, oboseala este simptomul cu cea mai ridicată prevalenţă, al
cărei grad de severitate se corelează cu impactul pe toate aspectele calităţii vieţii (15). Este un simptom important
şi deja bine documentat şi în alte boli hepatice cronice
(hepatita cronică virală C, colangita biliară primitivă), în
care substratul îl reprezintă neuroinflamaţia şi afectarea
proceselor normale neurofiziologice (16).
Un review recent atrage atenţia asupra posibilei corelări a BFGNA cu probleme de disfuncţie sexuală şi infertilitate masculină, pe baza unor factori de risc comuni ai
sindromului metabolic, BFGNA, hipogonadismului şi infertilităţii (17).

EFECTUL TRATAMENTULUI ASUPRA
CALITĂŢII VIEŢII PACIENŢILOR CU BFGNA
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Studiile care să evidenţieze în mod direct şi reproductibil influenţa tratamentului medicamentos al BFGNA
asupra calităţii vieţii, ca obiectiv principal, sunt relativ puţine până în momentul de faţă. Termenul de BFGNA include o multitudine de entităţi corespunzând diferitelor
stadii de evoluţie a bolii. Primele stadii sunt în majoritate
asimptomatice, tabloul clinic evocator devenind evocator
pe parcursul formelor mai avansate. În acelaşi timp, nu
există terapii aprobate pentru steatohepatita nonalcoolică. Tratamentul cu medicamente având
ca efect scăderea rezistenţei la insulină din grupul glitazonelor (pioglitazona), asociat cu vitamina E, efectuat la pacienţii cu steatohepatită nonalcoolică fără diabet zaharat, pe o perioadă de
96 de săptămâni, nu s-a dovedit cu rezultat în
ameliorarea calităţii vieţii (18). Un studiu, efectuat
prospectiv, pe 138 de pacienţi cu BFGNA, randomizaţi pe variante terapeutice reprezentate de
combinaţii de silibină, fosfatidil-colină, şi/sau vitamina E şi, respectiv, placebo, nu a demonstrat
modificarea scorurilor corespunzătoare calităţii
vieţii comparativ cu valorile de la debutul studiului (19). Rezultate promiţătoare au fost comunicate de un studiu efectuat pe pacienţi cu steatohepatită nonalcoolică, documentată prin biopsie
hepatică, trataţi cu liraglutidă (stimulator al secreţiei de insulină), timp de 48 de săptămâni; studiul
a arătat ameliorarea calităţii vieţii, pe componenta fizică, semnificativă faţă de placebo (20).
De o apreciere consensuală se pare că se bucură, ca măsură terapeutică în BFGNA, dar şi cu
rezultate pozitive din prisma calităţii vieţii, scăde-

rea ponderală. Obţinută prin exerciţii fizice şi/sau intervenţii la nivel de dietă, scăderea în greutate se corelează
cert cu ameliorarea calităţii vieţii, indiferent de asocierea
diabetului zaharat şi, de asemenea, pentru orice grad de
fibroză, deşi avantajul cel mai mare s-a dovedit a fi al pacienţilor fără fibroză avansată (21). Un studiu recent, prospectiv, efectuat pe un lot de 151 de pacienţi, a arătat că
pierderea a 5% din greutate se corelează cu ameliorarea
ambelor componente ale calităţii vieţii, atât fizică (astenie, durere abdominală, activitate fizică), cât şi psihică
(atitudinea de îngrijorare a pacientului în faţa şi în contextul bolii) (22).
Având în vedere faţetele diverse ale BFGNA, atât din
punct de vedere al stadiului bolii, cât şi al paletei terapeutice, uneori cu soluţii specifice insuficiente doar din prisma hepatologului, de o reală importanţă este abordarea
multidisciplinară a pacientului. Medicii din specialităţile
gastroenterologie şi hepatologie, diabet, nutriţie şi boli
metabolice, medicină internă, uneori chirurgie, dar şi
specialiştii din domeniul nutriţiei şi psihologiei au roluri
colaborative şi complementare în abordarea şi urmărirea
pacientului.

