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НЕАЛКОХОЛНА СТЕАТОЗНА БОЛЕСТ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ (НАСБ) 

Диагностичен и терапевтичен алгоритъм (консенсус) 

Същност 

НАСБ е клинико-морфологично понятие. Приема се при натрупване на масти (триглицериди) в поне 
10% от хепатоцитите, у лица, които не консумират токсични количества алкохол и при изключена друга причина 
за чернодробно заболяване. 

Спектърът на НАСБ е широк. Той включва стеатоза, стеатозен хепатит (неалкохолен стеатозен хепатит 
- НАСХ) и цироза (неактивна микронодуларна, със загуба на специфичните белези на НАСБ/НАСХ). Диагнозата 
на НАСХ е затруднена поради липсата на специфични неинвазивни диагностични тестове. 

Чернодробната стеатоза се дължи на различни причини и множество генетични дефекти в енергийния 
метаболизъм, но в най-голяма степен е свързана с инсулинова резистентност (табл. 1). Днес се приема, че 
НАСБ е част от спектьра на метаболитния синдром - чернодробната му изява. 

Повечето от лицата с проста стеатоза са с доброкачествен, непрогресиращ ход. Лицата с тежка стеатоза 
развиват лека перицелуларна и перивенуларна фиброза Двустъпковият модел обяснява възможната прогресия 
от стеатоза (първа стъпка) до НАСХ, възникващ при съответни стимули за клетъчна смърт, възпаление и фиброза 
(втора стьпка). Налице са данни, че при НАСБ, свързаната ЧЦ има по-висок риск за развитие на чернодробна 
недостатъчност, хепатоцелуларен карцином и чернодробно-свързана смъртност. 

Когато първичната НАСБ е комбинирана с друго чернодробно заболяване („НАСБ оверлап синдром"), тя 
задълбочова чернодробното увреждане и засилва прогресията до цироза. При хроничен хепатит С намалява и 
терапевтичния отговор на противовирусното лечение. Появата на стеатоза след чернодробна трансплантация е 
свързана с повишен риск за чернодробна дисфункция. 

Таблица 1. Причини за НАСБ 

Причина 
Първична 

Връзка 
Метаболитен синдром 
(вкл. сънна апнея и синдром на поликистозните яйчници) 

Вид на стеатозата 

Макровезикуларна 
Вторична 
Хранителни 
фактори 

Медикаменти 

Токсини 

Вродени 
метаболитни 
дефекти 
Други 

Бърза загуба на тегло, гладуване, малнутриция, големи операции 
на храносмилателната система (гастроплексия или йеюнален 
байбас за затлъстяване, значителна резекция на тънко черво, 
билиопанкреасни анастомози) тотално парентерално хранене 
с глюкоза 
Кортикостероиди, естрогени, тамоксифен, methotrexate, 
zidovudine, amiodarone, аминосалицилова киселина, tetracycline, 
didanosine, cocaine, perhexilene, diltiazem, nifedipine, amiodarone, 
изониазид и други, билки, хранителни добавки, хипервитаминоза A 
Отровни гъби (напр. Amanita phalloides), продукти на нефта, 
фосфор, Bacillus cereus токсин 
Липодистрофия, а-бета/хипобета-липопротеинемия, болест на 
Weber-Christian, болест на Wolman, болест на Wilson, 
тирозинемия 

Остра чернодробна стеатоза на бременността, синдром на Reye, 
при повишено съдържание на бактерии и токсини в червото, напр. 
хронични възпалителни заболявания на червата, дивертикули на 
тънкото черво с бактериален свръхрастеж, сериозни системни 
заболявания, СПИН 

Макровезикуларна 

Макро- и микро-
везикуларна 

Макро- и микро-
везикуларна 
Макровезикуларна 

Микро- и макро-
везикуларна 

Социално значение 

НАСБ е социално-значимо заболяване на нашето време. 

