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Διαγνωστικά & προγνωστικά

• Η εκτίμηση της ίνωσης το κριτικό σημείο

• Οι επιπτώσεις σοβαρής ίνωσης & κίρρωσης

• Να μην ξεχνάμε ότι στη NAFLD, HCC αναπτύσσεται τόσο σε 
ΚΗ όσο και σε μη κιρρωτικούς



229 ασθενείς με ιστολογικά τεκμηριωμένη NAFLD
Μέσο διάστημα παρακολούθησης 26 χρόνια !





Ανιχνεύοντας τη σοβαρή νόσο
-Liquid Biopsy?-

• PNPLA3 or adiponutrin, member of phospholipase family 

• SNP: rs738409 C    G, encodes variant protein of PNPLA3

• PNPLA3 is associated with increased risk of advanced fibrosis in NAFLD & Hep C 
patients

• PNPLA3 is associated with increased risk of HCC in patients with NASH or ALD-related 
cirrhosis

Singal, Am J Gastroenterol 2014

• Microarray analysis to characterize gene expression in liver biopsies mild vs. severe 
disease – gene profiling identified novel targets to improve Dx & Rx 

Moylan, Hepatology 2014



Βιοδείκτες; Πολλοί δυνητικά!



• Σε ασθενείς με NASH έχει περιγραφεί δυσβίωση και βακτηριακή
υπερανάπτυξη στο έντερο

• Υπόθεση: η ενδοτοξιναιμία συνδέεται με ιστολογική βαρύτητα στη NAFLD

• Επίπεδα LBP (Lipopolysaccharite Binding Protein) & Endotoxin σε 237 
ασθενείς με NAFLD, 1 μέρα πριν την LBx

• Η LBP σημαντική συσχέτιση με φλεγμονή στο λόβιο (p=0.001), ενώ για την 
ίνωση σημαντική τόσο η LBP (p=0.004) όσο και η endotoxin (p=0.008)

• H ενδοτοξιναιμία έχει σημαντική συσχέτιση με σοβαρή ίνωση & NASH







Μια πιο εύκολη ζωή



Μοντέλα πρόβλεψης σοβαρής ίνωσης
στη NAFLD





Οι βελτιώσεις στη LSM

•450 LBx proven NAFLD, 
prospective

•The only parameter that 
significantly affected LSMs was 
fibrosis stage; no association w 

steatosis or probe type

Eddowes, Gastro 2019, in Press











OCA trial vs. Placebo on histological response in NASH
• The first 24 wk of Rx sign association w Hx markers of response:
• Baseline NAS score
• Triglyceride levels
• Decrease in ALT levels 







•Η σοβαρή ίνωση σχετίζονταν
με ηπατοκαρκινογένεση,
επιπλοκές της ΚΗ και
εξωηπατικές κακοήθειες

•Fib-4: χρήσιμο στην πρόβλεψη
επιπλοκών σχετικών με το
ήπαρ, όχι με εξωηπατικές
κακοήθειες













• MRE+SWE έχουν την υψηλότερη διαγνωστική ακρίβεια για την προχωρημένη 
ίνωση σε ασθενείς με NAFLD

• Από τους απλούς βιοχημικούς δείκτες τα NFS & FIB-4 πιθανά προσφέρουν την 
καλύτερη διαγνωστική «επίδοση» για την προχωρημένη ίνωση











Βιοψία ήπατος σε ποιόν?

• Ασθενείς με επίμονη αύξηση LFTs ή 
απεικόνιση μη συμβατή με NAFLD και 
παρουσία συννοσηροτήρων

• NAFLD + συνυπάρχοντα αίτια

• Οι ηλικιωμένοι πιο πιθανό να έχουν NASH 
& προχωρημένη ίνωση

Rinella, AASLD 2013 - Chalasani, Hepatology 2012 - Van 
Thiel, Sci World J 2013- Noureddin, Hepatolgy 2013



Μηνύματα για το σπίτι

• Η εκτίμηση της ίνωσης είναι ύψιστης σημασίας στην πρόγνωση των ασθενών 
με NAFLD

• H LBx είναι η εξέταση αναφοράς – αναγκαία σε αδιευκρίνιστες καταστάσεις 
ή πολλαπλές αιτιολογίες 

• Ο συνδυασμός ελαστογραφίας και δεικτών όπως FIB-4, εκτιμούν σωστά με 
αξιοπιστία την πλειοψηφία των ασθενών

• Η MRE είναι εξαιρετική εναλλακτική επιλογή, όμως ακριβή και ακατάλληλη 
για μαζικό έλεγχο



Ευχαριστώ για την προσοχή σας

&  περιμένω το ….
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