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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Μη επεμβατικές μέθοδοι εκτίμησης της ηπατικής ίνωσης σε
ασθενείς με ΜΑΛΝΗ (μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος)
Ν. Αλεξίου, Χ. Γιαννόπουλος, Ι. Μουζακίτης, Ε. Σκούρα, Στυλιανή Συμπάρδη
Α' Παθολογική Κλινική και Ηπατολογικό Ιατρείο, Γ.Ν. «Θριάσιο»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η «Μη Αλκοολική Λιπώδης Νόσος του Ήπατος» (Nonalcoholic fatty liver disease- NAFLD)
παρουσιάζει επίπτωση της τάξης 20-25% στον γενικό πληθυσμό και συσχετίζεται με διάφορους
παράγοντες μεταβολικού κινδύνου, όπως η παχυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης και η
δυσλιπιδαιμία. Ιστολογικά, η NAFLD ποικίλλει από την απλή στεάτωση μέχρι την μη αλκοολική
στεατοηπατίτιδα (nonalcoholic steatohepatitis -NASH), την ίνωση και την κίρρωση. Καθώς η
NASH αναπτύσσεται μόνο στο 10-15% των ασθενών με NAFLD, δεν είναι πρακτικό να
υποβάλλονται σε βιοψία ήπατος όλοι οι ασθενείς με NAFLD. Η βιοψία ήπατος και ως
αποτέλεσμα, η ιστοπαθολογική εξέταση του ηπατικού δείγματος αποτελεί την εξέταση εκλογής για
τη σταδιοποίηση της ηπατικής ίνωσης. Πάντως η βιοψία ήπατος έχει αρκετούς περιορισμούς,
καθώς είναι επεμβατική εξέταση και δεν είναι πάντα ευπρόσδεκτη από τους ασθενείς. Επιπλέον
δίνει πληροφορίες από μικρό δείγμα ηπατικού παρεγχύματος με ποικιλία στην ποιότητα του
δείγματος αλλά και στην εκτίμηση του παρατηρητή. Τέτοιοι λόγοι προβάλουν την ανάγκη για την
ανάπτυξη μη επεμβατικών μέσων εκτίμησης του ηπατικού ιστού, για τη βοήθεια σε θεραπευτικές
αποφάσεις και για την παρατήρηση είτε της εξέλιξης είτε της υποστροφής της ηπατικής ίνωσης.
Τέτοιες μη επεμβατικές δοκιμασίες εκτίμησης της ηπατικής ίνωσης έχουν αναπτυχθεί το τελευταίο
χρονικό διάστημα και προσφέρουν εναλλακτικούς τρόπους εκτίμησης της ίνωσης. Παρά την
αυξανόμενη χρήση τους, τέτοιου είδους τεχνικές δεν είναι δυνατό ακόμη να διαφοροποιήσουν την
απλή στεάτωση από την στεατοηπατίτιδα. Στον παρόντα χρόνο, τέτοιες δοκιμασίες
χρησιμοποιούνται ως εξετάσεις πρώτης γραμμής για εκτίμηση-αποκλεισμό ασθενών χωρίς
προχωρημένη ηπατική ίνωση. Ένας αριθμός από τέτοιου είδους εργαλεία πρόκειται να
καταγραφεί στην ανασκόπησή μας.

Λέξεις ευρετηρίου: Μη-επεμβατικές μέθοδοι εκτίμησης ίνωσης, Μη-αλκοολική λιπώδης
νόσος ήπατος
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η

Μη Αλκοολική Λιπώδης Νόσος

του Ήπατος- Nonalcoholic Fatty Liver
Disease (NAFLD) είναι η πιο κοινή αιτία
διαταραχών της ηπατικής βιοχημείας στην
πρωτοβάθμια
περίθαλψη
των
βιομηχανοποιημένων χωρών. Συσχετίζεται με
αντίσταση στην ινσουλίνη και θεωρείται η
ηπατική
έκφραση
του
μεταβολικού
συνδρόμου[1]. Η επίπτωση της ποικίλει
ανάλογα με τον πληθυσμό και την
διαγνωστική προσέγγιση. Από πρόσφατα
δεδομένα, το 20-30% των κατοίκων της
Ευρώπης
και
της
Μέσης
Ανατολής
παρουσιάζουν NAFLD [2]. Στις ΗΠΑ η
επίπτωση της NAFLD εκτιμάται στο 34%[3].
Το υπερηχογράφημα ήπατος σε
συνδυασμό με βασικές εργαστηριακές
εξετάσεις αποτελούν μία πρώτης γραμμής
αποδεκτή δοκιμασία για την ανίχνευση
ασθενών με NAFLD.Από ιστολογικής
άποψης, η NAFLD περιλαμβάνει ένα ευρύ
φάσμα αλλοιώσεων, από την απλή στεάτωση
έως την στεατοηπατίτιδα, την ίνωση και την
κίρρωση[4]. Η απλή στεάτωση σχετίζεται με
χαμηλό κίνδυνο εξέλιξης σε ίνωση. Οι
ασθενείς με Μη Αλκοολική ΣτεατοηπατίτιδαNonalcoholic
Steatohepatitis
(NASH)
εκτιμώνται στο 15-20% των ασθενών με
NAFLD
και
παρουσιάζουν
αυξημένη
νοσηρότητα και θνητότητα αφενός λόγω
ανάπτυξης
κίρρωσης
ήπατος
και
ηπατοκυτταρικού καρκίνου και αφετέρω
λόγω
αυξημένης
καρδιαγγειακής
νοσηρότητας και θνητότητας. Η συνύπαρξη
παραγόντων όπως οι παράμετροι του
μεταβολικού συνδρόμου σχετίζεται με ακόμη
βαρύτερη ηπατική νόσο. Κομβικό σημείο στη
διαχείριση των ασθενών με NAFLD είναι η
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διάγνωση των ασθενών με στεατοηπατίτιδα
και ίνωση σε αρχικό στάδιο. Αυτό θα
επέτρεπε την αναγνώριση των ασθενών που
απαιτούν στενότερη επιτήρηση και ρύθμιση
των
παραμέτρων
του
μεταβολικού
συνδρόμου, καθώς και την ένταξή τους σε
στρατηγικές νέων θεραπειών[5].
Η βιοψία ήπατος είναι αναμφίβολα
εξέταση εκλογής για τη βεβαία διάγνωση της
NASH και γενικά της εξέλιξης της ίνωσης, αν
και οι περιορισμοί της είναι γνωστοί:
δυνητικός κίνδυνος εσφαλμένου δείγματος,
κακή συνεργασία από πλευράς ασθενούς και
αιμορραγικά συμβάματα[6]. Ο συνδυασμός
της υψηλής επίπτωσης της ηπατικής
στεάτωσης και του χαμηλού κινδύνου
εξέλιξής της σε ίνωση καθιστούν τη βιοψία
ήπατος ακατάλληλο εργαλείο πρώτης
γραμμής.
Μη επεμβατικές δοκιμασίες ελέγχου
ηπατικής
ίνωσης
έχουν
αναπτυχθεί
εκτεταμένα. Σε αυτή την ανασκόπηση
συζητάμε την ένδειξη και τη χρήση τους σε
ασθενείς με NAFLD.

ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ
ΙΝΩΣΗΣ
Πρόσφατα, έχουν αναπτυχθεί μη
επεμβατικοί δείκτες που χωρίζονται σε τρεις
κατηγορίες: I) απλοί ή έμμεσοι δείκτες ορού,
ΙΙ) άμεσοι δείκτες ορού και ΙΙΙ) απεικονιστικές
εξετάσεις[7].
Ι. Οι έμμεσοι ή δείκτες ορού κλάσης ΙΙ
περιλαμβάνουν
βιοχημικές
εξετάσεις
ρουτίνας:
αμινοτρανσφεράσες,
αριθμό
αιμοπεταλίων
και
αλβουμίνη,
που
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συνδυάζονται με χαρακτηριστικά δυνητικά
σχετιζόμενα με την ηπατική ίνωση, όπως η
ηλικία και ο σακχαρώδης διαβήτης.

IIγ) Ο TGF-b, κυρίαρχο ερέθισμα για
την παραγωγή εξωκυττάριου στρώματος από
τα ηπατικά αστεροειδή κύτταρα.

ΙΙ. Οι άμεσοι ή δείκτες ορού κλάσης I
ανιχνεύουν την εξέλιξη σε ηπατική ίνωση και
τη μετατροπή του εξωκυττάριου στρώματος
σε ινώδη ιστό. Περιλαμβάνουν προιόντα
δημιουργίας ή και αποδόμησης του
κολλαγόνου. Τέτοιοι δείκτες είναι: το
υαλουρονικό οξύ, οι κολλαγενάσες και οι
αναστολείς τους (ιστικοί αναστολείς των
μεταλλο-πρωτειϊνασών-TIMP),
οι
προϊνωτικές κυτταροκίνες και ο αυξητικός
παράγοντας
μετασχηματισμού-b
(Transforming growth factor beta-TGFb).

Αν και παρουσιάζονται ως καλύτεροι
από τους έμμεσους δείκτες, η ευαισθησία τους
είναι χαμηλή στα αρχικά στάδια της ίνωσης
και δεν είναι πάντα διαθέσιμοι στα
περισσότερα εργαστήρια.

IIα) Το υαλουρονικό οξύ,
μία
γλυκοζαμινογλυκάνη, αποτελεί συστατικό
του εξωκυττάριου στρώματος. Υψηλά
επίπεδα του σε ασθενείς με ηπατοπάθεια και
ειδικά στην κίρρωση έχουν σχετιστεί με
διαταραχή στη λειτουργία του ενδοθηλίου
των ημιτονοειδών κυττάρων (ενδοθηλιακά
κύτταρα που μαζί με τα κύτταρα Kupffer
επενδύουν τους τριχοειδείς κόλπους του
ηπατικού παρεγχύματος) και εκφράζουν
αυξημένη παραγωγή ινώδους ιστού.
IIβ) Η αποδόμηση του κυτταρικού
στρώματος οφείλεται κυρίως στη δράση
ενζύμων
που
είναι
γνωστά
ως
μεταλλοπρωτεϊνάσες στρώματος (MMPs). Η
παρατήρηση ότι οι MMPs εκφράζονται σε
ηπατική βλάβη υποδηλώνει ότι η αποδόμηση
του
στρώματος
των
ηπατοκυττάρων
συμβάλλει στην παθογένεση της ηπατικής
ίνωσης. Οι τρεις πιο σημαντικές MMPs είναι
οι:
MMP-2
(gelatinase-A),
MMP-3
(stromelysin) και MMP-9 (gelatinase-B).

IΙΙ) Οι απεικονιστικές τεχνικές εκτιμούν
την ελαστικότητα ή και την ηπατική ακαμψία
χρησιμοποιώντας
μαγνητικές
ή
υπερηχογραφικές εξετάσεις.
ΙΙΙα) Η ελαστογραφία (FibroScan)
είναι μη επεμβατική μέθοδος για την
εκτίμηση της ηπατικής ίνωσης, μέσω
μέτρησης της ηπατικής ελαστικότητας. Μετρά
την ηπατική ελαστικότητα σε τμήμα ήπατος
του οποίου ο όγκος αντιστοιχεί σε έναν
κύλινδρο πλάτους 1 εκατοστού και μήκους 4
εκατοστών, που βρίσκεται μεταξύ 25 mm και
65 mm κάτω από την επιφάνεια του δέρματος
(Σχήμα 1 & Σχήμα 2). Ο όγκος είναι
τουλάχιστον 100 φορές μεγαλύτερος από ένα
δείγμα βιοψίας και, ως εκ τούτου, πιο
αντιπροσωπευτικός
του
ηπατικού
παρεγχύματος.
Τα
αποτελέσματα
εκφράζονται σε kilopascal (kPa) [8].Η τελική
τιμή αφορά την ενδιάμεση τιμή από 10
έγκυρες μετρήσεις.

Σχήμα 1. Η ελαστογραφία ήπατος
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αντιπροσώπευση της
ηπατικού ιστού [10].

