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Πιθανές θεραπευτικές παρεμβάσεις
σε μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος

Γενική θεώρηση της θεραπείας 
της ΜΑΣΗ

Υπάρχει μια σειρά από σημαντικά σημεία 
που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν πριν οδη-
γηθούμε στις τρέχουσες θεραπευτικές προ-
τάσεις για την αντιμετώπιση της ΜΑΣΗ .
•  Δεν υπάρχει επί του παρόντος καμία θερα-

πευτική πρόταση που να έχει αποδειχθεί 
αποτελεσματική σε μελέτη ελεγχόμενη 
με μάρτυρες .

•  Καμία από τις ελάχιστες ελεγχόμενες 
κλινικές μελέτες δεν έχει δείξει υπεροχή 
της θεραπείας έναντι του placebo .

•  Υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες στο σχε-
διασμό και στην εκτέλεση ελεγχόμενων 
μελετών στον τομέα αυτό .

•  Καμία από τις επί του παρόντος προτει-
νόμενες θεραπείες δε φαίνεται να επιδρά 
στη φυσική ιστορία της ΜΑΣΗ .

Η ΜΑΣΗ αποτελεί το ηπατικό σκέλος του 
μεταβολικού συνδρόμου . Συνεπώς, η ολο-
κληρωμένη αντιμετώπισή της περιλαμβά-
νει την ταυτόχρονη αντιμετώπιση και των 
υπολοίπων παραμέτρων του συνδρόμου, 
όπως είναι η κεντρική παχυσαρκία, η δυ-
σλιπιδαιμία, η υπέρταση και ο σακχαρώδης 
διαβήτης .

Αντιμετώπιση του μεταβολικού 
συνδρόμου
Παχυσαρκία

Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας δε βοηθά 
μόνο στη διατήρηση καλής υγείας αλλά 
συμβάλλει και στη βελτίωση της ηπατικής 
λειτουργίας . Η παχυσαρκία και η κεντρική 
κατανομή του λίπους έχουν συσχετισθεί 
με αύξηση των ηπατικών ενζύμων και αντί-
σταση στην ινσουλίνη1, αυξημένο αριθμό 
ενδονοσοκομειακών θανάτων από κίρρωση 
του ήπατος2, ενώ αποτελεί και μια δεξαμενή 
ηπατοτοξικών αδιποκινών3 . 

Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας μπορεί 
να γίνει με δίαιτα, επεμβατικές μεθόδους 
(βαριατρική χειρουργική) και χορήγηση φαρ-
μάκων . Αν και υπάρχει μια σχετική διαφωνία 
όσον αφορά στην επίδραση της απώλειας 
βάρους για την αντιμετώπιση της ΜΑΣΗ, 
υπάρχουν αρκετές μη ελεγχόμενες μελέ-
τες, τόσο σε ενήλικες, όσο και σε παιδιά 

που δείχνουν ότι απώλεια βάρους έστω και 
5% μπορεί να οδηγήσει σε ελάττωση της 
ηπατικής στεάτωσης4,5 . Σε πρόσφατη ελεγ-
χόμενη μελέτη διαπιστώθηκε ότι η δίαιτα, 
με ή χωρίς άσκηση, βελτιώνει την ηπατική 
ιστολογία και επαναφέρει στο φυσιολογικό 
τα ηπατικά ένζυμα6 . Η βαριατρική χειρουργι-
κή αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς στη 
διάρκεια των τελευταίων ετών . Θεωρητικά, 
η παρεμβατική αυτή μέθοδος είναι η μόνη 
που δυνητικά μπορεί να επιδράσει στη φυσι-
κή ιστορία της ΜΑΣΗ και οι αρχικές μελέτες 

είναι αρκετά ενθαρρυντικές7-9 . 
Ωστόσο παραμένουν αρκετά αναπάντητα 

ερωτήματα που αφορούν στη διατήρηση 
του αποτελέσματος και στην αποτελεσμα-
τικότητα όσον αφορά στην ίνωση10 . Μια 
πρόσφατη προσέγγιση είναι η χρήση των 
ανταγωνιστών υποδοχέων κανναβινοειδών 
που φαίνεται ότι εκφράζονται επιλεκτικά 
στο σπλαγχνικό λίπος . Οι ανταγωνιστές 
αυτοί μειώνουν, σύμφωνα με τις αρχικές 
μελέτες, το σπλαγχνικό λίπος, αυξάνουν την 
αδιπονεκτίνη και βελτιώνουν την αντίσταση 
στην ινσουλίνη11 .

