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Đại cương  

Thuật ngữ “bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu” (NAFLD: Non-Alcoholic Fatty 

Liver Disease) được đề nghị bởi Ludwig và cộng sự vào năm 1980 nhưng cho đến nay tiêu 

chuẩn chẩn đoán vẫn chưa từng được điều chỉnh hay thay đổi. NAFLD ảnh hưởng khoảng 

25% dân số thế giới, là gánh nặng cho nền y tế và kinh tế của các quốc gia mà hiện nay 

vẫn chưa có thuốc điều trị nào được chấp thuận [1,2,3]. Tỷ lệ mắc bệnh cao được cho là do 

thói quen ít vận động, chế độ ăn dư thừa năng lượng [4]. Bên cạnh đó, tỷ lệ người lớn có 

bệnh về chuyển hóa ở các nước thu nhập cao đang gia tăng thậm chí là ở những người có 

cân nặng bình thường [5,6]. Điều đáng quan tâm là tỷ lệ NAFLD cũng đang ngày càng gia 

tăng ở trẻ em và thanh thiếu niên [7]. Trong bối cảnh nguy cơ và tần suất mắc bệnh tăng 

cao, việc thiếu danh pháp rõ ràng của nhóm bệnh gan này, kèm với thiếu các tiêu chuẩn 

chẩn đoán xác định là một vấn đề đang được các nhà khoa học đặt ra trong thời gian gần 

đây. Để giải quyết thách thức này, một hội đồng gồm các chuyên gia quốc tế đã đưa ra các 

lý do về việc tại sao cần phải loại bỏ thuật ngữ NAFLD mà nên thay vào đó là thuật ngữ 

bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MAFLD: Metabolic 

(dysfucntion) Associated Fatty Liver Disease) với các tiêu chuẩn chẩn đoán xác định để 

mô tả nhóm bệnh lý này [1,8]. MAFLD đại diện cho biểu hiện tại gan của tình trạng rối 

loạn chuyển hóa của nhiều cơ quan, rất đa dạng về nguyên nhân, biểu hiện lâm sàng, diễn 

tiến và kết cục [9]. Trong bài tổng quan này, chúng tôi xin giới thiệu tiêu chuẩn chẩn đoán 

MAFLD được đề xuất bởi hội đồng các chuyên gia quốc tế với sự thống nhất cao và đã 

được đưa vào Khuyến cáo mới nhất của Hội Gan châu Á – Thái Bình Dương 2020 

(APASL) [10]. Tiêu chuẩn chẩn đoán MAFLD không phụ thuộc vào lượng rượu bệnh nhân 

sử dụng và có thể áp dụng ở bất cứ tình huống lâm sang nào. 

Điểm lại tiêu chuẩn chẩn đoán NAFLD và tại sao thuật ngữ này không còn phù 

hợp? 

Tiêu chuẩn chẩn đoán hiện nay của NAFLD trong hầu hết các khuyến cáo là dựa 

trên sự xuất hiện của tình trạng nhiễm mỡ ≥ 5% số lượng tế bào gan và không có nguyên 

nhân gây tích tụ mỡ thứ phát tại gan như sử dụng rượu quá mức, sử dụng thuốc gây nhiễm 

mỡ hoặc các rối loạn chuyển hóa mỡ di truyền…(Bảng 1)[11,12,13,14]. NAFLD sau đó 

được chia thành gan nhiễm mỡ đơn thuần không do rượu (NAFL: Non-Alcoholic Fatty 

Liver) hoặc viêm gan thoái hóa mỡ không do rượu (NASH: Non-Alcoholic Steatohepatitis) 

tùy thuộc vào có bằng chứng của tình trạng viêm đặc trưng trên mô học hay không. 