ελαστικότητας

του

ΙΙΙδ) Η μαγνητική ελαστογραφία
(Magnetic
Resonance
Elastography)
συνδυάζει την ικανότητα της ελαστογραφίας
να δίδει πληροφορίες για τη δομή του
ηπατικού ιστού και τα πλεονεκτήματα της
μαγνητικής τομογραφίας που επιτρέπει την
εκτίμηση του ήπατος συνολικότερα,παρά
ενός μικρού τμήματος αυτού.
Σχήμα 2. Ο τρόπος λειτουργίας της ελαστογραφίας
ήπατος

ΙΙΙβ) Στο ARFI (Acoustic Radiation
Force Impulse - Τεχνική Διέγερσης Μέσω
Ηχητικών
Κυμάτων)
το
σύστημα
ελαστογραφίας είναι ενσωματωμένο σε
συσκευή
υπερήχου,
επιτρέποντας
στο
χειριστή να συλλέξει τις μετρήσεις σε αληθινό
χρόνο και να εστιάζει το υπερηχητικό κύμα
αποφεύγοντας αγγεία και οστά. Η τεχνική
παρουσιάζει
παρόμοια
ακρίβεια
συγκρινόμενη με την ελαστογραφία ήπατος
[9] για την ανίχνευση ίνωσης ή κίρρωσης. Η
διακύμανση των μετρημένων τιμών είναι
μικρότερη από ότι στην ελαστογραφία, ενώ
και τα κριτήρια ποιότητας δεν έχουν ακόμη
καθιερωθεί.
ΙΙΙγ) Η super sonics hearimaging
(SSI-Τεχνική Υπερηχητικής Απεικόνισης) ή
ShearWave Elastography (Ελαστογραφία
Διατμητικής Κυματομορφής) στηρίζεται σε
μία συσκευή υπερήχου αλλά, ενώ η ARFI
βασίζεται στην εκπομπή κύματος ενός
σφυγμού, στη συσκευή SSI ο μετατροπέας
εκπέμπει κύματα σε διαφορετικά μέτωπα, με
αυξανόμενο βάθος με συχνότητα που
ποικίλει από 60 μέχρι 60000 HZ. Δημιουργεί
χαρτογράφηση χρωμάτων της ελαστικότητας
επιτρέποντας έτσι μία ποσοτική εκτίμηση και
ΤΟΜΟΣ 23ος – ΤΕΥΧΟΣ 2 - 2018

Ο μοναδικός περιορισμός όλων των μη
επεμβατικών δοκιμασιών εκτίμησης της
ηπατικής ίνωσης είναι η απουσία επίσημων
ορίων τιμών ανά διαφορετική νόσο,
αιτιολογία ή στάδιο ίνωσης.

ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ
NASH

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΤΗΣ

1. Ηπατικά ένζυμα
Σε ασθενείς με NAFLD αυξάνονται η
AST και η ALT και αυτό είναι πιο έκδηλο για
την ALT[11]. Η αύξηση δεν είναι ανάλογη
της ηπατικής φλεγμονής/ίνωσης και είναι
τεκμηριωμένο ότι οι ασθενείς με σημαντική
ίνωση μπορεί να έχουν φυσιολογικές
τρανσαμινάσες [12].
2. Κυτοκερατίνη 18(CK-18)
Προτείνεται η θεωρία ότι η απόπτωση
των ηπατοκυττάρων παίζει σημαντικό ρόλο
στην μετάβαση από την απλή στεάτωση στην
στεατοηπατίτιδα [13]. Κύριο υπόστρωμα στο
ήπαρ είναι η κυτοκερατίνη 18 (CK-18),
ενδιάμεση νηματοειδής πρωτεΐνη. Σε μελέτη
πολυεθνικού πληθυσμού 424 ασθενών,τα
επίπεδα
θραυσμάτων
της
CK-18
παρουσίασαν μία υψηλή ειδικότητα για
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NAFLD
και
ηπατική
ίνωση
αλλά
περιορισμένη ευαισθησία και ειδικότητα για
NASH (58%-68%) [14].Για το λόγο αυτό η
CK-18 δεν είναι επαρκής ως εργαλείο για τη
διάγνωση της NASH ή της πρόωρης ίνωσης
σε ασθενείς με NAFLD.
3. PIIIPN (Procollagen type III aminoterminal peptide - Αμινοξυτελικό πεπτίδιο
του προκολλαγόνου ΙΙΙ)
Το κολλαγόνο αρχικώς συντίθεται ως
μια
πρόδρομη
μορφή,
γνωστή
ως
προκολλαγόνο.
Ο
αποχωρισμός
της
καρβοξυλ-αμινοομάδας από τα δύο άκρα του
μορίου, μέσω δύο ενζύμων, της Cπρωτεινάσης και της Ν-πρωτεινάσης του
προκολλαγόνου, οδηγεί στη δημιουργία των
μορίων κολλαγόνου. Το αμινοξυ-τελικό
πεπτίδιο του προκολλαγόνου ΙΙΙ (PIIIPN)
σχετίστηκε με την εξέλιξη της ίνωσης σε
μελέτη 136 ασθενών με NAFLD.Αν και η
μελέτη
φαίνεται
πολλά
υποσχόμενη
απαιτούνται
περισσότερες
μελέτες
επικύρωσης[15].
4. Διαγνωστικές εξετάσεις:
Η διάγνωση της NASH περιλαμβάνει
τα
επίπεδα
της
CK-18
ορού,
της
αδιπονεκτίνης και της ρεσιστίνης. Σε μελέτη
με 101 ασθενείς φάνηκε μέτρια αξιοπιστία
των κλινικών και εργαστηριακών αυτών
παραμέτρων για τη διαφοροδιάγνωση της
NASH από την απλή στεάτωση (o δείκτης
AUC=Area Under an ROC Curve, δηλαδή η
περιοχή κάτω από την καμπύλη ROC –
καμπύλη
χαρακτηριστικού
λειτουργίας
δέκτη, είναι 0.85 και 0.73 αντίστοιχα)[16].
Έτσι ένα νέο μοντέλο αναπτύχθηκε, ο
διαγνωστικός πίνακας της NASH που
περιλαμβάνει
τις
εξής
παραμέτρους:
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σακχαρώδη
διαβήτη,
φύλο,
ΒΜΙ,
τριγλυκεριδία ορού, θραύσματα της CK-18
και ολικά επίπεδα της CK-18.
Ο δείκτης NashTest περιλαμβάνει 13
εργαστηριακές-κλινικές παραμέτρους: ολική
χολερυθρίνη, γ-GT, a-2 μακροσφαιρίνη,
απολιποπρωτείνη Α1, απτοσφαιρίνη, ηλικία,
φύλο, βάρος, ύψος, AST, επίπεδα γλυκόζης
ορού, τριγλυκεριδίων και χοληστερόλης και
διαιρεί τους ασθενείς σε τρεις ομάδες: μη
NASH, οριακή NASH και NASH [17].
Παρουσίασε χαμηλή ευαισθησία αλλά υψηλή
ειδικότητα για τη διάγνωση της NASH με
δείκτη AUC να κυμαίνεται μεταξύ 0.7-0.83.
Απαιτείται περαιτέρω εκτίμησή του[18].
Ο δείκτης NAFIC, ένα απλό σύστημα που
χρησιμοποιεί την Φερριτίνη-(Ferritin), την
Ινσουλίνη
νηστείας-(Insuline)
και
το
Κολλαγόνο-(Collagen)
τύπου
ΙV
7s.
Χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία για την
πρόγνωση της NASH σε ασθενείς με NAFLD.
Eκτιμήθηκε σε διπλή τυφλή μελέτη από την
Ιαπωνία με 117 και 442 ασθενείς με NAFLD
και βιοψία ήπατος[19].
Ο υπολογισμός του NAFIC δείκτη (ανά
κλινική παράμετρο) γίνεται ως εξής:
- Ινσουλίνη νηστείας (μU/ml) με τιμή: <10 βαθμός 0, ≥10 – βαθμός 1
- Φερριτίνη (ng/ml) με τιμή: <300-βαθμός 0,
≥200 (θήλυ) ή ≥300 (άρρεν) – βαθμός 1
- Τύπος IV κολλαγόνο 7S (ng/ml) με τιμή:<5βαθμός 0, ≥5 –βαθμός 2
Ο δείκτης κυμαίνεται από 0-4, με
μετρημένα κατώτερα όρια τιμών, για τα
επίπεδα της φερριτίνης ορού, ινσουλίνης
νηστείας και επίπεδα ορού κολλαγόνου 7s. O
δείκτης AUC κυμαίνεται μεταξύ 0.75-0.78
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στην ομάδα εκτίμησης και στην ομάδα
ελέγχου
[20].
Ο
δείκτης
NAFIC
παρουσιάζεται
πολλά
υποσχόμενος
συγκριτικά με άλλους δείκτες για την
ανίχνευση της NASH αλλά απαιτεί
περαιτέρω εκτίμηση.
5. Απεικονιστικές εξετάσεις
Σε μελέτη με 58 ασθενείς η μαγνητική
ελαστογραφία (MRE), παρουσίασε υψηλή
ευκρίνεια για την διάκριση ασθενών με
NASH από εκείνους με απλή στεάτωση με
ευαισθησία 94% και ειδικότητα 73% [21].
Απαιτείται περαιτέρω εκτίμηση λαμβάνοντας
υπόψη ότι η MRE είναι εξέταση υψηλού
κόστους και όχι πάντα διαθέσιμη στην
καθημερινή κλινική πράξη.

ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ
1. Λόγος AST/ALT
Είναι 0.8 κατά προσέγγιση, υπό
φυσιολογικές συνθήκες. Προτείνεται ότι μια
αναλογία μεγαλύτερη του 1 ίσως είναι
ενδεικτική κίρρωσης [22], αλλά η κλινική
χρησιμότητα της συγκεκριμένης αναλογίας
για τη διάγνωση της κίρρωσης παραμένει
αβέβαιη
Η αναλογία AST/ALT έχει δοκιμαστεί
σε ομάδες ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C
[23] αλλά και σε ασθενείς με ΜΑΛΝΗ καθώς
οι ασθενείς με αλκοολική στεατοηπατίτιδα θα
πρέπει να αποκλείονται καθώς δίνουν
ψευδώς θετικά αποτελέσματα [24].
2. Φερριτίνη
Aποτελεί δείκτη των αποθηκών
σιδήρου στο ήπαρ αλλά ταυτόχρονα
ΤΟΜΟΣ 23ος – ΤΕΥΧΟΣ 2 - 2018

θεωρείται και πρωτεΐνη οξείας φάσης. Μπορεί
να αυξάνεται και στις δύο περιπτώσεις,
δηλαδή σε αυξημένη εναπόθεση σιδήρου
αλλά και σε συστηματικές φλεγμονώδεις
νόσους [25]. Αυξημένα επίπεδα φερριτίνης
ανευρίσκονται στο 30% ασθενών με NAFLD
και αυτή μπορεί να είναι η μόνη θετική
εργαστηριακή
παράμετρος.
Δεν
έχει
διευκρινιστεί εάν τα αυξημένα επίπεδα
φερριτίνης, στη NAFLD,αποτελούν έκφραση
ηπατικής φλεγμονής μάλλον επαγομένη από
την αντίσταση στην ινσουλίνη ή εκφράζουν
αληθή υπερφόρτωση με σίδηρο [26]. Οι
έχοντες
NAFLD
ασθενείς
συχνά
παρουσιάζουν ήπια έως ενδιάμεση ηπατική
εναπόθεση σιδήρου, ενώ υποδεικνύεται και
αντίσταση στην ινσουλίνη [27].Η φερριτίνη
έχει προταθεί ως δείκτης για την NASH και
για την ηπατική ίνωση [28]. Σε μελέτη με 1201
ασθενείς με NAFLD, τεκμηριωμένη με βιοψία
ήπατος, τα επίπεδα φερριτίνης ήταν
ανεβασμένα
σε
προχωρημένο
στάδιο
στεάτωσης και εικόνα λοβώδους φλεγμονής.
Παρά ταύτα η δυνατότητα ανίχνευσης
ίνωσης ήταν κατώτερη του αναμενόμενου
(δείκτης AUC:0.6,0.57 και 0.55 για ανίχνευση
ίνωσης, σοβαρής ίνωσης και προχωρημένης
κίρρωσης, αντιστοίχως) [29]. Η φερριτίνη δεν
μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο δείκτη για
την NASH ή την ίνωση από μόνη της.
Μπορεί όμως να ενσωματωθεί σε πακέτο
εξετάσεων εκτίμησης της ηπατικής ίνωσης.
3. Δείκτης APRI
Ορίζεται ως εξής: APRI
elevation/ platelet count) x 100,

=

(AST

όπου η ανύψωση της AST ορίζεται ως ο λόγος
AST/ανώτερη φυσιολογική τιμή (ULN) για
την AST και η μέτρηση των αιμοπεταλίων
εκφράζεται σε αιμοπετάλια/mm3 ÷ 1000. Για
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παράδειγμα ασθενής με επίπεδα AST 90 iu/L
σε εργαστήριο με τιμές αναφοράς ULN=45
iu/L και αριθμό αιμοπεταλίων 120,000/mm3
θα έχει δείκτη APRI: (2/120)x100=1.67.