Υπερτριγλυκεριδαιμία
Αυξημένες τιμές τριγλυκεριδίων αποτε-

λούν μια σημαντική παράμετρο του μετα-
βολικού συνδρόμου . 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν δύο ελεγχό-
μενες μελέτες με τη χρήση γκεμφιμπρο-
ζίλης και κλοφιμπράτης σε ασθενείς με 
ΜΑΣΗ12,13 . 

Η πρώτη από αυτές έδειξε ευεγερτικά 
αποτελέσματα, όχι όμως και η δεύτερη . Ένα 
κλινικά σημαντικό στοιχείο που προκύπτει 
από την πρόσφατη βιβλιογραφία είναι ότι η 
χρήση στατινών είναι ασφαλής, αλλά ίσως 
και ευεργετική σε ασθενείς με ΜΑΣΗ14 .

Υπέρταση
Πειραματικές μελέτες έχουν δείξει ότι η 

αγγειοτενσίνη ΙΙ διεγείρει την ίνωση, προ-
καλεί αντίσταση στην ινσουλίνη, καθώς και 
παραγωγή φλεγμονωδών κυτταροκινών15 . 
Επιπρόσθετα, η υπέρταση έχει διαπιστωθεί 
ως ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου 
για την εμφάνιση ίνωσης σε ασθενείς με 
λιπώδες ήπαρ . 

Υπάρχει μια μελέτη με τη χορήγηση 
losartan (ενός ανταγωνιστή υποδοχέα 
αγγειοτενσίνης ΙΙ) που έδειξε ευεργετικά 
αποτελέσματα σε ασθενείς με ΜΑΣΗ, ό-
πως αυτή εκτιμήθηκε από τα επίπεδα των 
αμινοτρανσφερασών και τη βελτίωση της 
ίνωσης και της ηπατικής ιστολογίας16 .

Σακχαρώδης διαβήτης
Σε πολλές μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι ο 

σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί παράγοντα 
κινδύνου για την εμφάνιση προχωρημένης 
ίνωσης και ηπατοκυτταρικού καρκίνου . Αν και 
δεν υπάρχουν μελέτες που να διερευνούν 
το αποτέλεσμα του ελέγχου των επιπέδων 
γλυκόζης σε ασθενείς με ΜΑΣΗ, σε μία 
πρόσφατη, πολλά υποσχόμενη, ελεγχόμενη 
μελέτη διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση πιο-
γλιταζόνης βελτιώνει την αντίσταση στην 
ινσουλίνη, όπως επίσης και την ηπατική 
βιοχημεία και ιστολογία17 .

Αντιμετώπιση ΜΑΣΗ βασισμένη 
στην παθοφυσιολογία

Σύμφωνα με τις σύγχρονες απόψεις για 
την παθοφυσιολογία της ΜΑΣΗ, χρειάζονται 
δύο «χτυπήματα» για την εμφάνισή της . Ως 
πρώτο «χτύπημα» θεωρείται η εμφάνιση στε-
άτωσης . Καθοριστικό ρόλο για αυτό παίζει 
η αντίσταση στην ινσουλίνη σε συνδυασμό 
με την παχυσαρκία και το διαβήτη . 

Ως δεύτερο «χτύπημα» περιγράφονται 
οι μηχανισμοί που οδηγούν από τη στεά-
τωση στη στεατοηπατίτιδα σε μια μερίδα 
ασθενών . Κυρίαρχο ρόλο εδώ έχουν οι 
φλεγμονώδεις κυτταροκίνες, η εμφάνιση 
οξειδωτικού stress και η απόπτωση18 .

