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Ficatul gras nonalcoolic (FGNA) este la ora actuală
cea mai răspândită boală de ficat în ţările dezvoltate [1].
Reprezintă spectrul afecţiunilor hepatice care constau în
steatoză hepatică simplă (infiltrarea grasă a peste 5%
dintre hepatocite), steatohepatită nonalcoolică (injurie
hepatocitară constând în steatoză, necroză focală şi inflamaţie – SHNA), cu evoluţie spre fibroză şi ciroză, în
absenţa consumului cronic exagerat de alcool (sub 20 g
alcool pur/zi pentru femei şi sub 30 g alcool pur/zi pentru bărbaţi) [2].
Prevalenţa FGNA raportată variază mult, dependentă
fiind, printre altele, de zona geografică şi de metoda de diagnostic folosită. Astfel, în Europa, folosind ca metodă de
diagnostic ultrasonongrafia abdominală, prevalenţa în populaţia generală este de 20-30%, iar în SUA, folosind
puncţia biopsie hepatică ca metodă de diagnostic, prevalenţa este de 27-38% [3]. Există date în literatură care raportează prevalenţă de până la 51%, folosind biopsia hepatică (potenţiali donatori de ficat pentru transplant
hepatic) [4]. În ceea ce priveşte subgrupul de pacienti cu
FGNA care au SHNA, acesta este estimat a fi 3-16% în
Europa şi 6-15% în USA [3]. Există însă studii care raportează o prevalenţă crescută a SHNA printre pacienţii cu
FGNA, de până la 30% pentru populaţia nord-americană,
cifre explicabile prin metoda de diagnostic folosită în aceste studii (puncţia biopsie hepatică), care se traduce prin
selecţia riguroasă a lotului de studiu [5]. Acesta este grupul de pacienţi care sunt consideraţi ca având un risc înalt,
legat atât de progresia hepatopatiei, cât şi de comorbidităţile asociate suferinţei hepatice [6]. Incidenţa FGNA este,
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de asemenea, variabilă, ţinând cont de factorii de risc specifici fiecărei zone geografice. Astfel, incidenţa pare să fie
între 28 şi 52 cazuri la 100.000 persoane [5].
Supravieţuirea pacienţilor cu FGNA faţă de populaţia
generală nu este diferită, în situaţia în care este prezentă
doar steatoza hepatică simplă [7]. Pacienţii cu SHNA
însă prezintă mortalitate crescută faţă de populaţia generală, iar principalele cauze de mortalitate sunt reprezentate de boala cardiovasculară, afecţiunile maligne şi abia
apoi afecţiunile legate de evoluţia hepatopatiei [7]. Severitatea fibrozei (stadiul 3 şi 4) pare să prezică cel mai fidel
evoluţia nefavorabilă a pacienţilor cu SHNA [7].

FGNA şi factorii de risc metabolici
FGNA este asociată cu prezenţa factorilor de risc metabolici şi cu componente ale sindromului metabolic (MS),
cum ar fi obezitatea abdominală, insulino-rezistenţa, dislipidemia, intoleranţa la glucoză sau diabetul zaharat de tip
2 (DZ) [8]. Această asociere, în special ca urmare a identificării insulino-rezistenţei ca mecanism patogenetic central comun, a făcut ca FGNA să fie considerată manifestarea hepatică a sindromului metabolic (SM) [9]. Dintre
componentele SM, asocierile majore ale FGNA sunt cu
obezitatea şi cu DZ, în rândul acestor afecţiuni prevalenţa
FGNA fiind de 70-90% [1]. FGNA reprezintă un risc suplimentar atât pentru pacienţii diagnosticaţi deja cu DZ şi
obezitate, cât şi pentru cei cu FGNA, dar fără DZ şi obezitate. În ceea ce priveşte pacientii cu FGNA şi DZ, aceştia
au un risc suplimentar de a dezvolta SHNA, şi, mai depar63
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te, fibroză avansată, ciroză hepatică, iar, mai puţin frecvent,
chiar hepatocarcinom în absenţa cirozei hepatice [3], boală cronică de rinichi şi retinopatie [9]. Pacienţii cu FGNA au
un risc crescut de a dezvolta în timp DZ, risc mai exprimat
în rândul pacienţilor cu SHNA [10].
Prevalenţa obezităţii la pacienţii cu FGNA şi cei cu
SHNA este de 51%, respectiv 81%, cu mici diferenţe în
ceea ce priveşte distribuţia geografică [5]. Ţinând cont de
prevalenţa în creştere a obezităţii pe plan mondial, este
de aşteptat ca şi prevalenţa FGNA să o urmeze îm viitorul
apropiat [5]. Dislipidemia la pacienţi cu FGNA are o prevalenţă mai crescută decât la cei fărăr FGNA, fiind identificată la 69% dintre pacienţii cu FGNA şi la 72% dintre
cei cu SHNA [5]. Hipertrigliceridemia în rândul celor cu
FGNA este identificată mai frecvent decât în populaţia
generală, prevalenţa ei fiind de 40%, respectiv 83% în
rândul celor cu FGNA, respectiv SHNA [5]. Prevalenţa
hipertensiunii arteriale este, de asemenea, crescută faţă
de populaţia generală, fiind de 39% în rândul celor cu
FGNA şi de 67% printre cei cu SHNA [5]. Această aglomerare de factori de risc metabolici la pacienţii cu FGNA
şi SHNA sugerează că ne aflăm în faţa unei patologii
multisistemice. De asemenea, se constată multidisciplinaritatea cu care trebuie abordată supravegherea pacienţilor cu FGNA, precum şi multitudinea de abordări terapeutice la care implică prezenţa unui diagnostic de
FGNA. De asemenea, este importantă identificarea pacienţilor cu SHNA din rândul celor cu
FGNA, ţinând cont că aceasta este categoria de
pacienţi la care hepatopatia va progresa şi la care
există riscul cel mai crescut de complicaţii.