- Това е най-честата причина за повишени аминотрансферази и хронично чернодробно заболяване в 
САЩ, като честотата й нараства постоянно, включително и в другите региони на света. Истинската 
честота не е известна, но се предполага, че е висока (на базата от резултатите от неинвазивните 
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изследвания). Повечето от хората имат нормален АЛАТ (до 80%). Стеатохепатит не е търсен в 
популационни проучвания, т.к. диагнозата е само хистологична. 

- НАСБ се установява в 13% до 35% от населението, a HACX - в 3% от лицата без затлъстяване и 15-20% 
от тези с тежко затлъстяване. Честотата нараства успоредно с увеличаването на добилите епидемични 
размери затлъстяване, метаболитен синдром и диабет тип 2. В миналото НАСХ се описваше предимно 
при жени на средна възраст със затлъстяване и повишени стойностите на кръвната захар (намален 
глюкозен толеранс или диабет). Днес НАСБ, включително НАСХ все по-често се установяват в млада 
възраст, без разлика в пола. НАСБ се превръща във важна причина за чернодробно заболяване и при 
децата. 

- Като част от спектьра на метаболитния синдром , НАСБ може да се разглежда и като ранен маркер за 
исхемична болест на сърцето и ранна атеросклероза. Установява се в 66% при жените и 50% от мъжете 
с инфаркт на миокарда, което е значимо повече, отколкото е честотата сред населението. Атеросклероза 
се установява в 30% при хората със стеатоза срещу 19% при тези без. 

- Отразява се върху качеството на живота. Както поради чернодробното заболяване, така и във връзка 
със затлъстяването. 

НАСБ прогресира до НАСХ в около 15 до 25%, напреднала фиброза (25-50%) и чернодробна цироза (10 до 
25%). НАСБ е най-честата причина за криптогенна цироза, която представлява 3-30% от случаите на цироза. 
Крайният стадий на това заболяване днес е втората по честота причина след вирусните хепатити за чернодробна 
трансплантация в САЩ. Годишната смъртност от чернодробна цироза, свързана с НАСБ е 12%, по-висока от 
тази на общата популация. Преживяемостта при тази цироза е по-малка, отколкото на нелекуваните пациенти с 
HCV цироза, съобразено с възраст и пол. Повишен е и рискът за поява на първичен рак на черния дроб при 
възрастните пациенти. Въпреки рискът за сърдечно-съдово заболяване, чернодробната недостатъчност е 
най.честата причина за смърт при чернодробна цироза, свързана с НАСБ. Усложненията от хроничното 
чернодробно заболяване сега са втората причина за смъртност при пациентите с диабет тип 2. 

Прогнозите сочат, че в следващите години НАСБ и НАСХ ще се превърнат в по-голям здравен проблем за 
населението, отколкото диабетът и артериалната хипертония. 

Кой е с повишен риск за НАСБ? 

Основна причина за поява на HACX e инсулиновата резистентност и метаболитния синдром. Инсулинова 
резистентност е налице в приблизително 98% от лицата с НАСБ, a 90% от тях имат поне един критерий за 
метаболитен синдром. Заболяването е по-често при наличие на повече компоненти. 

Наличие на метаболитен синдром (по АТР III критериите) се приема при: 1. Абдоминално затлъстяване 
(обиколка на талията, измерена през пъпа >102 см за мъже и >88 см за жени) и поне един от следните промени: 
а. Артериално налягане 130/85 mm Hg или хипертония; б. Дислипидемия (повишени триглицериди > 1.7 mmol/ 
1 и/или намаление на HDL - холестерол < 1.0 mmol/1 за мъже и < 1.3 mmol/1 за жените); в. Кръвна захар на 
гладно > 6.1 mmol/1 или диабет 

1. Затлъстяване (индекс на телесна маса - ИТМ > 30 kg/m2) се установява при 50% до 100% от пациентите с 
НАСБ. От друга страна в сравнение с общата популация, честота на НАСБ и HACX e значимо по-висока при 
затлъстяване, съответно 70 - 95% и 9-30%. Цироза се установява в 7% до 16%. Релативният риск за НАСБ и по-
тежко чернодробно увреждане нараства с повишаване на ИТМ и абдоминалното затлъстяване. 