Bảng 1: Các nguyên nhân gây nhiễm mỡ gan thứ phát 

Nhiễm mỡ hạt to (macrovesicular 

steatosis) 

Nhiễm mỡ hạt nhỏ (microvesicular 

steatosis) 

▪ Sử dụng rượu quá mức 

▪ Viêm gan siêu vi C (genotype 3) 

▪ Bệnh Wilson 

▪ Nhịn đói 

▪ Dinh dưỡng tĩnh mạch 

▪ Abetalipoproteinemia 

▪ Thuốc (vd: corticosteroids, 

tamoxifen, methotrexate, 

amiodarone…) 

▪ Hội chứng Reye’s 

▪ Thuốc (valproate, thuốc ARV) 

▪ Gan nhiễm mỡ cấp trong thai kỳ 

▪ HC HELLP 

Bất thường chuyển hóa bẩm sinh 

 

Định nghĩa và tiêu chuẩn chẩn đoán NAFLD đã tồn tại 40 năm, tuy nhiên hiện nay nó 

không còn phù hợp vì các lý do sau đây: 

Thứ nhất, NAFLD được mô tả như là một bệnh lý loại trừ, nghĩa là nó chỉ tồn tại 

khi những tình trạng bệnh gan khác như viêm gan virus, viêm gan tự miễn hoặc sử dụng 

rượu quá mức không hiện diện. Ví dụ bệnh nhân béo phì hoặc đái tháo đường (ĐTĐ) type 

2 có gan nhiễm mỡ nhưng có sử dụng rượu bia nhiều thì sẽ được chẩn đoán là viêm gan 

nhiễm mỡ do rượu chứ không được chẩn đoán là NAFLD, trong khi có thể tình trạng gan 

nhiễm mỡ của bệnh nhân chủ yếu là do béo phì hoặc đề kháng insulin trong ĐTĐ type 2 

hoặc cũng có thể là do cả 2 nhóm nguyên nhân do rượu và không do rượu. Với những tiến 

bộ hiện nay đã giúp hiểu biết hơn về những quá trình bệnh nền tảng, rõ ràng là NAFLD 

phải được xác định bằng những tiêu chuẩn cụ thể hơn là bằng sự loại trừ. Hơn thế nữa, với 

tỷ lệ hiện mắc cao của NAFLD ở hầu hết các nhóm dân số, việc bệnh gan nhiễm mỡ đồng 

mắc với những tình trạng bệnh gan khác như viêm gan virus, viêm gan tự miễn và viêm 

gan do rượu  là điều khó tránh khỏi thậm chí còn có tỷ lệ cao [15,16]. Ngoài ra, các nghiên 

cứu còn ghi nhận khi NAFLD hiện diện đồng thời với các bệnh gan mạn tính khác sẽ có 

những hiệu ứng cộng hưởng trong sự tiến triển và diễn tiến của bệnh [17,18]. 

Thứ hai, vẫn còn những tranh cãi về giới hạn an toàn của lượng rượu uống vào [19]. 

Việc cập nhật chẩn đoán của NAFLD dựa trên việc loại trừ các bệnh nhân sử dụng rượu 

quá mức là không thực tế và gây ra nhiều bất cập trong việc áp dụng trên lâm sàng [8]. 

Hiện nay không có xét nghiệm hay phương pháp định lượng nào đáng tin cậy để xác định 



chính xác lượng rượu bệnh nhân sử dụng. Do đó, phương pháp phỏng vấn bệnh nhân bằng 

sử dụng bộ câu hỏi vẫn là biện pháp được áp dụng hiện nay. Phương pháp này có độ chính 

xác rất thấp trong việc xác định thời gian và lượng rượu sử dụng do bệnh nhân thường báo 

cáo ít hơn lượng rượu thực tế, sai lệch do nhớ lại,  cũng như khó khăn trong việc xác định 

các thuật ngữ “social drinking” (uống xã giao) và “binge drinking” (nhậu tới bến) ở bệnh 

nhân NAFLD [20]. Quan trọng hơn, việc xác định các tình trạng bất thường chuyển hóa đi 

kèm ở các bệnh nhân bệnh gan do rượu là thật sự cần thiết để điều trị phù hợp. Những bệnh 

nhân như vậy khác biệt hẳn so với bệnh nhân bệnh gan do rượu đơn thuần, tuy nhiên hiện 

nay được loại ra khỏi các thử nghiệm về NASH do không thỏa tiêu chuẩn chẩn đoán. 