Ευαισθητοποίηση ινσουλίνης
Υπάρχουν αρκετές μελέτες που έχουν 

διαπιστώσει αντίσταση στην ινσουλίνη σε 
ασθενείς με ΜΑΣΗ, ακόμη και σε αυτούς που 
δεν έχουν σακχαρώδη διαβήτη . Είναι λοιπόν 
ευνόητο ότι η υπόθεση της βελτίωσης της 
αντίστασης στην ινσουλίνη με τη χορήγηση 
μετφορμίνης ή κάποιας από τις θειαζολιδινε-
διόνες φαίνεται πολύ ελκυστική . Η υπόθεση 
αυτή δοκιμάστηκε σε αρκετές πιλοτικές, μη 
ελεγχόμενες μελέτες, οι περισσότερες από 
τις οποίες έδειξαν θετικά αποτελέσματα . Η 
πρώτη ελεγχόμενη μελέτη με χορήγηση 
πιογλιταζόνης δημοσιεύθηκε πριν λίγους 
μήνες στο NEJΜ17 . Πρόκειται για μια πιλο-
τική ελεγχόμενη με placebo μελέτη που 
είχε ενθαρρυντικά αποτελέσματα, καθώς 
επέφερε βελτίωση τόσο στο μεταβολικό 
επίπεδο, όσο και στην ηπατική βιοχημεία 
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και ιστολογία . Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
αναμένονται μεγαλύτερες μελέτες σε αυτόν 
τον τομέα .

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η χρήση των 
νεότερων ευαισθητοποιητών ινσουλίνης, 
από τους οποίους σε πιο προχωρήμένο 
στάδιο ανάπτυξης βρίσκεται ο αγωνιστής 
GLP-119 . Ανάλογα GLP-1 έχουν χρησιμοποιη-
θεί με επιτυχία στο διαβήτη τύπου 2, έχοντας 
επιτύχει μείωση των επιπέδων γλυκόζης, 
τόσο μεταγευματικά, όσο και μετά από νη-
στεία . Ένας από τους παράγοντες αυτούς, 
η εξaνατίδη (exanatide) έχει προκαλέσει 
μείωση της ηπατικής στεάτωσης20 .

Αντιοξειδωτικά
Σύμφωνα με ένα σημαντικό όγκο πρό-

σφατων δεδομένων, τόσο σε πειραματικό, 
όσο και σε κλινικό επίπεδο, η ΜΑΣΗ φαίνε-
ται ότι σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με 
την εμφάνιση οξειδωτικού stress και την 
υπεροξείδωση των λιπιδίων21 . Συνεπώς, 
αρκετοί είναι οι αντιοξειδωτικοί παράγοντες 
που έχουν δοκιμαστεί στην αντιμετώπιση 
της ΜΑΣΗ . Μεταξύ αυτών, αρκετά εκτενώς 
έχει μελετηθεί η βιταμίνη Ε . Η βιταμίνη 
αυτή θεωρείται ότι προστατεύει από την 
εμφάνιση ίνωσης, βελτιώνει την ευαισθησία 
στην ινσουλίνη σε διαβητικούς ασθενείς 
και αυξάνει τα επίπεδα γλουταθειόνης στο 
πλάσμα . Έχουν δημοσιευθεί αρκετές με-
λέτες χορήγησης βιταμίνης Ε σε ασθενείς 
με ΜΑΣΗ, χωρίς ιδιαίτερα εντυπωσιακά α-
ποτελέσματα . Μόνο μία από αυτές ήταν 
ελεγχόμενη μελέτη και όλες είχαν αρκετά 
προβλήματα στο σχεδιασμό τους22 .