2. Захарна болест тип 2 или намален глюкозен толеранс се открива в 20-75% от лицата с НАСБ, а честотата й 
сред пациентите с ЗД2 -тип достига до 55%. Почти всички болни със захарна болест и затлъстяване едновременно 
имат стеатоза в различна степен. По-висока е и честотата на НАСХ (50%) и чернодробна цироза (20%). Наличието 
на диабет увеличава риска от развитие не само на НАСБ (релативен риск 2.6), но и на чернодробна цироза и 
първичен рак на черния дроб. От друга страна наличието на НАСБ е допълнителен влошаващ еволюцията на 
диабета фактор. 

3. НАСБ е по-честа и при изразено повишаване на триглицеридите в серума, както и при артериална 
хипертония (50-90%). 

Как се поставя диагнозата НАСБ и НАСХ? 

1. Клинични белези 
- Повечето болни са без симптоми или с неспецифични оплаквания като болка в дясното подребрие, 

мускулна слабост, лесна умора; фамилна или лична анамнеза за метаболитни нарушения. 
- При липса на цироза - незначими физикални промени: хепатомегалия в 50% (трудно установима при 

изразено затлъстяване), наднормено тегло с увеличаване на висцералната мастна тъкан и коремната обиколка. 
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2. Лабораторни промени - неспецифични, не корелират с хистологичните промени 
- чести 

о Компоненти на метаболитния синдром 
о Леко до умерено повишени аминотрансферази ( 2 - 5 пъти над горната референтна стойност), 

флуктуиращо или постоянно; винаги преобладава увеличението на АЛТ (АЛТ>АСТ). Най-често 
се установява леко повишена активност само на АЛАТ; АСТ/АЛТ > 1 (по-напреднала фиброза), но 
никога > 2. Нормални чернодробни ензими не изключват значимо чернодробно увреждане, вкл. 
цироза. 

о Повишени ГГТ и/или АФ( до 2-3 пъти над горната референтна стойност в около 1/3) 
о Повишен серумен феритин (50%) без изразено чернодробно натрупване 
о Нормални албумин и протромбиново време, хематологични показатели, рядко повишен билирубин; 

с изключение на болните с чернодробна цироза 
- редки 

о Позитивни AHA в нисък титър (< 1:320) 
о Повишена сатурация на трансферин, ,хетерозиготи за хемохроматоза 

3. Изобразителни методи 
Конвенционални ехография (специфичен образ при стеатоза >30% от хепатоцитите), КТ и МРТ -
нечувствителни по отношение на възпаление, фиброза, балонна дегенерация. Липсва корелация между 
хистологичната находка и резултатите от изобразителните методи. 
Рутинните изобразителните методи не могат да разграничат НАСБ от НАСХ или друго хронично 
чернодробно заболяване. Подкрепят диагнозата, но не са основен метод за диагноза 

Диагнозата се подозира при установяване на стеатоза от изобразителните изследвания и повишен АЛТ 
или АЛТ и ACT. 

4. Чернодробна биопсия 
■ Чернодробната биопсия е златен стандарт за оценка на стадия на НАСБ и оценка на еволюцията. 

Изключва други причини за чернодробното заболяване. Диагнозата НАСХ е само хистологична. 
- Няма неинвазивни сигурни методи за отдиференциране на „спокойното" от прогресиращото заболяване. 
- Чернодробната биопсия е показана при всички лица с повишени аминотрансферази и/или ехографски 

установена стеатоза, при изключена друга причина за чернодробно заболяване. Трябва да се има 
предвид, че на този етап липсва сигурна ефективна терапия, прогнозата е добра в повечето от случаите, 
съществува риск от усложнения, свързани с манипулацията. Необходима е индивидуална оценка на 
ползата и риска от провеждането на чернодробна биопсия. 