Thứ ba, mặc dù trong thực hành lâm sàng chúng ta tách riêng những bệnh nhân 

NAFLD thành 2 nhóm có NASH và không NASH vì việc này ảnh hưởng đến tiên lượng 

và hướng điều trị của bệnh nhân. Tuy nhiên, vấn đề này có phù hợp hay không vẫn còn 

đang tranh cãi. Thực tế là các bệnh nhân NAFLD có thể có kiểu diễn tiến dao động giữa 

nhiễm mỡ đơn thuần và viêm gan thoái hóa mỡ thậm chí trong một khoảng thời gian ngắn, 

và tình trạng viêm gan thoái hóa mỡ cũng có thể tiến triển nhanh hay chậm đến xơ hóa 

hoặc cũng có thể tự hồi phục. Điều đó phản ánh tình trạng diễn tiến bệnh rất đa dạng và 

mang tính động học [21]. Ngoài ra, có nhiều bằng chứng mạnh cho thấy xơ hóa mới là yếu 

tố chính quyết định kết cục và tiên lượng của bệnh nhân NAFLD chứ không phải là NASH 

[22]. Do đó, phân loại hiện nay có thể bị lầm lẫn và có lẽ bệnh gan liên quan đến rối loạn 

về chuyển hóa nên được xem xét tương tự với các bệnh gan mạn tính khác về mức độ hoạt 

động và mức độ xơ hóa mà không nên phân loại rạch ròi giữa gan nhiễm mỡ có NASH 

hay không có NASH. 

Thứ tư, diễn tiến đa dạng của bệnh gan nhiễm mỡ cho chúng ta thấy không nên xem 

và điều trị gan nhiễm mỡ như một bệnh gan đơn thuần (chẳng hạn viêm gan virus B, C) 

với cách tiếp cận một thuốc hoặc một phương pháp điều trị có thể áp dụng cho tất cả bệnh 

nhân. Tỷ lệ hiện mắc ngày càng tăng và nhận thức rõ hơn về NAFLD đã dẫn đến sự bùng 

nổ các nghiên cứu thử nghiệm thuốc từ 8 nghiên cứu trong năm 2013 đến hơn 300 nghiên 

cứu đã diễn ra trong năm 2018 [23]. Tuy nhiên, tỷ lệ đáp ứng kém với < 20 - 30% bệnh 

nhân NAFLD phục hồi được tình trạng viêm và thoái lui tình trạng xơ hóa. Sự đáp ứng 

kém có thể do nhiều yếu tố, bao gồm sự đa dạng trong dân số lựa chọn, thiếu phân nhóm 

dựa trên các cơ chế bệnh sinh. Do đó các thử nghiệm trong tương lai có lẽ sẽ nhắm trực 

tiếp vào các bệnh nhân với các đặc điểm chuyên biệt (giới tính, tình trạng hormone, biểu 

hiện gene, tình trạng chuyển hóa, hệ vi sinh đường ruột…), đặc biệt quan tâm đến việc 

kiểm soát các yếu tố chuyển hóa. 

 

 



Tiêu chuẩn chẩn đoán MAFLD 

Do quá trình bệnh học dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ hiện nay được hiểu rõ hơn và 

được xem như có nguồn gốc từ rối loạn chuyển hóa hệ thống, bên cạnh đó với tần suất mắc 

bệnh ngày càng cao cho nên việc đồng mắc với các bệnh gan mạn tính là điều khó tránh 

khỏi. Do đó, tiêu chuẩn chẩn đoán dựa vào các tiêu chí xác định là điều rất cần thiết hơn là 

chỉ dựa vào các tiêu chí loại trừ. Vì vậy, khác với tiêu chuẩn chẩn đoán NAFLD, MAFLD 

được xác định dựa trên các tiêu chí rõ ràng, bất chấp việc sử dụng rượu hoặc các bệnh gan 

mạn tính đi kèm [1].  

Bệnh nhân được chẩn đoán MAFLD khi có bằng chứng nhiễm mỡ gan dựa trên hình ảnh 

học, xét nghiệm máu hoặc sinh thiết gan kèm theo ít nhất 1 trong 3 tiêu chí sau đây: 

1. Thừa cân hoặc béo phì (BMI ≥ 25 kg/m2, ≥ 23 kg/m2 đối với người Châu Á) hoặc 

2. Đái tháo đường type 2 hoặc 

3. Bệnh nhân không thừa cân và không có ĐTĐ type 2 nhưng có ít nhất 2 trong các yếu 

tố nguy cơ chuyển hóa được liệt kê trong Bảng 2.  

Bảng 2: Các yếu tố nguy cơ chuyển hóa 

- Chu vi vòng eo ≥ 102/88 cm ở người da trắng (nam/nữ) hoặc ≥ 90/80 cm ở người châu 

Á (nam/nữ).  

- Huyết áp ≥ 130/85 mmHg hoặc đang dùng thuốc hạ áp.  

