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Εισαγωγή
Η ινσουλίνη αποτελεί βασική για την επιβίωση του οργα-

νισμού ορμόνη, καθώς καθορίζει την απορρόφηση και τη 
χρησιμοποίηση ή / και συσσώρευση για μελλοντική χρήση 
καυσίμων πρώτων υλών στους ινσουλινοευαίσθητους ιστούς, 
δηλαδή τους μυς, το ήπαρ και το λιπώδη ιστό . Η δράση 
της ινσουλίνης επιτυγχάνεται, μέσω ενός πολύπλοκου 
ενδοκυττάριου καταρράκτη, που ξεκινάει με τη σύνδεσή 
της σε έναν διαμεμβρανικό υποδοχέα με ιδιότητες τυρο-
σινικής κινάσης και καταλήγει στη μετάθεση ενός μεταφο-
ρέα γλυκόζης από τον ενδοκυττάριο χώρο στην κυτταρική 
μεμβράνη . Η ινσουλίνη δρα στο λιπώδη ιστό, αυξάνοντας 
τη λιπόλυση και συνεπώς, την παροχή ελεύθερων λιπαρών 
οξέων ως καύσιμη ύλη σε ενεργειακά ευαίσθητους ιστούς . 
Επιπρόσθετα, αυξάνει την παραγωγή και απελευθέρωση 
γλυκόζης από το ήπαρ και συνεπώς, την παροχή ενέργειας 
στο γλυκοζοεξαρτώμενο εγκεφαλικό ιστό . Παράλληλα, η 
υπερινσουλιναιμία συμμετέχει στη φλεγμονώδη απάντηση 
και την επούλωση τραυμάτων . Στην εξέλιξη του ανθρωπίνου 
είδους, η αντίσταση στην ινσουλίνη αποτέλεσε τελεολογική 
απάντηση στην έλλειψη τροφής και στην αντιμετώπιση 
λοιμώξεων και τραυμάτων . Στις σημερινές κοινωνίες, της 
αφθονίας, όπου η κατανάλωση ενέργειας υπολείπεται 
σημαντικά της πρόσληψης, η αντίσταση στην ινσουλίνη 
αποτελεί νόσο και συνδυάζεται με την παχυσαρκία και το 
μεταβολικό σύνδρομο .

Ορισμός
Η αντίσταση στην ινσουλίνη είναι η κατάσταση στην οποία 

υψηλότερες από το φυσιολογικό συγκεντρώσεις ινσουλίνης 
απαιτούνται για την επίτευξη φυσιολογικής μεταβολικής 
απάντησης ή όπου οι φυσιολογικές συγκεντρώσεις ινσουλίνης 
δεν επαρκούν για την επίτευξη φυσιολογικής μεταβολικής 
απάντησης . Οι συνέπειες της ινσουλινοαντοχής εξαρτώνται 
από το αν η δυσλειτουργία του σήματος αφορά στους 
περιφερικούς ιστούς ή στο ήπαρ . Η περιφερική αντίσταση 
στην ινσουλίνη έχει σαν αποτέλεσμα την ελαττωμένη με-
ταφορά γλυκόζης από το αίμα στους σκελετικούς μύες και 
την αύξηση των ελεύθερων λιπαρών οξέων στο πλάσμα . 
Αντίθετα, η κύρια συνέπεια της ηπατικής αντίστασης στην 
ινσουλίνη είναι η ανεξέλεγκτη παραγωγή και απελευθέρωση 
γλυκόζης από το ήπαρ .

Η μέθοδος αναφοράς για τον ποσοτικό προσδιορισμό της 
περιφερικής αντίστασης στην ινσουλίνη είναι η υπερινσου-
λιναιμική ευγλυχαιμική καθήλωση γλυκόζης (euglycemic 
clamp), η οποία όμως είναι μέθοδος πολύπλοκη, χρονοβόρος 
και δύσκολη για τον ασθενή . Για τους παραπάνω λόγους 
χρησιμοποιούνται πιο εύχρηστοι δείκτες, όπως ο HOMA 
- IR, ο οποίος υπολογίζεται με βάση τις τιμές γλυκόζης και 
ινσουλίνης νηστείας ως εξής: HOMA - IR = Ινσουλίνη νη-
στείας (μu/ml) x γλυκόζη νηστείας (mmol/L)/22,5 . Ο HOMA 
- IR χρησιμοποιείται πρακτικά σε όλες τις κλινικές μελέτες 
για τον καθορισμό της αντίστασης στην ινσουλίνη . 

