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μη αλκοολικής αιτιολογίας 
λιπώδης νόσος του ήπατος

Ανασκόπηση

Εισαγωγή-Επιπολασμός
Η πρωτοπαθής μη αλκοολικής αιτιολογίας λιπώδης νόσος 

του ήπατος (non-alcoholic fatty liver disease-nAfLD), αποτελεί 
σήμερα παγκόσμιο πρόβλημα με ολοένα αυξανόμενη συχνότητα 
και νοσηρότητα . Δεδομένης της στενής συσχέτισης με το μετα-
βολικό σύνδρομο γίνεται εύκολα κατανοητό γιατί αναδεικνύεται 
ως η συχνότερη αιτία χρόνιας ηπατοπάθειας επηρεάζοντας 
μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού . Η nAfLD ορίζεται ως η 
συσσώρευση λίπους υπό μορφή μεγάλων φυσαλίδων μέσα 
στο κυτταρόπλασμα των ηπατοκυττάρων σε αναλογία πάνω από 
5%-10% του βάρους του ήπατος . Η φυσική πορεία της νόσου 
κυμαίνεται από την απλή μακροφυσαλιδώδη λιπώδη διήθηση 
(στεάτωση) έως το τελικό στάδιο ηπατικής νόσου (κίρρωση και 
ηπατοκυτταρικός καρκίνος) . Ενδιάμεσο στάδιο αυτής της εξέλιξης 
αποτελεί η προοδευτική ανάπτυξη φλεγμονής και ίνωσης που 
χαρακτηρίζεται ως πρωτοπαθής μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα 
(non-alcoholic steatohepatitis, nASH) . Η διάγνωση της nAfLD 
απαιτεί την παρουσία λιπώδους διηθήσεως του ήπατος χωρίς 
να συνυπάρχει μεγάλη κατανάλωση οινοπνεύματος (>20gr/
ημέρα στις γυναίκες και 30gr/ημέρα στους άνδρες) καθώς οι 
ιστολογικές αλλοιώσεις της nAfLD είναι παρόμοιες με εκείνες 
που παρατηρούνται σε ασθενείς με ηπατική νόσο αλκοολικής 
αιτιολογίας . Εξίσου σημαντικός είναι ο διαχωρισμός από άλλες 
δευτερογενείς καταστάσεις, οι οποίες οδηγούν σε λιπώδη 
διήθηση του ήπατος με ή χωρίς συνοδό φλεγμονή, αλλά 
εμφανίζουν διαφορετικούς παθογενετικούς μηχανισμούς και 
έχουν άλλη έκβαση (πίνακας 1) .

Η nAfLD αποτελεί σήμερα την πιο συχνή αιτία χρόνιας ηπατο-
πάθειας στο δυτικό κόσμο με επιπολασμό πού στις ΗΠΑ ξεπερνά 
το 30% του γενικού πληθυσμού, ενώ στα άτομα με σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2) και στα παχύσαρκα άτομα προσεγγίζει 
το 70% με 90% . Στα άτομα με δυσλιπιδαιμία η συχνότητα της 
nAfLD κυμαίνεται από 20% έως 92%, ενώ μελέτες έδειξαν 
πως ο επιπολασμός της νόσου σχετίζεται επίσης θετικά με τον 
δείκτη μάζας σώματος (BMI>25) και την περίμετρο της μέσης 
(ενδεικτικά αναφέρεται πως η nAfLD ανευρίσκεται στο 84% 
με 96% των βιοψιών ήπατος κατά τη διάρκεια βαριατρικού 
χειρουργείου) . Ο επιπολασμός της nASH, στις ΗΠΑ, αναφέρεται 
στο 3%-9%, ενώ ο ολικός επιπολασμός της κιρρώσεως επί 
nASH στο 26% . Ανάλογα αυξανόμενη είναι η συχνότητα της 
νόσου και στις ασιατικές χώρες, όπου σύμφωνα με πρόσφατα 
στοιχεία φτάνει το 12% με 24% του γενικού πληθυσμού . Θα 
πρέπει επίσης να σημειωθεί πως όλο και περισσότεροι ερευ-
νητές αναγνωρίζουν την πρωτοπαθή nASH ως τον πιθανότερο 
προάγγελο κρυψογενούς κιρρώσεως και ότι η κίρρωση επί 
εδάφους nASH αποτελεί μια ολοένα αυξανόμενη ένδειξη για 
μεταμόσχευση ήπατος στις ΗΠΑ .

