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Các yếu tố bệnh sinh của NAFLD

Arab JP Annu. Rev. Pathol. Mech. Dis. 2018. 13:321–50 



Non-alcoholic fatty liver disease and non-

alcoholic steatohepatitis 

NAFL, non-alcoholic fatty liver; NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease; NASH, non-alcoholic steatohepatitis

1. Hazlehurst JM et al. Metabolism 2016;65:1096–1108; 2. American Diabetes Association Standards of Medical Care in Diabetes 2020. Diabetes Care 2020;43(Suppl. 1); 

3. Chalasani N et al. Hepatology 2018;67:328–357

• The concomitant presence of NAFLD and T2D increases both the risk of 

developing diabetes-related complications and the risk of NAFLD 

progression1

• Diabetes is associated with the development of NAFLD and its more 
severe manifestation of NASH2

NAFLD spectrum3
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Tóm tắc các khuyến cáo điều trị NAFLD

AASLD, American Association for the Study of Liver Diseases; EASD, European Association for the Study of Diabetes; EASL, European Association for the Study of 

the Liver; EASO, European Association for the Study of Obesity; iu, INTERNATIONAL UNIT; NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease; NASH, non-alcoholic 

steatohepatitis; 

T2D, type 2 diabetes.

European Associated for the Study of the Liver et al. J Hepatol 2016;64:1388–402; Chalasani N et al. Hepatology 2018;67;328–57.

EASD/EASL/EASO AASLD

Lifestyle

• 7–10% weight loss to improve 
enzymes and histology

• 500–1000 daily calorie reduction
• Exercise

• 3–5% weight loss to improve steatosis
• 7–10% weight loss to improve 

enzymes and histology
• 500–1000 daily calorie reduction
• Exercise

Pharmacology

• Pioglitazone may improve 
histological features other than 
fibrosis

• Vitamin E may improve steatosis, 
inflammation, and ballooning

• Pioglitazone may improve histology in 
NASH patients with or without T2D

• 800 IU/day of vitamin E may improve 
NASH in patients without T2D

Surgery
• Bariatric surgery may reduce NASH 

progression
• Liver transplant

• Bariatric surgery may be considered in 
obese patients with NAFLD or NASH

• Liver transplant



• Diabetes management should be maintained to prevent NAFLD, to regress 

early stages of NAFLD and to reduce progression to NASH; this includes:

NAFLD and NASH

NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease; NASH, non-alcoholic steatohepatitis

1. American Diabetes Association Standards of Medical Care in Diabetes 2020. Diabetes Care 2020;43(Suppl. 1); 2. Chalasani N et al. 

Hepatology 2018;67;328–357

Treatment recommendations

Pioglitazone and Vitamin E
can improve liver histology1,2

Interventions that improve metabolic 
abnormalities such as weight loss, glycaemic
control or dyslipidaemia1,2

Liraglutide, empagliflozin and dapagliflozin
improved outcomes in preliminary studies, 
in part due to weight loss1,2

Surgery
Bariatric surgery and liver transplant2

Lifestyle intervention
including diet, exercise and weight loss1,2

Statins
can be used to treat dyslipidaemia2
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Điều trị gan nhiễm mỡ

Góc nhìn từ cơ chế bệnh sinh

Two-hit hypothesis về cơ chế bệnh học của gan nhiễm mỡ

Giảm cân

Thay đổi lối sống
Kiểm soát lipid máu

Giảm đề kháng Insulin

Tăng nhạy cảm insulin tại gan
Kiểm soát đường huyết

Giảm các phản ứng viêm/ 
chống oxi hóa

Giảm quá trinh xơ hóa



Medications with off-label potential anti-NASH 

properties 

• Thuốc điều trị NASH chưa

được FDA chấp thuận

✓ Vitamin E

✓ Pioglitazone

• Thuốc đang thử nghiệm lâm sàng

✓ Glucagon-Like Peptide 1 

Receptor Agonists: liraglutide, 

semaglutide

✓ De novo lipogenesis Enzyme 

Inhibitors 

✓ Anti-Inflammatory and Anti-

Apoptotic Drugs



Các thuốc điều trị NASH

Adapt from Konerman MA. J Hepato 2018 (Epub ahead of print)



Thay đổi men gan, đề kháng insulin và cân nặng trong NC của

Pioglitazone và vit E

the 83 subjects in the placebo group, 84 subjects in the vitamin E 

group, and 80 subjects in the pioglitazone group Sanyal A et al N Engl J Med. 2010 May 6; 362(18): 1675–1685 



Vitamin E trong NAFLD

• Vitamin E là antioxidant → giảm gốc tự do → giảm tổn thương gan do 

viêm

• Vit E 800 IU/ngày làm cải thiện viêm, gan nhiễm mỡ, trong 43% BN 

(34/84 BN) không đái tháo đường so với placebo là 19% (16/83BN)

(Sanyal A et al N Engl J Med. 2010 May 6; 362(18): 1675–1685)

• Thận trọng dùng lâu dài do có NC gộp cho thấy vit E có thể tăng nguy

cơ đột quị xuất huyết 22%

( Schurks M BMJ. 2010; 341: c5702)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2974412/




Histologic changes after 18 mo of pioglitazone 
(n = 40) or placebo (n = 42). 