- Triglycerides huyết tương ≥ 150 mg/dL (≥ 1,70 mmol/l) hoặc đang dùng thuốc đặc trị  

- HDL-cholesterol huyết tương < 40 mg /dL (< 1 mmol/L) đối với nam và < 50 mg/dL 

(< 1,3 mmol/L) đối với nữ  hoặc đang điều trị thuốc đặc trị 

- Tiền đái tháo đường (đường huyết đói 100 - 125 mg/dL (5,6 – 6,9 mmol/L), đường 

huyết sau 2 giờ dùng nghiệm pháp dung nạp glucose: 140 - 199 mg/dL (7,8 – 11,0 mmol) 

hoặc HbA1C 5,7% - 6,4%).  

- Chỉ số đề kháng Insulin (HOMA: Homeostasis model assessment) ≥ 2,5.  

- CRP-hs (Plasma high-sensitivity C-reactive protein) > 2 mg/L. 

Đối với việc phát hiện nhiễm mỡ ở gan, siêu âm là phương pháp chẩn đoán đầu tay 

được khuyến cáo và áp dụng rộng rãi. Tuy nhiên, siêu âm có giới hạn là độ nhạy thấp, nó 

không đáng tin khi độ nhiễm mỡ < 20% và việc thực hiện không tối ưu ở những bệnh nhân 

bép phì nặng với BMI quá cao (> 40 kg/m2). Fibroscan với tính năng CAP (controlled 

attenuation parameter) hiện nay đang được sử dụng ngày càng tăng trong thực hành lâm 

sàng để phát hiện các mức độ gan nhiễm mỡ có diện tích dưới đường cong (AUROC) là 

0,7 (lấy sinh thiết gan là tiêu chuẩn so sánh), phương pháp này nhạy hơn trong phát hiện 

những bệnh nhân gan nhiễm mỡ nhẹ so với siêu âm [24]. CT scan hoặc MRI vùng bụng 

cũng có thể được sử dụng để chẩn đoán nhiễm mỡ trung bình- nặng. MRI phổ (gọi tắt là 



MRI spectroscopy)) giúp ước tính định lượng mỡ ở gan nhưng chi phí đắt, và cần các phần 

mềm chuyên dụng nên khó áp dụng. Do vậy, phương pháp MRI xác định tỷ số mỡ - mật 

độ proton (gọi tắt là MRI-PDFF) cũng được chấp nhận gần giống MRS nhưng thực tế hơn 

và nhìn chung được ưu tiên trong các thử nghiệm lâm sàng [25]. Các xét nghiệm máu để 

đánh giá nhiễm mỡ hy vọng trong tương lai có thể thay thế phương pháp hình ảnh học. 

Hiện nay, có thể sử dụng chỉ số gan nhiễm mỡ (FLI: fatty liver index) để chẩn đoán gan 

nhiễm mỡ [11,12,13,14]. 

Thừa cân/béo phì là một trong ba tiêu chí để xác định MAFLD vì thật sự có mối 

liên hệ chặt chẽ với MAFLD trong tiên lượng bất lợi trên lâm sàng. Một phân tích gộp gần 

đây với 239 nghiên cứu tiến cứu đã chứng minh thừa cân và béo phì đều liên quan đến tỷ 

lệ tử vong cao hơn khi so sánh với nhóm cân nặng bình thường [26]. Mặc dù béo phì có thể 

được phân loại thành “béo phì chuyển hóa khỏe mạnh” (MHO: metabolically healthy 

obesity) và “béo phì chuyển hóa không khỏe mạnh” (MUHO: metabolically unhealthy 

obesity) [27,28] do sự ảnh hưởng khác nhau lên nguy cơ biến cố tim mạch. Các nghiên cứu 

đoàn hệ lớn hiện nay cũng không ủng hộ việc các bệnh nhân MHO sẽ không bị ảnh hưởng 

bởi các biến cố tim mạch [29,30,31]. Một báo cáo gần đây cũng cho thấy MHO với MAFLD 

vẫn có nguy cơ cao tiến triển đến xơ hóa gan có ý nghĩa [32]. Do vậy, sự hiện diện của thừa 

cân/ béo phì và rối loạn chuyển hóa có ảnh hưởng độc lập với nguy cơ của MAFLD và 

biến cố tim mạch. Tương tự, mối liên quan chặt chẽ giữa MAFLD và ĐTĐ type 2 đã được 

chứng minh với > 70% bệnh nhân ĐTĐ type 2 có MAFLD [33,34]. Do đó, thừa cân/ béo 

phì và ĐTĐ type 2 được đưa vào tiêu chuẩn để chẩn đoán MAFLD và rất dễ để áp dụng 

trên lâm sàng. 