Хистологична диагноза 
■ НАСБ/НАСХ са отделен вид чернодробно увреждане, което позволява диференцирането им от другите 

видове чернодробни заболявания 

Хистологичните белези, посочвани като специфични за НАСБ са : 
Стеатоза: лека до умерена, предимно в зона 2 и 3, до липсваща в зона 1, най-често смесена (макро- и 
микровезикуларна), предимно макровезикуларна 
Възпаление: главно лобуларно, от смесен тип, малки групи макрофаги и лимфоцити, свързани с точкови 
некрози на хепатоцитите; слабо изразено портално възпаление, най-често липсва интерфейс хепатит 
Балонна дегенерация (специфична за НАСХ в зона 3): групи от хепатоцити с балонна дегенерация, 
често заобиколени от стеатозни хепатоцити 
Малори хиалин: подпомага диагнозата, но е труден за оценка; неспецифичен 
Фиброза: перисинусоидална и перицелуларна фиброза, най-изразена в зона 3. При формиране на мостове 
често се наблюдават хепатоцити вътре в зоната на фиброзата, което не е характерно за другите видове 
чернодробно увреждане. 

При НАСХ се установяват и други хистологични промени, но те не са специфични за поставяне на диагнозата 
- пигментни макрофаги, микрогрануломи, липогрануломи, хепатоцелуларна апоптоза, мегамитохондрии. 
- Хистологично се различават няколко типа промени при НАСБ (табл.2). Налице е връзка между 
хистологичните промени и клиничния ход на заболяването. 
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Табл.2 Категории на НАСБ 
Категория 
Тип 1* 

Тип2* 
Тип 3 

Тип4 

Хистология 
Проста стеатоза (макровезикуларна, 
дифузна или центрилобуларна -зона 3) 
Стеатоза + лобуларно възпаление (леко) 
Стеатоза , лобуларно възпаление и 
балонна дегенерация 
Стеатоза, балонна дегенерация , 
Малори телца и/или фиброза 

Клинико-морфологична корелация 

Непрогресивно 
Вероятно непрогресивно 

НАСХ без фиброза може да прогресира до цироза 

НАСХ с фиброза може да прогресира до цироза 
и чернодробна недостатьчност 

* ± Гликогенизирани ядра (предхождащ диабет) 
- Използват се различни системи за оценка на степента на възпаление и некроза при НАСХ, стадия на 

фиброзата (табл.З и 4) както и цялостна оценка на заболяването. 
Табл.ЗСтепени на стеатозен хепатит 

Степени 
Лека 

Умерена 

Тежка 

Стеатоза 
До2/3 

Всяка степен 

Повече от 2/3 

Балонна дегенерация 
Случайно,зона 3 

Видима, зона 3 

Изразена, главно зона 3 

Лобуларно възпаление 
Пръснато, леко, остро 
или хронично 
Леко, свързано с балонна 
дегенерация 
Леко до умерено 

Портално възпалениие 
Липсва или леко 

Леко до умерено 

Леко до умерено 

Табл.4 Стадии на стеатозния хепатита 

Стадий 
0 
1 
2 
3 
4 

Дефиниция 
Липсва фиброза 
Перицелуларна/синусоидална фиброза в зона 3 
Перипортална фиброза и фиброза в зонаЗ 
Мостова фиброза 
Цироза 

Естествена еволюция на НАСБ 
■ He добре изяснена, липсват големи проспективни проучвания 
■ Рискът за прогресия до ЧЦ и свързана с чернодробното заболяване смъртност е малък при чернодробна 

стеатоза и значимо по-висок при НАСХ 
Липсва корелация между клиничните симптоми, лабораторни и хистологични промени. Само 
хистологичните промени предсказват прогнозата. 

■ Прогресивно заболяване се подозира при по-тежка степен на стеатоза; наличие на некроза и 
акивност (възпаление), балонна дегенерация; видимо отлагане на желязо, значима хистологично 
фиброза, перисинусоидална фиброза 

■ Различни неинвазивни рискови фактори и комбинации от тях са идентифицирани за предсказване 
на прогресивно или напреднало заболяване: 

- Затлъстяване (ИТМ > 28), възраст >45 г., диабет, АСТ/АЛТ > 0.8 или повишение на АЛТ поне 2 пъти 
над горната референтна стойност, артериална хипертония, триглицериди ?1.7 mmol/1, инсулинова 
резистентност, натоварване с желязо 

- Наличието на затлъстяване и/или диабет тип 2 най-сигурно предсказва наличието на фиброза. Възраст 
над 45 или 50 г е сигурно предсказващ фактор за цироза, поради продължително време за възможен 
втори хит. 