Cusi K Ann Intern Med. 2016;165:305-315 

Tiêu chí chính







Dùng pioglitazone như nào trong NASH

• Cho BN tiền đái tháo đường, đái tháo đường típ 2

• Khởi đầu liều thấp: 7,5mg → 15 mg/ngày

• Theo dõi tác dung phụ:

Tăng cân 2,5-5,2%; 

phù (nhiều hơn nếu dùng với insulin)

Mất xương

Ung thư bàng quang? Có thể nguy cơ thấp (18 /23 nghiên cứu (-)

• Không nên dùng: BMI>40, liều cao insulin, loãng xương, suy tim
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Cơ chế thận của ức chế SGLT-2

Ống lượn gầnCầu thận Ống lượn xa Ống thu thập

Đường lọc qua 

nước tiểu
SGLT2 SGLT1

S1

Quai Henle

Đường được tái

hấp thu Không

có

đường

trong

nước

tiểu

S3

Wright EM. Am J Physiol Renal Physiol 2001;280:F10–8; Lee YJ, et al. Kidney Int Suppl 2007;106:S27–35;  

Han S. Diabetes 2008;57:1723–9.

Đường được tái

hấp thu

SGLT2 SGLT1

S1

S3

Henle

Tăng

đường

thải ra

nước

tiểu

SGLT2 inhibitor

~70 g/ngày
tương ứng với

280 kcal/ngàya

aIncreases urinary volume by only ~1 additional void/day (~375 mL/day) in a 12-week study of healthy subjects and patients with T2DM



Dapagliflozin tác động trên giảm cân: chủ yếu giảm mỡ
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Bolinder J, et al. J Clin Endocrinol Metab 2012;97:1020–31.

Thể tích mỡ dưới da (cm3)Thể tích mỡ tạng (cm3)

Dapagliflozin 10 mg
+ metformin

Placebo
+ metformin

Dapagliflozin 10 mg
+ metformin

Placebo
+ metformin

- 258.3 -185
Original SAT

(mỡ dưới da)

VAT

(mỡ tạng)

Dùng kĩ thuật MRI để xác định lượng

mỡ giảm là mỡ tạng hay mỡ dưới da

Mô mỡ nội 

tạng

Mô cơ/nạc

Mô mỡ dưới da

Da

Dapagliflozin không có chỉ định điều trị giảm cân hoặc giảm huyết áp. 

Những thay đổi về cân nặng và huyết áp đều là tiêu chí thứ phát trong chương trình thử nghiệm lâm sàng



Ức chế SGLT2 tác động lên NAFLD

A.J. Scheen / Diabetes & Metabolism 45 (2019) 213–223 





✓ Làm giảm có ý nghĩa chỉ số APRI liên quan đến cải thiện đáng kể tình trạng gan nhiễm mỡ

✓ Chỉ số APRI được cải thiện đáng kể ở nhóm dapaglifozin (1.12 vs. 0.97, p=0.016) và ở nhóm

pioglitazone (1.14 vs. 0.80, p=0.011), trong khi không có cải thiện ở nhóm sitagliptin (1.07 vs.

1.05, p=0.455)

Hiệu quả cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ của Dapagliflozin 

vs. Pioglitazone & Sitagliptin

Theodoros Peppas et al. Diabetologia (2017) 60(Suppl 1)

https://doi.org/10.2337/db18-1235-P

https://doi.org/10.2337/db18-1235-P


placebo (circles), 
dapagliflozin 5 mg 
(squares), and 
dapagliflozin 10 mg 
(triangles) all plus 
pioglitazone $30 
mg Rosenstock JDiabetes Care 35:1473–1478, 2012 

Dùng pio + dapa ít tăng cân hơn pio
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Kết luận về điều trị NAFLD

• Mục tiêu là giảm nguy cơ tim mạch chuyển hóa

• Điều trị NASH hiện nay chủ yếu thay đổi lối sống gồm: giảm

nhập năng lượng, tăng vận động thể lực để duy trì giảm cân

• Điều trị các yếu tố nguy cơ tim mạch chuyển hóa đi kèm: 

tăng huyết áp, statin, kiểm soát đường huyết,…

• Chưa có thuốc điều trị NASH được FDA chấp thuận

• Dùng các thuốc cải thiện yếu tố nguy cơ tim mạch và giảm

NAFLD: Pioglitazone, GLP-1 RA, ức chế SGLT-2, 