(δείκτης Brunt ≥F3 κατά Metavir - Το
σύστημα Brunt αφορά μορφοποίηση για
ταξινόμηση
ιστολογίας
ήπατος)
[33].
Υπολογίζεται ως εξής:

Αυτό
το
προγνωστικό
μοντέλο
αποτελείται από αντικειμενικές και εύκολα
διαθέσιμες εργαστηριακές μεταβλητές. Ο
δείκτης APRI έχει προταθεί ως απλός δείκτης
για την σταδιοποίηση της ίνωσης σε πολλά
ηπατικά νοσήματα και πρώτα στην χρόνια
ηπατίτιδα C. Σχεδιάστηκε για να ταυτοποιεί
την σημαντική ηπατική ίνωση (METAVIR ≥
F2) [30]. Ποικιλία χαρακτηριστικών έχουν
ανακοινωθεί (ευαισθησία 37-80%, ειδικότητα
30-100%, θετική προγνωστική αξία 57-100%
και αρνητική προγνωστική αξία από 45-98%)
εξαρτώμενα από το ύψος των επιλεγομένων
ορίων
και
από
εάν
η
εξέταση
χρησιμοποιούνταν για την πρόβλεψη
σοβαρής
ίνωσης
ή
κίρρωσης
[31].
Μεταανάλυση 40 μελετών έδωσε τα εξής
συμπεράσματα [32]:

Δείκτης BARD:
(α) ΒΜΙ>28= 1 βαθμός,
(β) Λόγος AST/ALT≥ 0.8 = 2 βαθμοί,
(γ) Διαβήτης= 1 βαθμός
(Τα όρια του δείκτη: 0-4).
- Δείκτης BARD < 2 βαθμών παρουσιάζει
ισχυρή αρνητική προγνωστική αξία για
προχωρημένη ηπατική ίνωση επί εδάφους
NAFLD (97%).
- Δείκτης BARD της τάξης 2-4 βαθμών
σχετίζεται με στάδιο ίνωσης F3-F4 κατά
Metavir [34].

Για τους ανωτέρω λόγους ο δείκτης
APRI φαίνεται περισσότερο χρήσιμος για τον
έλεγχο/αποκλεισμό σημαντικής ίνωσης.

Βασικός περιορισμός το υψηλό
ποσοστό ψευδώς θετικού αποτελέσματος, που
αποδίδεται στην υπερεκτίμηση του ΒΜΙ και
στην παρουσία του σακχαρώδη διαβήτη. Με
κατώτερο όριο ≥2
η ευαισθησία στην
ανίχνευση
προχωρημένης
ίνωσης
κυμαινόταν μεταξύ 86.8-100% και η
ειδικότητα από 32,5-34,7% [35]. Ένα
εξελιγμένο μοντέλο του δείκτη BARD
παρουσιάστηκε με την προσθήκη του INR.
Δοκιμάστηκε σε μικρή μελέτη 107 ασθενών,
με αποτέλεσμα την βελτίωση της ευαισθησίας
και της ειδικότητας (δείκτης AUC 0.88/ 0.8).

4. Δείκτης BARD

5. Δείκτης NAFLD Fibrosis-(NFS)

Ένα άλλο απλό σύστημα που
περιλαμβάνει το δείκτη μάζας σώματος(ΒΜΙ),
το λόγο-Ratio AST/ALT και το σακχαρώδη
διαβήτη (Diabetes Mellitus) και σχεδιάστηκε
για την ανίχνευση σημαντικής ίνωσης

Πρόκειται
για
μη
επεμβατικό
υπολογιστικό σύστημα που βασίζεται σε
εργαστηριακές παραμέτρους που βοηθά στην
εκτίμηση βαθμού ηπατικής ίνωσης. Ο δείκτης
μελετήθηκε
μόνο
για
την
NAFLD.

