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FIBROSCAN – VARIABILITATEA NORMALĂ 

ÎNTRE DOUĂ MĂSURĂTORI
Fibroscan – normal variability between two measurements
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REZUMAT
Introducere. Elastografi a tranzitorie (Fibroscan®), o metodă neinvazivă pentru evaluarea fi brozei hepatice, este 
considerată drept o candidată pentru monitorizarea evoluţiei unei hepatopatii cronice. Acest studiu îşi propune să 
stabilească gradul variabilităţii normale între două măsurători şi ce variaţie ar trebui să fi e considerată semnifi cativă 
în termeni de ameliorare sau agravare a unei afecţiuni hepatice.
Material şi metodă. În studiu au fost incluşi 202 pacienţi cărora li s-au efectuat două măsurători succesive de 
către un operator cu experienţă (minim 500 de manevre efectuate până la începutul acestui studiu). Doar 
rezultatele valide conform recomandărilor producătorului au fost incluse în analiza statistică. 
Rezultate. Diferenţele între cele două măsurători consecutive au variat între 0 şi 5,3 KPa (0-54% dintr-una dintre 
valori). Am găsit astfel o variaţie medie între două măsurători de 13%, cu o deviaţie standard de 0,122 (12,2%). 
Pe baza valorilor limită menţionate, 63 (31,1%) dintre pacienţi au fost clasifi caţi prin cele două măsurători în două 
stadii Metavir diferite (3 pentru F3/F4, 11 pentru F2/F3, 19 pentru F2/F1, 30 pentru F0/F1). În ceea ce priveşte 
clasifi carea fi brozei ca şi semnifi cativă sau nesemnifi cativă, prin situarea peste sau, respectiv, sub limita de 7,1 
KPa, doar 24 (11,8%) pacienţi au fost clasifi caţi diferit prin cele două măsurători.
Concluzii. În studiul nostru am găsit o mediană a variaţiei între două măsurători de 13%, cu o deviaţie standard 
de 12,2%, astfel încât considerăm că doar o variaţie de peste 25% între două măsurători efectuate în timp trebuie 
considerată ca o dovadă a modifi cării gradului de fi broză, consecinţă a ameliorării sau agravării unei hepatopatii.
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ABSTRACT
Background and aims. Transient elastography (Fibroscan®), a noninvasive method for liver fi brosis assessment 
is considered a candidate for monitoring the evolution of a chronic liver disease. This study aims to establish the 
normal variation between two measurements and what values should be considered signifi cant in terms of 
improvement or aggravation of a liver disease. 
Methods and patients. 202 patients underwent two consecutive liver stiffness measurements performed by the 
same experienced physician (over 500 maneuvers). Only valid measurements (according to manufacturer’s 
recommendations) were analyzed. 
Results. The differences between the two measurements ranged from 0 to 5.3 KPa (0-54% of one of the values). 
We found a mean variation between two measurements of 13%, with a standard deviation of 0.122 (12.2%). 
Based on the mentioned cut-offs, 63 (31.1%) patients were categorized in two different stages by the two different 
measurements (3 for F3/F4 and 30 for F0/F1). For signifi cant/not signifi cant fi brosis (cut-off 7.1 KPa), 24 (11.8%) 
patients were misclassifi ed. 
Conclusions. There is a normal variability between two liver stiffness measurements of 13% ± 12.2%. Therefore 
only a variation of minimum 25.2% between measurements performed in evolution should be considered signifi cant 
as a proof of a liver disease improvement or worsening.
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INTRODUCERE

Fibroza hepatică rezultă din agresiunea cronică 
asupra fi catului a agentului etiologic, cu acumularea 

consecutivă a proteinelor în matricea extracelulară, 
şi reprezintă în fapt un model de vindecare „cu 
defect“, caracteristic majorităţii hepatopatiilor cro-
nice (1,2). Principalele cauze ale fi brozei hepatice 
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în ţările industrializate includ hepatita cronică cu 
virus hepatitic C, abuzul de alcool (hepatita cronică 
toxic-etanolică sau steatohepatita alcoolică – ASH 
şi steatohepatita non-alcoolică (NASH). 