Αντίσταση στην ινσουλίνη και ήπαρ
Tα τελευταία έτη σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί 

στην κατανόηση μηχανισμών ηπατικής βλάβης σε άτομα 
με μεταβολικό σύνδρομο και αντίσταση στην ινσουλίνη . 
Η περίσσεια ινσουλίνης φαίνεται ότι επάγει την ενεργο-
ποίηση των αστεροειδών ηπατικών κυττάρων σε μελέτες 
σε πειραματόζωα, ενώ η υπεργλυχαιμία προκαλεί αύξηση 
των προϊνωτικών κυτοκινών . Ως φυσικό επακόλουθο των 
παραπάνω, η αντίσταση στην ινσουλίνη έχει συσχετιστεί τα 
τελευταία χρόνια με την παθογένεια, τη βαρύτητα, αλλά και 
την πρόγνωση ηπατικών νόσων και έχει μελετηθεί εκτενώς 
στη μη - αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (NAFLD) και 
τη χρόνια ηπατίτιδα C (XHC) . 

Η NAFLD θεωρείται η ηπατική εκδήλωση του μεταβολι-
κού συνδρόμου και η βαρύτητά της κυμαίνεται από απλή 
στεάτωση μέχρι κίρρωση και ηπατοκυτταρικό καρκίνο . Το 
μεταβολικό σύνδρομο αποτελεί τη συνεκδήλωση στενά 
συσχετιζόμενων νοσολογικών οντοτήτων που συσχετίζο-
νται παθογενετικά με την αντίσταση στην ινσουλίνη . Για 

τη διάγνωσή του απαιτείται η ταυτόχρονη παρουσία τριών 
εκ των παρακάτω: 1) Γλυκόζη νηστείας ≥ 110 mg/dL . 2) 
Κεντρική παχυσαρκία, δηλαδή περιφέρεια μέσης > 102 cm 
σε άνδρες ή > 88 cm σε γυναίκες . 3) Υπέρταση, δηλαδή 
συστολική αρτηριακή πίεση ≥ 135 mmHg ή / και διαστολική 
αρτηριακή πίεση ≥ 85 mmHg . 4) Τριγλυκερίδια ορού > 150 
mg/dL . 5) HDL χοληστερόλη ορού < 40 mg/dL σε άνδρες ή 
< 50 mg/dL σε γυναίκες . Η μη - αλκοολική στεατοηπατίτιδα 
(NASH), που αποτελεί την κλινικά σημαντική μορφή της 
NAFLD, συσχετίζεται ισχυρά με την περιφερική αντίσταση 
στην ινσουλίνη και την παρουσία τουλάχιστον δυο παρα-
μέτρων του μεταβολικού συνδρόμου . 

Σημειωτέον ότι γίνονται προσπάθειες αυστηρότερων κρι-
τηρίων, όπως μείωσης της διαμέτρου περιφέρειας της 
μέσης . Εκ των ασθενών με ιστολογικά τεκμηριωμένη NASH, 
η παρουσία αντίστασης στην ινσουλίνη και μεταβολικού 
συνδρόμου συσχετίζεται με σοβαρότερη ίνωση . Η παρουσία 
NAFLD συσχετίζεται με την παχυσαρκία (60-95%), το σακχα-
ρώδη διαβήτη (28-55%) και τη δυσλιπιδαιμία (27-92%), ενώ η 
παρουσία οιασδήποτε εκ των ανωτέρω καταστάσεων μπορεί 
να σημαίνει την ύπαρξη ινσουλινοαντοχής . Ο σακχαρώδης 
διαβήτης, που αποτελεί το κλινικό ισοδύναμο σοβαρής 
ινσουλινοαντοχής, συσχετίζεται με σημαντικά υψηλότερο 
κίνδυνο κίρρωσης σε ασθενείς με NAFLD . Πρόσφατες μελέτες 
έδειξαν ότι παθολογική ανοχή στη γλυκόζη συσχετίζεται με 
αυξημένη επίπτωση NAFLD και ταχύτερη πρόοδο ίνωσης . Αν 
και η συσχέτιση υπέρτασης και NAFLD δεν είναι ξεκάθαρη, 
σε υπερτασικούς ασθενείς με φυσιολογικά ηπατικά ένζυμα η 
επίπτωσή της είναι αυξημένη και συσχετίζεται με αντίσταση 
στην ινσουλίνη . 

Ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV) φαίνεται να έχει άμεσο ρό-
λο στην απορρύθμιση του μεταβολισμού της γλυκόζης . 
Πολλές παλαιότερες επιδημιολογικές μελέτες έδειξαν ότι 
σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, ο επιπολασμός της 
XHC είναι αυξημένος, αλλά και το αντίστροφο ότι, δηλαδή, 
η επίπτωση του σακχαρώδους διαβήτη είναι αυξημένη σε 
ασθενείς με XHC . Σε αναδρομική μελέτη 1117 ασθενών με 
χρόνια ιογενή ηπατίτιδα, το 21% αυτών με XHC είχε σακχα-
ρώδη διαβήτη, έναντι μόλις του 12% με ΧΗ . Σε άλλη σημα-
ντική μελέτη, καταδείχτηκε ότι ασθενείς με XHC και μικρού 
βαθμού ίνωση στην ηπατική βιοψία (στάδιο 0-1) εμφάνιζαν 
αυξημένη αντίσταση στην ινσουλίνη σε σύγκριση με υγιείς 
εθελοντές με την ίδια ηλικία, σωματικό βάρος και περιφέ-
ρεια μέσης . Το παραπάνω υποδεικνύει ότι ο HCV προκαλεί 
αντίσταση στην ινσουλίνη σε αρχικά στάδια της λοίμωξης, 

πολύ πριν την κλινική εκδήλωση σακχαρώδους διαβήτη . 
Επιπρόσθετα, η ευαισθησία στην ινσουλίνη βελτιώνεται 
μετά από παρατεταμένη ιολογική κάθαρση, ενώ δεν επηρε-
άζεται σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία, 
παρά τη μείωση του σωματικού τους βάρους . Πειραματικά 
δεδομένα υποστηρίζουν την άμεση εμπλοκή του HCV στον 
ενδοκυττάριο καταρράκτη του ινσουλινικού σήματος, μέσω 
πρωτεολυτικής αποδόμησης του υποστρώματος των υπο-
δοχέων ινσουλίνης 1 και 2 (IRS - 1 και 2)  . Σε ασθενείς με 
γονότυπο 3α, ο HCV επηρεάζει το ινσουλινικό σήμα, μέσω 
ελάττωσης της έκφρασης του PPAR - γ . Η αντίσταση στην 
ινσουλίνη είναι παρούσα σε όλους τους HCV γονοτύπους, 
αν και σε διαφορετικό βαθμό . 

Επιπλέον, η αντίσταση στην ινσουλίνη έχει συσχετιστεί με 
σοβαρότερη ίνωση σε ασθενείς με XHC . Η ηπατική στεάτωση 
είναι συχνό ιστολογικό εύρημα σε ασθενείς με XHC, σε ποσο-
στό 30-70%, το οποίο ξεπερνάει κατά πολύ το αναμενόμενο 
στο γενικό πληθυσμό . Επιπρόσθετα, η στεάτωση συσχετίζεται 
με βαρύτερη ίνωση . Τα παραπάνω οδήγησαν στο εύλογο 
ερώτημα αν η αντίσταση στην ινσουλίνη προκαλεί ιστολογική 
βλάβη μέσω της στεάτωσης . Σε αυτό το ερώτημα απάντη-
σε πρόσφατη μελέτη σε ασθενείς με ΧΗC και γονότυπο 3, 
όπου σοβαρή ίνωση συσχετίστηκε με την αντίσταση στην 
ινσουλίνη, αλλά όχι την στεάτωση . Φαίνεται λοιπόν ότι η 
ηπατική βλάβη που προκαλεί η αντίσταση στην ινσουλίνη 
δεν διαμεσολαβείται απαραίτητα από τη στεάτωση .
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