- При ехографски установена стеатоза, възраст под 45 год., без затлъстяване или диабет и АСТ/АЛТ < 0.8 
имат минимален риск за значима фиброза, за разлика от обратното. 

Какво е лечението и как да се предпазим от еволюция към прогресиращо заболяване? 

■ На лечение задължително подлежат пациентите с риск за прогресия, персистираща цитолиза 
■ Липсва специфично лечение. Възможни са разнообразни лечебни подходи, базирани на известните 

патогенетични нарушения (табл.5). Първа стъпка в лечението е намаляване на стеатозата, съответно 
нейните последствията чрез корекция на метаболитния синдром и инсулиновата резистентност. 
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Таблица 5. Лечебни подходи при НАСБ 

Намаляване на стеатозата 
Намаляване на мастната тъкан 

Загуба на тегло с диета и 
физическа активност 
Загуба на тегло с с хирургични 
процедури 
Orlistat 

Лечение с антилипемични 
средства 

Статини 

Clofibrate 

Gemfibrozil 
Bezafibrate 

Намаляване на инсулиновата 
резистентност 

Metformin 

Тиазолиндиониди 
Rosiglitazone, Pioglitazone 

Намаляване на възпалението 
Антиоксиданти 
Витамин Е и С 
Betaine 
S-adenosyl-L-methionine 
Желязно изчерпване - кръвопускане 

TNF-б 
Pentoxifylline 
Losartan 

Цитопротекция 
УДХК 
Стероиди 

1. Корекция на начина на живот - без ситемна алкохолна употреба; хипокалорийна диета с намаляване на приема 
на въглехидрати, но без гладуване; повишена двигателна активност. Отстраняват се или се коригират всички 
отключващи фактори - лекарства и други токсини. 

- Редукцията на теглото и намаляване на обиколката на талията имат критична роля в лечението и 
профилактиката на НАСБ. Необходимо е внимателно следене на теглото Бързо му намаляване влошава 
чернодробната функция. Трябва да става постепенно - под 1600 g /седмично. Постепенното отслабване 
е полезната първа стъпка. 

- Загубата на тегло и повишената физическа активност подобрява затлъстяването и инсулиновата 
резистентност. Може да редуцира чернодробните ензими и стеатозата. He e достатъчно за повлияване 
на вече възникнало възпаление и фиброза на черния дроб. 

о Ниво на доказателство-П-2*** 
2. Корекцията на повишените нива на мастите в серума с антилипемични медикаменти може да доведе до 
намаляване на чернодробните ензими, но липсват убедителни данни за хистологично подобрение. Възможно е 
токсично медикаментозно увреждане. 

о Ниво на доказателство - II-1 до П-2 

3. Корекция на чернодробната инсулинова резистентност и повишеният синтез на триглицериди и свободни 
мастни киселини с Metformin и тиазолиндионите Rosiglitazone или Pioglitazone, самостоятелно или в комбинация 
с vitamin E и други хепатопротективни медикаменти. Подобрят инсулиновата чувствителност на черния дроб и 
повишават разграждането на мастните киселини. Приложени за период най-малко за 6 месеца имат благоприятен 
ефект върху метаболитните отклонения, чернодробните ензими, стеатозата и други хистологични промени 
(тиазолидинидионите). Същите обаче не трябва да бъдат използвани ако заболяването е в напреднал стадий 
поради опасност от токсично увреждане на черния дроб. 