Începând cu anii 1990 au existat mai multe studii 
ce au arătat că fi broza este reversibilă (2,3). 

Evaluarea fi brozei hepatice şi a evoluţiei sale în 
timp poate fi  făcută prin metode invazive – puncţia 
biopsie hepatică, biopsia transjugulară – sau, în 
ultimii ani, prin mijloace neinvazive, odată cu apa-
riţia noilor biomarkeri, scoruri şi tehnici imagis-
tice.

Biopsia hepatică este considerată încă drept 
„standardul de aur“ în ceea ce priveşte aprecierea 
fi brozei hepatice, însă s-a dovedit a fi  un standard 
imperfect. Este o procedură invazivă, grevată de 
rare, dar posibile complicaţii, uneori chiar amenin-
ţătoare de viaţă, iar pacienţii sunt adesea refractari 
la ideea de a efectua această manevră. Acurateţea 
rezultatelor biopsiei hepatice este pusă în discuţie 
de mai multe studii ce evidenţiază existenţa unei 
variabilităţi inter-observator (4,5,6). Există şi alţi 
factori ce pot infl uenţa corectitudinea rezultatului, 
cum ar fi  lungimea fragmentului recoltat şi numărul 
spaţiilor porte din fragmentul examinat. Din aceste 
considerente, puncţia biopsie hepatică ar putea să 
nu fi e prima opţiune pentru monitorizarea evoluţiei 
fi brozei hepatice la pacienţii trataţi sau nu pentru o 
suferinţă hepatică cronică.

Metodele neinvazive pentru evaluarea fi brozei 
hepatice, precum Fibroscan© şi Fibrotest© sunt utili-
zate acum pe scară largă în ţările unde sunt dispo-
nibile şi aprobate. Sunt metode deosebit de utile în 
stabilirea gradului afectării hepatice la un moment 
dat, iar valoarea lor prin comparaţie cu cea a biopsiei 
hepatice a fost probată de mai multe studii.

Numeroase voci susţin utilitatea acestor metode 
neinvazive în monitorizarea evoluţiei fi brozei he-
patice. În acest moment nu există însă un consens 
în ceea ce priveşte variabilitatea normală a acestor 
metode între două determinări diferite şi ce di-
ferenţă între două măsurători diferite ar trebui con-
siderată semnifi cativă în sensul creşterii sau scăderii 
reale a gradului de fi broză. Diverse studii au cercetat 
factorii ce pot infl uenţa acurateţea sau repro ducti-
bilitatea Fibroscan©. Variabilitatea inter-observator 
şi experienţa examinatorului (7), valoarea mare a 
IQR (interval interquartil) (8), valorile joase ale 
elasticităţii (8), măsurarea în spaţii intercostale di-
ferite (8), BMI crescut (9), niveluri normale sau 
cres cute ale transaminazelor (10), au fost identifi caţi 
ca posibili factori de eroare în ceea ce priveşte cor-
ec  titudinea măsurătorii elasticităţii hepatice. Produ-
că  torul Fibroscan, fi rma Echosens, indică şi alţi 

factori posibili de eroare: spaţii intercostale înguste, 
BMI ridicat, steatoza hepatică, prezenţa ascitei.

Aşa cum orice utilizator de Fibroscan a putut 
observa, dacă efectuăm două măsurători complet 
valide conform standardelor impuse de producător 
(10 determinări valide, cu peste 60% rată de succes 
şi IQR mai mic decât 1/3 din valoarea fi nală), în 
majoritatea cazurilor nu vom obţine exact aceeaşi 
valoare. De cele mai multe ori cele două măsurători 
sunt foarte apropiate; de obicei sunt din acelaşi grad 
Metavir conform limitelor cut-off folosite, însă în 
unele situaţii avem surpriza de a obţine două valori 
destul de diferite.