Ενας άλλος παράγοντας που εκτιμάται 
ότι έχει κάποιο ρόλο στην παθοφυσιολογία 
της ΜΑΣΗ είναι ο σίδηρος . Υπάρχουν λοιπόν 
κάποιες μελέτες, στις οποίες αναφέρεται ότι 
η αφαίμαξη βελτιώνει την ηπατική ιστολο-
γία σε ασθενείς με ΜΑΣΗ και βελτιώνει την 
αντίσταση στην ινσουλίνη σε διαβητικούς 
ασθενείς23 . Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι επί 
του παρόντος ο σίδηρος έχει σημαντικό 
ρόλο στην πρόκληση ΜΑΣΗ μόνο σε μια 
μικρή ομάδα ασθενών .

Ένας ακόμη πιθανός παράγοντας που 
συμβάλλει στην εμφάνιση ΜΑΣΗ είναι η 
υπερανάπτυξη μικροβίων . Υπάρχουν μικρές 
μελέτες στις οποίες περιγράφεται υπερα-
νάπτυξη μικροβίων στο λεπτό έντερο μιας 
μερίδας ασθενών με ΜΑΣΗ . Έχει προταθεί 
ότι η υπερανάπτυξη μικροβίων αυξάνει το 
οξειδωτικό stress μέσω απελευθέρωσης 
ενδοτοξίνης (LPS) και διέγερσης της πα-
ραγωγής φλεγμονωδών κυτταροκινών . Ο 
προτεινόμενος αυτός μηχανισμός υποστηρί-
ζεται από πειραματικά δεδομένα, όχι όμως 
και από μελέτες σε ανθρώπους24 .

Παράγοντες έναντι κυτταροκινών
Ο ρόλος των αδιποκινών και των κυττα-

ροκινών στην παθοφυσιολογία της ΜΑΣΗ 

αποκτά όλο και περισσότερη σημασία . 
Σύμφωνα με τις τρέχουσες υποθέσεις, τα 
ελεύθερα λιπαρά οξέα (free fatty acids, 
FFA), η ενδοτοξίνη και η υπεροξείδωση των 
λιπιδίων διεγείρουν την παραγωγή κυτταρο-
κινών, είτε άμεσα μέσω των μακροφάγων, 
είτε μέσω της παραγωγής NF-κB21 . Επίσης, 
πρόσφατα έχει προταθεί ότι διαιτητικοί πα-
ράγοντες επιδρούν στο ενδογενές ανοσιακό 
σύστημα εντός του ήπατος και προάγουν 
την απόπτωση των ΝΚΤ κυττάρων . Αυτό 
οδηγεί σε εκσεσημασμένη παραγωγή Τh-1 
κυτταροκινών από το ήπαρ, γεγονός που 
προάγει την ηπατική φλεγμονή .

Υπάρχουν λοιπόν προτάσεις για τη χορή-
γηση παραγόντων έναντι της ρεσιστίνης 
και της λεπτίνης, όπως επίσης και θεραπεία 
υποκατάστασης με αδιπονεκτίνη, όμως 
αυτές βρίσκονται ακόμη σε αρκετά θεω-
ρητικό επίπεδο . Οι μόνες θεραπείες που 
είναι διαθέσιμες επί του παρόντος είναι η 
πεντοξυφυλλίνη (γενική δράση έναντι παρα-
γωγής κυτταροκινών) και οι ειδικοί anti-TNF 
παράγοντες etanercept και infliximab . Οι 
δύο τελευταίοι παράγοντες δεν έχουν επί 
του παρόντος δοκιμασθεί σε ασθενείς με 
ΜΑΣΗ, αλλά είναι πιθανό να αποδειχθούν 
ευεργετικοί . Υπάρχουν δύο πιλοτικές ανοι-
χτές μελέτες χορήγησης πεντοξυφυλλίνης 
που έχουν δείξει θετικά αποτελέσματα25,26 . Ο 
παράγοντας αυτός, όπως και άλλοι παράγο-
ντες με γενική δράση έναντι της παραγωγής 
κυτταροκινών (όπως η θαλιδομίδη και η 
μισοπροστόλη) αποτελούν μια ελκυστική 
επιλογή για μελέτη στο μέλλον, λόγω του 
ασφαλούς τους προφίλ και του χαμηλού 
τους κόστους .