о Ниво на доказателство - П-2 

4. Ако чернодробните ензими се задържат повишени. към терапията се добавят и т,н. хепатопротектори и 
антиоксиданти за подобряване на чернодробната функция, например силимарин, урзодезоксихолева киселина 
(УДХК), цинарикс, адеметионин, витмин Е и С и други. 
— Витамин Е, N-acetylcysteine, Betaine - подобряват чернодробните ензими, но липсват убедителни данни за 

хистологично подобрение (ниво на доказателство - II-1 до П-2). Витамин Е е подходящ при деца. Все още 
е нерешен въпросът дали може да увеличи рискът от сърдечно-съдово заболяване при възрастните лица. 

— УДХК в доза 13-15 mg/kg/дневно: разнопосочни резултати -от липса на ефект до биохимично и 
хистологично подобрение (ниво на доказателство - I до П-3) 

5. При бактериален свръхрастеж в червото или дисбиоза е подходящо лечение с антибиотици или пробиотици. 
При излишък на желязо в организма, то се извлича чрез лечебно кръвопускане. Това води до стабилизиране на 
чернодробните клетки и подобряване на заболяването. 
*** Обобщение на проведените проучвания. 
Проучванията с хистологично доказан НАСХ са малко на брой; липсват сигурни критерии за диагнозата НАСХ; 
оценяват се биохимичните промени; в малко от тях е налице хистологично проследяване; няма проучвания 
проследяващи късните резултати. Повечето проучвания са отворени, нерандомизирани, без високо ниво на 
доказателство 
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Таблица 6. Ниво на доказателства 

Степен 
I 
II-1 
П-2 
П-3 
III 

Определение 
Рандомизирано, контролирано 
Контролирано, нерандомизирано 
Кохортно или „случай-контрол" аналитично проучване 
Неконтролирано, експериментално 
Дескриптивно епидемиологично, мнение на авторите 

Диференциалната диагноза меяеду между алкохолен (АСХ) и НАСХ (табл.7). 
— Изключително трудна при някои пациенти със затлъстяване и метаболитен синдром, както и в 

случаите с алкохолна консумация между 10-20 и 40 g/дневно. 

Таблица 7 Различия между алкохолния (АСХ) и неалкохолния стеатозен хепатит (НАСХ) 

Разлики 
Клинични белези 

Физикално изследване 

Лабораторни показатели 

Хистологични белези 

Патогенеза 

Прогноза 

АСХ 
Възможни - анорексия, загуба на 
тегло, температура, иктер 

Възможни -иктер, намалена 
мускулна маса 
ACT > АЛТ, по-често хипербили-
рубинемия, хипоалбуминемия, 
левкоцитоза, макроцитоза 
По-лека стеатоза, по-често Малори 
хиалин, склерозираща хиалинна 
некроза на v.centralis 
Митохондриално увреждане, TNF 

Лоша при тежък хепатит, 
чернодробна недостатъчност или 
усложнена цирозата 

НАСХ 
Без симптоми, болка в дясното 
подребрие, затлъстяване, диабет, 
хипертония, хиперлипидемия 
Затлъстяване 

АЛТ> ACT 

По-изразена стеатоза, рядко Малори 
хиалин, гликогенови ядра 

Цитокини на мастната тъкан 
(адипонектин и др.), TNF 
Риск за цироза след години, смъртност 
сварзана с метаболитния синдром -
диабет, ССЗ или ЧЦ 

НАСБ и хроничен хепатит С 

Чернодробна стеатоза се установява при повече от 50% от болните с хроничен хепатит С. Дължи се на 
директен стеатогенен ефект (митохондриален) на HCV (предимно генотип 3) или на метаболитен синдром с 
централно затлъстяване, инсулинова резистентност и диабет. Лицата с хронична HCV инфекция (генотип 1) и 
НАСБ, респективно инсулиновата резистентност (директно стимулира фиброобразуването) имат по-изразена 
вирусна репликация, фиброза на черния дроб и по-бърза прогресия до цироза, както и по-слаб ефект от 
противовирусното лечение. Корекцията на теглото, инсулиновата резистентност и стеатозата, свързана с 
генотип 1 подобрява медикаментозния отговор. 