- Δείκτης APRI τάξης 0.7 σχετίζεται με
ευαισθησία 77% και ειδικότητα 72% για
ανίχνευση σημαντικής ίνωσης.
- Δείκτης APRI τάξης 1 σχετίζεται με
ευαισθησία 76% και ειδικότητα 72% για
ανίχνευση κίρρωσης.
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Περιλαμβάνει την ηλικία, υπεργλυκαιμία,
BMI, αριθμό PLT, αλβουμίνη, λόγο
AST/ALT και έχει διπλά όρια ενδεικτικών
τιμών [36]. Υπολογίζεται ως εξής:
NFS = −1.675 + 0.037 × ηλικία (έτη) + 0.094
BMI (kg/m2) + 1.13 × δοκιμασία ανοχής
γλυκόζης/ διαβήτης (ΝΑΙ = 1, ΟΧΙ = 0) +
0.99´AST/ALT λόγος −0.013 × αιμοπετάλια
(×109/l) −0.66 × αλβουμίνη (g/dl).
Η εκτίμηση του βαθμού σοβαρότητας
της ηπατικής ίνωσης από τον NAFLD score
μπορεί να προβλέψει όλα τα αίτια
θνητότητας, καρδιακών επιπλοκών με ή
χωρίς ηπατικές επιπλοκές σε ασθενείς με
NAFLD [37]. Σχεδιάστηκε και εκτιμήθηκε σε
πληθυσμό 733 ασθενών με NAFLD (δείκτης
Brunt≥F3.Το
σύστημα
Brunt
αφορά
μορφοποίηση για ταξινόμηση ιστολογίας
ήπατος σε ασθενείς με NAFLD). Χρησιμοποιεί
διπλά cut-offs, δηλαδή μεταχειρίζεται δύο
εκδοχές ορίων τιμών, μία με υψηλότερα και
μία με χαμηλότερα όρια τιμών. Το AUC για
σημαντική ίνωση είναι 0,88 και 0,82 με
ευαισθησία 81% και 77% και ειδικότητα 77%
και 71% με βάση τα χαμηλότερα όρια τιμών
με ευαισθησία 51% και 43% και ειδικότητα
98% και 96% με βάση τα υψηλότερα όρια
τιμών. Ο δείκτης χρησιμοποιείται για
διαχωρισμό ασθενών με NAFLD σε επίπεδο
πρωτοβάθμιας
περίθαλψης,
καθώς
με
ακρίβεια διαγιγνώσκει ασθενείς χωρίς
σημαντική ίνωση.
6. Δείκτης FIB-4
Ο δείκτης αυτός συνδυάζει βιοχημικές
παραμέτρους (αριθμό αιμοπεταλίων, ALT
και AST) και την ηλικία. Υπολογίζεται ως
εξής:
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Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως μη-επεμβατική
μέθοδος εκτίμησης της ηπατικής ίνωσης σε
ασθενείς με HIV-HCV συλλοίμωξη και
ακολούθως εκτιμήθηκε ξεχωριστά σε ασθενείς
με HCV λοίμωξη [38].
Σύμφωνα με μελέτες [39], τιμή του
δείκτη μικρότερη του 1.45 φαίνεται να
παρουσιάζει αρνητική προγνωστική αξία
που αγγίζει το 90%. Αντίθετα τιμή > 3.25
συνδέεται με ειδικότητα της τάξης του 97%
και
θετική
προγνωστική
αξία
για
προχωρημένη ίνωση 65%. Ο δείκτης FIB-4
παρουσίασε μεγαλύτερη ακρίβεια στη
διάγνωση προχωρημένης ηπατικής ίνωσης σε
ασθενείς με NAFLD συγκρινόμενος με άλλες
μη επεμβατικές μεθόδους (δείκτης AUC 0.88).
Οι δύο δείκτες NAFLD fibrosis-score
και FIB-4 μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην
πρωτοβάθμια
περίθαλψη
ως
δείκτες
ταξινόμησης, προκειμένου να εκτιμήσουμε
ποιοι ασθενείς δεν έχουν προχωρημένη
ίνωση, οπότε αντιμετωπίζονται σε επίπεδο
πρωτογενούς πρόληψης [40].
7. Hepa-score
Δείκτης
που
περιλαμβάνει
το
συνδυασμό
χολερυθρίνης,
γ-GT,
υαλουρονικού
οξέος,
άλφα-2
μακροσφαιρίνης, ηλικίας και φύλου [41]. Ο
δείκτης αυτός δοκιμάστηκε σε πληθυσμό 242
ασθενών με NAFLD και συγκρινόμενος με
άλλους
ορολογικούς
βιοδείκτες
και
συμπλέγματα δεικτών επέδειξε διαγνωστική
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ακρίβεια για την σταδιοποίηση της ίνωσης
(ευαισθησία και ειδικότητα 0.73, 50.5% και
88.3% για στάδιο ίνωσης ≥F2, 0.81, 75.5% και
84.1% για ίνωση ≥F3,και 0.9, 87% και 89%
για κίρρωση).Φάνηκε ότι η αξιοπιστία του
δείκτη αυτού επηρεάζεται από την επίδραση
της νηστείας στα επίπεδα του υαλουρονικού
οξέος [42].

Παρακάτω περιγράφουμε αναλυτικά τα
στάδια ηπατικής ίνωσης και ενεργότητας
κατά METAVIR:

8. Δοκιμασία ELF (Enhanced Liver Fibrosis
– Εξελιγμένος Δείκτης Ηπατικής Ίνωσης)

A1= ήπια ενεργότητα
F1= πυλαία ίνωση χωρίς διαφραγμάτια

Πρόκειται
για
αλγόριθμο
που
περιλαμβάνει το υαλουρονικό οξύ(HA), το
αμινοξυ-τελικό
προπεπτίδιο
του
προκολλαγόνου
ΙΙΙ
(PIIINP),
ιστικό
αναστολέα της μεταλλοπρωτεινάσης 1(TIMP1). Σε μελέτη 196 ασθενών με NAFLD/NASH
για εκτίμηση της ηπατικής ίνωσης, η ELF
παρουσίασε καλή αποτελεσματικότητα για
τον διαχωρισμό της σοβαρής ηπατικής
ίνωσης (στάδια 3-4) με δείκτη AUC 0.9, αλλά
χαμηλότερους δείκτες AUC για την
ενδιάμεση ίνωση ή για την απουσία ίνωσης
(0.82- 0.76) [43].

A2=ενδιάμεση ενεργότητα
F2= πυλαία ίνωση με λίγα διαφραγμάτια

9. FibroTest και Fibro Meter
Ίδιοι δείκτες αλλά με διαφορετικά
ονόματα
στην
Ευρώπη
και
στην
Αμερική.Περιλαμβάνουν την εκτίμηση των
άλφα 2 μακροσφαιρίνης, άλφα 2 σφαιρίνης
(απτοσφαιρίνη),
γ-σφαιρίνης,
απολιποπρωτείνης
Α1,
της
γ-γλουτάμυλοτρανσφεράσης και της ολικής χολερυθρίνης.
Αποτελέσματα από κάθε δοκιμασία
συνδυάζονται για τον καθορισμό της
ηπατικής ίνωσης ως ήπιας (στάδιο Metavir
F0/F1), σοβαρής (F2 ή και παραπάνω) ή
ενδιάμεσης με ποσοστά ευαισθησίας της
τάξης 75% και 75%, αντίστοιχα, για την
ανίχνευση της ηπατικής ίνωσης [44].
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Activity score (Α-Δείκτης ενεργότητας)
Fibrosis score (F-Δείκτης ίνωσης)
A0=χωρίς ενεργότητα
F0= χωρίς ίνωση