Πρόδρομοι παράγοντες 
γλουταθειόνης

Η οδός της μεθειονίνης είναι υπεύθυνη για 
την παραγωγή γλουταθειόνης, όπως επίσης 
και για την προμήθεια μεθυλ- ομάδων που 
είναι απαραίτητες για μια σειρά απαραί-
τητων κυτταρικών λειτουργιών . Στην οδό 
της μεθειονίνης, σημαντικός είναι ο ρόλος 
της αδενυλτρανσφεράσης της μεθειονίνης 
για τη μετατροπή της μεθειονίνης σε S-
αδενοσυλ-μεθειονίνη (SAMe) . Η τελευταία 
είναι σημαντικά ελαττωμένη σε πειραμα-
τικά μοντέλα ΜΑΣΗ και στην κίρρωση27 . 
Υπάρχουν πειραματικά δεδομένα σύμφωνα 
με τα οποία τα knock out ποντίκια για την 
αδενυλτρανσφεράση της μεθειονίνης α-
ναπτύσσουν στεάτωση, ενώ είναι γνωστό 
ότι η SAMe έχει αποδειχθεί ευεργετική στην 
αλκοολική κίρρωση .

Επιπλέον, σύμφωνα με μια πρόδρομη ανα-
κοίνωση, η χορήγηση βηταΐνης βελτιώνει την 
ηπατική βιοχημεία και ιστολογία σε ασθενείς 
με ΜΑΣΗ28 . Καθώς η βηταΐνη ανασυνθέτει τη 
μεθειονίνη από ομοκυστεΐνη, τα δεδομένα 
αυτά υποστηρίζουν ένα επιπλέον έλλειμμα 
στο μεταβολισμό της μεθειονίνης που είναι 

υπεύθυνος για την παραγωγή γλουταθειό-
νης . Συνεπώς, ο τομέας αυτός χρειάζεται 
περισσότερη έρευνα για τη διερεύνηση 
πιθανών θεραπειών έναντι της ΜΑΣΗ .

Απόπτωση
Υπάρχουν ολοένα και περισσότερα δε-

δομένα, τόσο σε πειραματόζωα, όσο και 
σε ανθρώπους, σύμφωνα με τα οποία η 
απόπτωση των ηπατοκυττάρων παίζει 
σημαντικό ρόλο στην πρόκληση ηπατικής 
βλάβης και στην πρόοδο από τη στεάτωση 
στη ΜΑΣΗ29,30 . Ακόμη, έχει περιγραφεί θετική 
συσχέτιση μεταξύ της βαρύτητας της από-
πτωσης και του σταδίου ίνωσης31 . 

Αν και δεν υπάρχουν δημοσιευμένα δεδο-
μένα που να διερευνούν αυτή τη στρατηγική 
στην αντιμετώπιση της ΜΑΣΗ, οι αναστολείς 
της κασπάσης πιθανώς να αποκτήσουν θέση 
στη θεραπεία της ΜΑΣΗ .

Γονιδιακή θεραπεία
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες έχουν α-

διαμφισβήτητη θέση στην πρόκληση ΜΑΣΗ . 
Όμως, από την άλλη πλευρά, η επίπτωση 
της ΜΑΣΗ ποικίλλει μεταξύ διαφορετικών 
φυλετικών ομάδων, ενώ ο ρυθμός προόδου 
της νόσου διαφέρει σημαντικά σε άτομα που 
εκτίθενται στους ίδιους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες . Τα δεδομένα αυτά ενισχύουν 
σημαντικά την άποψη ότι γενετικοί παρά-
γοντες έχουν ρόλο στην εμφάνιση και στη 
φυσική ιστορία της νόσου . 

Πολλά γονίδια έχουν προταθεί ως υποψή-
φια για την πρόκληση ΜΑΣΗ32 . Όμως, όπως 
συμβαίνει και σε άλλες σύνθετες μεταβο-
λικές νόσους, το σενάριο που κυριαρχεί 
σήμερα είναι αυτό της αλληλεπίδρασης 
γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων 
στη φαινοτυπική έκφραση της ΜΑΣΗ σε κάθε 
συγκεκριμένο άτομο .
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