Thêm vào đó, sự hiện diện của nhiễm mỡ gan với ít nhất 2 yếu tố nguy cơ của bất 

thường chuyển hóa (Bảng 2) cũng là tiêu chuẩn chẩn đoán MAFLD ở những bệnh nhân 

không thừa cân/ béo phì và không có ĐTĐ type 2. Những người gầy không phải là yếu tố 

được bảo vệ đối với MAFLD và có khoảng 6-20% bệnh nhân MAFLD không có thừa cân 

và béo phì [2,35]. Thật vậy, trong một nghiên cứu gần đây với hơn 1.000 mẫu sinh thiết 

gan ở bệnh nhân MAFLD mức độ nặng trên mô học có BMI < 23 kg/m2 không khác biệt 

so với bệnh nhân có BMI > 25 kg/m2 [36]. Càng có nhiều bằng chứng cho thấy tầm quan 

trọng của “sức khỏe chuyển hóa” hơn là việc chỉ phản ánh béo phì. Một nghiên cứu cho 

thấy những bệnh nhân “ không khỏe mạnh về chuyển hóa” (MUH: metabolically 

unhealthy) có nguy cơ biến cố tim mạch cao hơn bệnh nhân “ khỏe mạnh về chuyển hóa” 

(MH: metabolically healthy) bất chấp mức độ BMI [5]. Tương tự, bệnh nhân MAFLD 

không béo phì với MUH có nguy cơ tổn thương gan và nguy cơ tim mạch cao hơn so với 

nhóm MH [32]. Đó là lý do mà tiêu chí bất thường về chuyển hóa được đưa vào trong chẩn 

đoán MAFLD bên cạnh tiêu chí thừa cân/ béo phì hay ĐTĐ type 2. 



Ưu điểm của thuật ngữ MAFLD so với NAFLD khi áp dụng trên lâm sàng 

Tiêu chuẩn chẩn đoán rõ ràng, dễ áp dụng như đã trình bày ở phần trên, MAFLD được 

chẩn đoán khi xác định được 1 trong 3 tiêu chí : thừa cân/ béo phì, ĐTĐ type 2 và yếu tố 

nguy cơ chuyển hóa trên nền bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ. Các tiêu chí này hoàn toàn dễ 

tiếp cận, dễ đánh giá và có thể được áp dụng cho tất cả các bác sĩ bao gồm bác sĩ chuyên 

khoa gan, nội tiết, tổng quát hoặc bác sĩ gia đình. Ngoài ra, do tiêu chuẩn chẩn đoán 

MAFLD không phụ thuộc vào lượng rượu bệnh nhân sử dụng và các bệnh gan mạn tính 

đang hiện diện, khi bệnh nhân thỏa mãn tiêu chuẩn chẩn đoán MAFLD và các tiêu chuẩn 

chẩn đoán bệnh gan mạn khác thì sẽ được chẩn đoán tình trạng đồng mắc MAFLD với các 

bệnh đó. 

MAFLD giúp đánh giá tốt hơn nguy cơ bệnh tim mạch: nghiên cứu tại Hàn Quốc dựa 

trên cở sở dữ liệu quốc gia bao gồm hơn 9 triệu bệnh nhân tuổi từ 40-64, theo dõi từ năm 

2009-2010 [37]. Tỷ lệ bệnh nhân gan nhiễm mỡ được chẩn đoán theo tiêu chuẩn NAFLD 

và MAFLD lần lượt là 28% và 37,3%. Bên cạnh việc giúp xác định số lượng bệnh gan 

nhiễm mỡ nhiều hơn so với NAFLD, qua nghiên cứu này ghi nhận MAFLD giúp đánh giá 

nguy cơ biến cố tim mạch cao hơn. Cụ thể khi so sánh với nhóm không có gan nhiễm mỡ, 

nhóm NAFLD chỉ làm tăng nhẹ nguy cơ biến cố tim mạch với HR (Hazard ratio) = 1,09 

(1,03-1,15) trong khi nhóm MALFD làm tăng đáng kể biến cố tim mạch với HR = 1,43 

(1,41-1,45).  