IMPORTANŢA MĂSURĂRII CALITĂŢII
VIEŢII LA PACIENŢII CU BFGNA
Calitatea vieţii poate fi privită ca un obiectiv terapeutic
individual. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a formulat
definiţia sănătăţii în termeni de: stare de bine fizic, mental
şi social. Astfel, în paralel cu obiectivul terapeutic adresat
patologiei organice în sine, eforturile îngrijirii pacienţilor
cu BFGNA trebuie să ţintească şi ameliorarea stării de
confort psihic şi, pe cât posibil, a integrării/inserţii sociale,
atât timp cât acestea sunt influenţate negativ de boală.
BFGNA cuprinde stadii diferite de afectare hepatică, de la
entităţi asimptomatice sau cu simptome şi modificări minime, până la stadii clinice invalidante, reprezentate de
ciroză şi complicaţiile acesteia, inclusiv cancer hepatocelular. Frecvenţa BFGNA, cu tot spectrul clinic descris,
este în creştere, în ţările dezvoltate reprezentând, în stadiile avansate, a doua indicaţie de transplant hepatic.
Afectarea calităţii vieţii la pacienţii cu BFGNA a fost
dovedită de multiple studii ştiinţifice. Deşi a fost documentată corelarea unor factori de gravitate (stadiul bolii,
asocierea unor comorbidităţi) cu gradul mai important de
influenţare negativă a calităţii vieţii, s-a demonstrat că
impactul este prezent şi cuantificabil pentru orice pacient
cu BFGNA. Chiar şi stadiile incipiente prezintă afectarea
negativă a calităţii vieţii, comparativ cu subiecţii sănătoşi.
Având în vedere că în etapele iniţiale de boală, modifică-
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rile uzuale obiective pot să nu fie evidente, este cu atât
mai semnificativă afectarea calităţii vieţii, ca suferinţă
care anticipează sau prevalează deteriorarea biologică
propriu-zisă. Astfel, este deosebit de importantă cercetarea şi obiectivarea impactului bolii pe componentele calităţii vieţii. În acest sens, ne stă la dispoziţie instrumentarul conceput special în acest sens, reprezentat de
chestionare adaptate, care transpun în scoruri percepţia
pacientului asupra consecinţelor peiorative ale bolii asupra propriei stări. Deşi există şi studii calitative, în care
pacienţii exprimă liber şi numesc ei înşişi trăirile, testele
cantitative, sub forma chestionarelor psihometrice amintite, sunt cele mai obiective şi de referinţă în documentarea afectării calităţii vieţii. Odată conştientizată ca entitate
şi ca importanţă afectarea calităţii vieţii la pacienţii cu
BFGNA, se impune măsurarea acesteia, atât ca modalitate concretă de diagnostic, cât şi ca instrumentar de urmărire a efectului favorabil al tratamentului. La momentul actual, nu există terapii medicamentoase validate
pentru steatohepatita nonalcoolică, context în care, cu
atât mai mult, noile medicamente aflate în curs de evaluare ar trebui să fie evaluate şi din prisma efectului favorabil pe calitatea vieţii. Cu câteva excepţii, nu au fost înregistrate până acum efecte favorabile certe pe calitatea
vieţii, ale medicamentelor studiate pentru terapia stetohepatitei nonalcoolice. Obiectivul ameliorării calităţii vieţii
este cu atât mai valoros cu cât poate reflecta un rezultat
favorabil terapeutic asupra bolii organice propriu-zise. În
acelaşi cadru al posibilităţilor terapeutice, merită subliniată importanţa dovedită a unor măsuri relativ simple din
managementul BFGNA, şi anume scăderea ponderală,
prin exerciţii fizice si/sau dietă. Efectul terapeutic este dublat de influenţarea pozitivă a calităţii vieţii, atât în componenta fizică, cât şi mentală.
Nu mai puţin important este aspectul resurselor angajate în tratamentul pacienţilor cu BFGNA. Afectarea
calităţii vieţii reprezintă un motiv de adresare către medic
şi serviciile de sănătate. Atât stadiile avansate de boală
şi/sau complicaţiile acesteia, cât şi repercusiunile negative asupra stării globale de sănătate a pacientului pot justifica în mod repetat consulturi, spitalizări, intervenţii.
Centrarea preocupărilor şi pe ameliorarea impactului
asupra calităţii vieţii poate contribui la reducerea necesarului accesului la sistemul medical.
Calitatea vieţii la pacienţii cu BFGNA rămâne o temă
de interes deosebit pentru cercetările viitoare, atât prin
prisma îmbunătăţirii abordării terapeutice, cât şi în scopul
maximizării eficienţei resurselor.
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