A3= σοβαρή ενεργότητα
F3=πολυάριθμα διαφραγμάτια χωρίς
κίρρωση
F4= κίρρωση
Ο δείκτης FibroTest έχει επίσης
δοκιμαστεί
σε
συνδυασμό
με
την
ελαστογραφία (FibroScan). Σε μελέτη 183
ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C ο
συνδυασμός των δύο εξετάσεων ανέδειξαν
ROC 0.88 για στάδιο F>2, 0.95 για F>3 και
0.95 για F>4. Όταν τα αποτελέσματα των
FibroScan και FibroTest συμφωνούσαν
μεταξύ τους, η βιοψία ήπατος τις επιβεβαίωνε
στο 84% των περιπτώσεων ασθενών με ίνωση
F>2, στο 95% για τιμές F>3 και στο 94% των
ασθενών με F=4. Έτσι λοιπόν φαίνεται πολύ
πιθανό ότι με τον συνδυασμό των
ορολογικών δεικτών και της ελαστογραφίας
αυξάνονται τα ποσοστά ανίχνευσης της
ηπατικής ίνωσης [45].
10. Απλοί δείκτες έναντι συμπλεγμάτων
δεικτών
Σε πολυκεντρική μελέτη με 242
ασθενείς,
συμπλέγματα
μοντέλων
(Hepascore,
FibroTest
και
FIB-4)
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συγκρίθηκαν
BARD).

με

απλούς

δείκτες

(APRI,

ανίχνευση παράπλευρης κυκλοφορίας) αλλά
όχι την ίνωση στα αρχικά της στάδια [49].

- Για την πρόγνωση της σημαντικής ίνωσης
(≥F2), όλοι οι δείκτες παρουσίασαν μέτρια
ακρίβεια (AUC 0.71–0.74) με το δείκτη BARD
να είναι οριακά ακριβής (AUC 0.61), ενώ το
Hepascore και ο FIB-4 είχαν υψηλότερη
ειδικότητα (88.3% και 87.5%).

Η διάμεση ελαστογραφία είναι η καλύτερα
μελετημένη τεχνική ελαστογραφίας για την
εκτίμηση της ηπατικής ίνωσης στη NAFLD.
Πρόκειται για μια εξέταση που διαχωρίζει με
ακρίβεια ασθενείς χωρίς στοιχεία ίνωσης από
εκείνους με προχωρημένη ίνωση/κίρρωση
στον πληθυσμό των ασθενών με NAFLD [50].

- Για την εκτίμηση της προχωρημένης
ηπατικής ίνωσης (≥F3), όλοι οι δείκτες
παρουσίασαν ειδικότητα >80%, το Hepascore
παρουσίασε υψηλότερη ευαισθησία (75,5%),
ενώ όλα τα μοντέλα (ιδίως FIB-4 και
Hepascore) είχαν καλή ακρίβεια (AUC 0.8–
0.86) [46].
- Για την πρόγνωση της κίρρωσης το
Hepascore
παρείχε
την
υψηλότερη
ευαισθησία (87%). Όλα τα μοντέλα είχαν
αποδεκτή ειδικότητα (>0,8), εκτός από τον
δείκτη APRI. Τα συμπλέγματα δεικτών είχαν
την καλύτερη ακρίβεια (AUC για το
Hepascore 0.94, FIB-4/FibroTest 0.86) [47].
Mετα-ανάλυση ανακοίνωσε, ότι τα
FibroTest, ELF και NAFLD fibrosis score
είχαν σημαντικά καλύτερη διαγνωστική
ακρίβεια συγκριτικά με το δείκτη BARD και
το APRI [48].
11. Απεικονιστικές
διάγνωση της ίνωσης

τεχνικές

για

την

Ο υπέρηχος, η αξονική και η
μαγνητική τομογραφία χρησιμοποιούνται
στην καθημερινή πρακτική για τον
απεικονιστικό έλεγχο του ήπατος. Μπορούν
να ανιχνεύσουν την προχωρημένη κίρρωση
με
σημεία
πυλαίας
υπέρτασης
(σπληνομεγαλία, διεύρυνση πυλαίας φλέβας,

ΤΟΜΟΣ 23ος – ΤΕΥΧΟΣ 2 - 2018

Η εξέταση έχει όμως περιορισμούς:
Δίνει ψευδώς θετικά αποτελέσματα σε οξεία
ηπατίτιδα,
εξωηπατική
χολόσταση,
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, ηπατική
αμυλοείδωση και σε πρόσφατη λήψη τροφής
[51].
Χρησιμοποιώντας την συμβατική Μ
κεφαλή, οι μετρήσεις ηπατικής ακαμψίας δεν
ερμηνεύονται στο 19% των περιπτώσεων και
αυτό οφείλεται στην αυξημένη περίμετρο
μέσης λόγω αυξημένου ΒΜΙ [52]. Μία νέα XL
κεφαλή, ειδικά για παχύσαρκους ασθενείς,
παράγει
μικρότερου
πλάτους
κύματα
διάτμησης και έχει παρόμοια συνολικά
διαγνωστική ακρίβεια συγκρινόμενη με την
κεφαλή M, με δείκτη AUC 0.8–0.83 για ίνωση
≥F2,0.85–0.87 για ≥F3, και 0.89–0.91 για
κίρρωση αντιστοίχως. Όταν χρησιμοποιούμε
αρχικά την Μ κεφαλή σε όλους τους ασθενείς
και την κεφαλή XL σε εκείνους που
αποτυγχάνουν οι μετρήσεις τους με την
κεφαλή Μ, το 78-84% ασθενών θα
παρουσιάζουν αξιόπιστες μετρήσεις ηπατικής
ίνωσης [53].
Σε μελέτη όπου η ηπατική ακαμψία
μετρήθηκε με Fibroscan, ARFI και SSI και τα
αποτελέσματα συγκρίθηκαν με ιστολογικά
δεδομένα, η σύγκριση κατά ζεύγη των τιμών
AUCs μεταξύ των SSI, Fibroscan και ARFI
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δεν ανέδειξε σημαντικές διαφορές στη
διάγνωση ήπιας ίνωσης (≥F1) ή κίρρωσης
(F4). Η SS παρουσίασε μεγαλύτερη ακρίβεια
στην διάγνωση σημαντικής ίνωσης (≥F2)
συγκρινόμενη με την ARFI και για τη
διάγνωση σοβαρής ίνωσης (≥F3) συγκριτικά
με το Fibroscan.
Η ελαστογραφία πραγματικού χρόνου
[Real-time(RT) elastography], ενδιαφέρουσα
τεχνική, όπως φάνηκε από μελέτη με 181
ασθενείς,με διαγνωστική ακρίβεια 0.830.96,εξαρτώμενη από το επίπεδο ηπατικής
ίνωσης.
Η μαγνητική ελαστογραφία (MRE), σε
ανάλυση με 142 ασθενείς, παρουσίασε καλή
ακρίβεια
για
την
διάγνωση
της
προχωρημένης ίνωσης (AUC 0.95), υψηλή
ευαισθησία και ειδικότητα (0.85 και 0.93, με
ένα κατώτερο όριο 4.15 kPa) [54]. Αυτά είναι
τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα όσον
αφορά μία μη-επεμβατική τεχνική προς το
παρόν.

ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΩΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ
ΜΗ
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΙ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Οι γενετικοί παράγοντες μπορεί να
επηρεάσουν την ανάπτυξη και εξέλιξη της
NASH. Πολυμορφισμοί γονιδίων προκαλούν
οξειδωτική βλάβη, αλληλουχία φλεγμονής
και έναυσμα της ίνωσης.
α. Ο πρώτος τέτοιος πολυμορφισμός είναι μία
παραλλαγή της patatin-like φωσφολιπάσης3 (PNPLA3) (γνωστή ως αδιπονουτρίνη),
προερχόμενη από υποκατάσταση ισολευκίνης
από
μεθειονίνη στο
υπόλειμμα 148
(μονονουκλεοτιδικός πολυμορφισμός ή SNP).
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O φαινότυπος GG της PNPLA3 σε ασθενείς
με NAFLD έχει συσχετιστεί με περισσότερο
σοβαρή στεάτωση, παρουσία NASH και
ίνωσης [55]. Επιπλέον φαίνεται να συνδέεται
με αυξημένο κίνδυνο αθηρωμάτωσης και με
μεταγενέστερα καρδιαγγειακά συμβάματα.
Οι
φορείς
του
PNPLA3
rs738409
υπολειπόμενου (G) αλλήλιου παρουσιάζουν
επίσης αυξημένη πιθανότητα για την
ανάπτυξη
NAFLD-σχετιζόμενου
ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ),ειδικά του
πτωχά διαφοροποιημένου τύπου[56].
β.
Ένας
άλλος
μονο-νουκλεοτιδικός
πολυμορφισμός είναι η υποκατάσταση
γλουταμινικού από λυσίνη στο υπόλειμμα
167, στην TM6SF2 αλληλουχία. Το Τ αλλήλιο
του γονιδίου αυτού σχετίζεται με την
ανάπτυξη NAFLD, την εξέλιξη προς την
ίνωση και κίρρωση του ήπατος αλλά και με
τη
μεταβολή
στο
μεταβολισμό
της
χοληστερόλης[57].
Περαιτέρω
δυνητικοί
γενετικοί
καθοριστικοί παράγοντες αξιολογούνται και
μπορεί στο μέλλον να χρησιμοποιηθούν ως
μη επεμβατικοί προγνωστικοί δείκτες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Διάφορες, μη επεμβατικές στρατηγικές
έχουν προταθεί εναλλακτικά στη βιοψία
ήπατος, με διάφορα επίπεδα διαγνωστικής
ακρίβειας. Αν και η ακριβής διάγνωση της
NASH δεν είναι ακόμη εφικτή με τα
διαθέσιμα μη επεμβατικά εργαλεία, αρκετές
βαθμολογίες μπορούν να διαγνώσουν την
σοβαρή ίνωση (≥F3).
Συνδυασμοί όπως το FIB-4 και το
NAFLD fibrosis-score, εύκολα υπολογίσιμοι,
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με υψηλή αρνητική προγνωστική αξία για
την προχωρημένη ίνωση, έχουν εκτιμηθεί με
καλά κλινικά αποτελέσματα. Θα μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν ως εξετάσεις πρώτης
γραμμής για αποκλεισμό των ασθενών με
χαμηλή ίνωση και έτσι να αποφεύγονται
εξετάσεις δευτέρου επιπέδου σε σημαντικό
αριθμό ασθενών.
Περισσότερο εξειδικευμένες εξετάσεις
όπως το Fibroscan, το Hepa-score, ο δείκτης

Fibro-Meter, το Fibro-Test και η ELF θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως δεύτερη
γραμμή εξετάσεων, αν και μια τέτοια
διαδοχική διαγνωστική προσέγγιση απαιτεί
περαιτέρω αξιολόγηση. Η ανάπτυξη και
αξιολόγηση
τέτοιων
μη
επεμβατικών
λογαρίθμων θα περιορίσει σημαντικά την
ανάγκη για βιοψίες ήπατος στο κοντινό
μέλλον.
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ABSTRACT
The prevalence of Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) is 20–25% in the general population
and is associated with metabolic risk factors, such as obesity, diabetes mellitus, and dyslipidemia.
Histologically, NAFLD ranges from simple steatosis to nonalcoholic steatohepatitis (NASH),
fibrosis and cirrhosis. As NASH develops in only 10–15% of patients with NAFLD, a biopsy in all
NAFLD cases is not recommended. As a result, histopathological examination of a liver biopsy
specimen is currently the gold-standard for staging of liver disease. However, a liver biopsy has
many limitations. Because it is invasive, it is usually not welcomed by patients. In addition, it can
only sample a small portion of the liver and is thereby susceptible to sampling variation and interand intra-observer variability.These issues provided the rationale for the development of
noninvasive means to estimate the amount of hepatic scar tissue to aid in treatment decisions and
monitor either progression or resolution of fibrosis. Νoninvasive fibrosis tests have been
extensively developed and offer alternatives for staging fibrosis. Despite their increasing use, such
tests cannot adequately differentiate simple steatosis from NASH. At present, such tests can be
used as first line screening to rule out patients without advanced fibrosis. A number of tools are
currently available or in development for the noninvasive assessment of hepatic fibrosis, which
will be reviewed here.
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