MAFLD giúp đánh giá tốt hơn nguy cơ bệnh thận mạn: một nghiên cứu mới đây thực 

hiện tại Trung Quốc trên 12.571 bệnh nhân với mục tiêu đánh giá tỷ lệ bệnh thận mạn ở 

bệnh nhân MAFLD và NAFLD [38]. Kết quả cho thấy tỷ lệ bệnh thận mạn trên bệnh nhân 

MAFLD là 29,6% cao hơn trên bệnh nhân NAFLD là 17,8%, và thậm chí nếu chỉ tính 

những bệnh nhân NAFLD nhưng không có yếu tố nguy cơ chuyển hóa kèm theo thì tỷ lệ 

bệnh thận mạn chỉ là 12,5%. Như vậy, việc xác định MAFLD giúp đánh giá tốt hơn nguy 

cơ bệnh thận mạn so với NAFLD. 

MAFLD giúp đánh giá nguy cơ xơ hóa gan có ý nghĩa tốt hơn: một nghiên cứu thực hiện 

tại Nhật Bản (2020) trên 765  bệnh nhân gan nhiễm mỡ [39]. Các bệnh nhân này được chẩn 

đoán bằng cả tiêu chuẩn NAFLD và MAFLD, mức độ xơ hóa gan có ý nghĩa được đánh 

giá bằng sự kết hợp chỉ số FIB-4 và siêu âm đo độ đàn hồi gan. Nghiên cứu này đã ghi 

nhận khi chẩn đoán bằng tiêu chuẩn NAFLD thì độ nhạy để phát hiện xơ hóa gan có ý nghĩ 

là 73%, trong khi dùng tiêu chuẩn chẩn đoán MAFLD thì con số này lên đến 93,9%. Như 

vậy MAFLD giúp xác định thêm được 20% bệnh nhân xơ hóa gan có ý nghĩa bị bỏ sót khi 

dùng tiêu chuẩn NAFLD.  

 



Kết luận 

Với sự hiểu biết ngày càng nâng cao về cơ chế bệnh sinh của gan nhiễm mỡ đã cho 

thấy đây là một bệnh phức tạp cả về vấn đề chẩn đoán, xác định mức độ nguy cơ, điều trị 

và tiên lượng. Trong tương lai không xa, bệnh gan nhiễm mỡ sẽ là nguyên nhân hàng đầu 

gây ra các biến chứng của bệnh gan mạn như xơ gan, ung thư gan cũng như ghép gan. 

NAFLD là thuật ngữ đã có thời gian dài tồn tại trên 40 năm và có lẽ đã đến lúc phải nhường 

chỗ cho một thuật ngữ phản ánh chính xác hơn bản chất của bệnh. Bất thường chuyển hóa 

được xác định là nguyên nhân của nhiều bệnh lý tim mạch, nội tiết và cũng là nguyên nhân 

của nhóm bệnh gan nhiễm mỡ. MAFLD mặc dù chưa được đưa vào trong tất cả các hướng 

dẫn hiện nay về gan nhiễm mỡ, tuy nhiên đã cho thấy những điểm cải tiến và cập nhật ngay 

trong bản thân tên gọi và tiêu chí chẩn đoán. Hiện nay, MAFLD cũng đang dần dần được 

công nhận bởi nhiều nhà khoa học hàng đầu về bệnh gan nhiễm mỡ cũng như những Hiệp 

Hội Gan uy tín trên thế giới như Hội Gan châu Á – Thái Bình Dương (APASL) vì đã cho 

thấy nhiều ưu điểm trong việc đánh giá nguy cơ tim mạch, bệnh thận mạn và xơ hóa gan 

có ý nghĩa. Các thử nghiệm lâm sàng hiện nay đang bắt đầu thu nhận các bệnh nhân gan 

nhiễm mỡ dựa trên tiêu chí mới của MAFLD. Các bác sĩ chuyên ngành gan mật tại Việt 

nam cũng nên từng bước cập nhật và làm quen với thuật ngữ mới này và vận dụng các tiêu 

chuẩn chẩn đoán MAFLD vào trong thực hành lâm sàng để tạo thuận lợi trong việc chẩn 

đoán, phân loại, tiên lượng và điều trị bệnh nhân. 
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