Studiul pe care l-am iniţiat îşi propune să iden-
tifi ce natura şi dimensiunile acestei variabilităţi, 
pentru a putea face diferenţa între o modifi care 
reală a elasticităţii hepatice (în sensul creşterii sau 
scăderii ei) şi acest posibil factor de eroare, şi prin 
aceasta să traseze schiţa unor reguli ce ar trebui uti-
lizate în monitorizarea prin elastografi e a evoluţiei 
(naturală sau sub tratament) unei suferinţe hepatice 
cronice.

PACIENŢI ŞI METODĂ

În studiu au fost incluşi 202 pacienţi cu diverse 
hepatopatii cronice (hepatită cronică cu VHB sau 
VHC şi hepatită cronică alcoolică), care au avut 
indicaţie pentru elastografi e hepatică tranzitorie. 
Acestora li s-au efectuat două măsurători succesive 
de către un operator cu experienţă (minimum 500 de 
manevre efectuate până la începutul acestui studiu). 
Toţi pacienţii şi-au dat acordul şi au semnat consim-
ţământul informat pentru participarea în studiu.

Cele două măsurători s-au efectuat exact în 
acelaşi loc, pe linia axilară medie, în primul spaţiu 
intercostal de sub limita superioară a matităţii he-
patice, cu pacientul în decubit dorsal. Doar rezul-
tatele valide conform recomandărilor producătoru-
lui (10 determinări valide, cu peste 60% rată de 
succes şi IQR mai mic decât 1/3 din valoarea fi nală) 
au fost incluse în analiza statistică.

Pentru stratifi care am folosit media celor două 
măsurători şi cut-off-urile recomandate de Castera 
şi colaboratorii în 200511 (5,5 KPa pentru F1, 7,1 
KPa pentru F2, 9,5 KPa pentru F3 şi 14,5 KPa 
pentru F4, precum şi valoarea de 7,1 KPa ca şi li-
mită între fi broză semnifi cativă sau nesemnifi  ca-
tivă).

REZULTATE

Din cei 202 pacienţi, 98 (48,5%) au fost de sex 
masculin. Media celor două valori obţinute pentru 
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fi ecare din pacienţi a plasat 30 de pacienţi în F0, 27 
în F1, 42 în F2, 60 în F3 şi 43 de cazuri în F4, 
conform cut-off-urilor menţionate. Pacienţii ale 
căror investigaţii au fost analizate au avut vârste 
cuprinse între 19 şi 73 de ani, cu o mediană de 45,32 
ani şi BMI cuprinse între 18,4 şi 28,3, cu o mediană 
de 22,8. Statistica descriptivă a grupului este dis-
ponibilă în Tabelul 1.

TABELUL 1. Statistica descriptivă a grupului de studiu
Total: 202 pacienţi
Sex masculin: 98 (48,5%)
Scor Metavir (pe medie măsuratori) : F0 = 30 cazuri, F1 = 27 
cazuri, F2 = 42 cazuri, F3 = 60 cazuri şi F4 = 43 cazuri

 Minim Maxim Medie/STDEV

Vârsta 19 73 45,32 ± 12,34
BMI 18,4 28,3 22,8 ± 3,7
LSM 1 3,2 67,8 10,68 ± 10,68
IQR 1 0,3 15,6 1,9 ± 2,29
Rata succes 1 63 100 92,74 ± 11,67
LSM 2 3,2 62,7 10,43 ± 10,58
IQR 2 0,2 13,7 2 ± 2,56
Rata succes 2 64 100 92,53 ± 14,91

LSM = Liver Stiffness Measurement (Elasticitatea hepatică), IQR = 
InterQuartile Range (interval interquartil).

 În studiul nostru, diferenţele între cele două 
măsurători consecutive au variat între 0 şi 5,3 KPa 
(0-54% dintr-una dintre valori). Am găsit astfel o 
variaţie medie între două măsurători de 13 procente, 
cu o deviaţie standard de 0,122 (12,2%) (Fig. 1). 