Metode de diagnostic
Ţinând cont că simptomatologia şi semnele
afecţiunii sunt nespecifică, anamneza şi examenul clinic au valoare limitată în diagnosticul FGNA
[11]. Importanţa acestora este dată de identificarea
celorlalţi factori de risc prezenţi care să impună
continuarea bilanţului diagnostic în vederea identificării FGNA şi a SHNA. Demersurile diagnostice
trebuie orientate în aşa măsură încât să poată
identifica rapi şi fără echivoc pacienţii cu SHNA
dintre cei cu FGNA, deoarece acest grup de pacienţi este predispus complicaţiilor.
Determinările biologice ale transaminazelor
au sensibilitate şi specificitate scăzută, uneori putând fi detectată o creştere uşoară [12]. Aceasta
tendinţă a transaminazelor, de a fi în limite normale, se păstrează chiar şi atunci când sunt lua-

te, ca limită superioară, valori mai scăzute decât cele folosite în mod curent [13].
Tehnicile imagistice ce pot fi folosite pentru diagnosticul FGNA sunt ecografia abdominală, computer tomografia abdominală, rezonanţa magnetică abdominală şi
spectroscopia prin rezonanţă magnetică. Sensibilitatea şi
specificitatea acestor metode în depistarea steatozei hepatice este ridicată, depăşind 90% [14]. Cu toate acestea,
de cele mai multe ori, ecografia abdominală este investigaţia de preferat, datorită accesibilităţii crescute, preţului
scăzut şi siguranţei metodei. Dezavantajele metodei
ecografice pot fi considerate minore şi constau în faptul
că este operator dependentă şi poate deveni dificilă la
pacienţii cu obezitate abdominală, situaţie în care se
poate observa o scădere a sensibilităţii şi specificităţii
metodei [14]. Un alt dezavantaj al tehnicii ecografice poate fi reprezentat de modificări ce ţin de fizica ultrasuntelor, existând situaţii când, din cauza steatozei exprimate,
nu poate fi vizualizată întreaga suprafaţă hepatică [2].
Dacă diagnosticul steatozei hepatice nu pune, de
cele mai multe ori, probleme, nu la fel putem afirma când
vine vorba de diagnosticul SHNA. Această distincţie între
steatoza simplă şi SHNA este, aşa cum menţionat mai
sus, deosebit de importantă, deoarece implică, în cazul
SHNA, abordare diagnostică şi terapeutică diferită. O serie de explorări imagistice (rezonanţă magnetică prin difuziune ponderată, elastografie prin rezonanţă magnetică, elastografie tranzitorie, computer tomografie de
perfuzie) au fost folosite pentru a distinge între steatoza
simplă şi SHNA. Rezultatele preliminarii necesită însă
confirmare prin studii ulterioare [15]. Diferiţi biomarkeri
sanguini sunt folosiţi pentru a încerca să se facă distincţia
între steatoza simplă şi SHNA. NashTest (BioPredictive,
Paris, Franţa) este unul dintre testele ce încearcă diagnosticul neinvaziv al SHNA. Este compus dintr-o serie
de parametri biologici şi antropometrici, cu rezultate satisfăcătoare [15]. Concentraţia serică a citokeratinei 18
(CK-18), care este un martor al apoptozei, este o altă determinare sanguină validată pentru diferenţierea între
steatoza simplă şi SHNA, cu rezultate ale studiilor ce
sunt promiţătoare [15]. PBH rămâne standardul de aur
pentru diagnosticul SHNA. Există unele dezavantaje,
care constau în faptul că este o investigatie invazivă,
chiar dacă poartă un grad scăzut de morbiditate şi un risc
foarte scăzut de mortalitate, respectiv presupune un cost
ridicat [16]. PBH ar trebui avută în vedere la pacienţii consideraţi a avea risc crescut pentru SHNA şi fibroză avansată, în special pentru că la momentul actual există tendinţa de a limita efectuarea PBH, care rămâne, totuşi, o
explorare extrem de importantă în algoritmul de diagnos-

Concluzii
FGNA pare să devină o problemă de sănătate publică, dată fiind prevalenţa în creştere a obezităţii şi DZ,
principalii factor de risc pentru dezvoltarea FGNA. Se
pune problema dacă sistemul de sănătate ar putea face
faţă unui screening populaţional pentru identificarea pacienţilor cu FGNA în rândul populaţiei generale. Şi dacă
ar putea susţine un asemenea test, rămâne discutabilă
metoda de diagnostic cea mai potrivită pentru identificarea FGNA. Sau, poate, în rândul celor cu FGNA, prezenţa
factorilor de risc ar putea să ducă la selectarea unui grup
de pacienţi asupră cărora să fie aplicată supravegherea
activă, în vederea depistării progresiei bolii. Câtă vreme
resursele terapeutice pe care le avem la dispoziţie sunt
limitate, rămâne întrebarea dacă tot acest efort merită
efectuat, dat fiind că ne putem trezi asistând pacienţii,
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câtă vreme boala progresează. Rolul cel mai important revine programelor de sănătate publică,
cu scopul de a livra educaţie alimentară şi conştientizare, astfel încât populaţia să adere la un stil
de viaţă sănătos, reprezentat atât de regimul alimentar, cât şi de efort fizic regulat.
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