Gradul discordanţei dintre măsurători a fost co-
relat direct cu indicele de masă corporală (p = 
0,007) şi nu a fost infl uenţat de sexul sau vârsta 
pacientului. Discordanţa dintre cele două măsurători 
a fost cu atât mai mare cu cât gradul mediu de fi -
broză măsurat prin media celor două determinări a 
fost mai mare, cu valori medii ale diferenţei după 

cum urmează: pentru F1 = 0,6 KPa, F2 = 0,9 KPa, 
F3 = 1,4 KPa, F4 = 1,85 KPa (p < 0,0001, r = 0,575) 
şi a fost, de asemenea, infl uenţată de valoarea IQR 
(r = 0,556, p < 0,0001).

Pe baza valorilor limită menţionate, 63 (31,1%) 
dintre pacienţi au fost clasifi caţi prin cele două mă-
su rători în două stadii Metavir diferite (3 pentru F3/
F4, 11 pentru F2/F3, 19 pentru F2/F1, 30 pentru F0/
F1) (Fig. 2).
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FIGURA 1. Variaţia (procentuală) a elasticităţii 
între 2 măsurători consecutive
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FIGURA 2. Pacienţi clasifi caţi diferit prin cele două 
măsurători (Stadiu Metavir corespunzător) 

De menţionat că, între două măsurători diferite, 
diferenţa a fost de maxim un grad Metavir.

În ceea ce priveşte clasifi carea fi brozei ca şi 
sem nifi cativă sau nesemnifi cativă, prin situarea 
peste sau respectiv sub limita de 7,1 KPa, doar 24 
(11,8%) pacienţi au fost clasifi caţi diferit prin cele 
două măsurători (Fig. 3).

CONCLUZII ŞI DISCUŢII

Între două măsurători ale elasticităţii hepatice la 
un pacient, fi e ele chiar şi succesive, poate exista în 
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mod normal o diferenţă care se datorează tehnicii, 
examinatorului sau aparatului, aceasta fi ind expresia 
unei variabilităţi normale şi fără ca această diferenţă 
în plus sau în minus să fi e semnifi cativă pentru 
evoluţia unei afecţiuni hepatice spre agravare sau, 
respectiv, spre ameliorare. În studiul nostru am 
găsit o mediană a variaţiei între două măsurători de 
13%, cu o deviaţie standard de 12,2%, astfel încât 
consi derăm că doar o variaţie de peste 25% între 
două măsurători efectuate în timp trebuie consi-
derată ca o dovadă a modifi cării gradului de fi -
broză, con se cinţă a ameliorării sau agravării unei 
hepatopatii.

FIGURA 3. Pacienţi clasifi caţi în aceeaşi categorie de 
fi broză: semnifi cativă/nesemnifi cativă de către cele 
două măsurători consecutive
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Un număr mare de pacienţi a fost clasifi cat în 
două stadii diferite prin două măsurători consecu-
tive. Se remarcă însă faptul ca numărul pacienţilor 
afl aţi în această situaţie scade cu creşterea medianei 
gra delor celor două valori obţinute, astfel încât 
numărul pacienţilor greşit clasifi caţi este semnifi -
cativ mai mare pentru F0/F1 faţă de F3/F4. Acest 
lucru este concordant cu rezultatele altor studii care 
au arătat o corelare semnifi cativ mai bună a elasto-
grafi ei tran zitorii cu puncţia biopsie hepatică pentru 
gra dele mai mari de fi broză decât pentru cele joase, 
va riabilitatea mai mare stând probabil la baza dis-
cordanţei mai frecvente pentru gradele mici Metavir.

Folosirea unor criterii mai stricte de validare a 
rezultatelor (un IQR mai mic şi un număr mai mare 
de determinări valide) ar putea face din Fibroscan o 
metodă mai precisă de monitorizare a evoluţiei fi -
bro zei hepatice. 

Întrucât principala preocupare a clinicianului în 
ceea ce priveşte aprecierea gradului afectării hepa-
tice este clasifi carea fi brozei hepatice în absentă 
sau nesemnifi cativă/semnifi cativă/ciroză, şi nu nea-
părat stadializarea în grade, o astfel de abordare cu 
ajutorul elastografi ei tranzitorii ar putea fi  mai 
aproape de realitate.
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