Αιτιοπαθογένεια
Είναι σήμερα ευρέως αποδεκτή η συσχέτιση της nAfLD με το 

μεταβολικό σύνδρομο, καθώς οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν, 
στις περισσότερες των περιπτώσεων, ένα ή περισσότερα από 
τα χαρακτηριστικά του:
• δυσλιπιδαιμία
• αρτηριακή υπέρταση
• ΣΔτ2
• κεντρικού τύπου παχυσαρκία

Κεντρικό ρόλο διαδραματίζει η αντίσταση στην ινσουλίνη, η 
οποία προάγει την λιπώδη διήθηση στο ήπαρ . Θεωρείται ότι 
το λιπώδες ήπαρ βλάπτεται από τις δραστικές ρίζες οξυγόνου 
(reactive oxygen species, RoS) που προκύπτουν από διατα-
ραχές της μικροσωμιακής υπεροξείδιοσωμιακης λειτουργίας 
ή και άλλων οξειδωτικών οδών καταβολισμού των λιπών 
(“lipotoxicity”) .

Αντίσταση στην ινσουλίνη
Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τη θεωρία των “πολλαπλών 

προσβολών”, στην αιτιοπαθογένεση της nAfLD αναγνωρίζο-
νται δύο “βήματα” . Στο “πρώτο βήμα” (“first hit”) έχουμε 

την συσσώρευση αυξημένης ποσότητας λίπους στο ηπατικό 
παρέγχυμα . 

Πρώτιστη σημασία σε αυτό το στάδιο έχει η αντίσταση στην 
ινσουλίνη, η οποία δρα ως προς αυτή την κατεύθυνση: 
1)  αυξάνοντας τη λιπόλυση, με αποτέλεσμα την υπερπροσφορά 

ελεύθερων λιπαρών οξέων (free fat acids,ffAs) στο ήπαρ . 
Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ενδοκοιλιακός λιπώδης ιστός συμ-
μετέχει περισσότερο στην υπερπροσφορά ffAs στο ήπαρ 
σε σχέση με τον περιφερικό λιπώδη ιστό, με μηχανισμούς 
που περιλαμβάνουν την απευθείας προσφορά ffAs στο 
ήπαρ μέσω της πυλαίας κυκλοφορίας και της μειωμένης 
έκκρισης λεπτίνης και 

2)  οδηγώντας σε υπερινσουλιναιμία υπό τις συνθήκες της 
οποίας συμβαίνουν τα εξής:
• αύξηση της παραγωγής FFAs και τριγλυκεριδίων
• αύξηση της γλυκόλυσης και της σύνθεσης λιπών
• αναστολή της οξείδωσης
•  μείωση της απελευθέρωσης τριγλυκεριδίων με τη μορφή 

των πολύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεινων(Very Low 
Density Lipoproteins, VLDLs) . 

Σημειώνεται πως η έκκριση της απολιποπρωτείνης Β, α-
παραίτητης για τον σχηματισμό των VLDLs, είναι μειωμένη 
στους ασθενείς με nAfLD . Ως αποτέλεσμα, η μετατροπή των 
τριγλυκεριδίων σε VLDLs, δηλαδή ο κυριότερος μηχανισμός 
προστασίας του ήπατος από την τοξικότητα των ffAs, παρε-
μποδίζεται .

Οξειδωτικό stress
Το “δεύτερο βήμα”, χαρακτηρίζεται από το οξειδωτικό stress 

που προκύπτει από την είσοδο των ffAs στα μιτοχόνδρια 
των ηπατοκυττάρων και τη διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ 
οξειδωτικών και αντιοξειδωτικών παραγόντων στο ήπαρ . Η 
σύνθεση ελευθέρων ριζών οξυγόνου από τα μιτοχόνδρια, η 
επαγωγή των μικροσωμιακών ενζύμων CYPE1 και CYPE4 και η 
απελευθέρωση Η2Ο2 από τη β-οξείδωση των λιπαρών οξέων 
στα περοξυσώματα οδηγεί σε υπεροξείδωση των λιπιδίων της 
μεμβράνης με αποτέλεσμα την επαγωγή κυτταροκινών (Tnf-a, 
TGf-β, IL-8), την ενεργοποίηση των αστεροειδών κυττάρων 
(stellate cells), την ανάπτυξη ινώδους ιστού αφενός και την 
απόπτωση των ηπατοκυττάρων αφετέρου .

TNF-a
Κατέχει βασικό ρόλο στην παθογένεση της nAfLD . Η αύξη-

ση της παραγωγής του από τα ηπατοκύτταρα και τα κύτταρα 
Kupffer αυξάνει τα επίπεδα των ffAs, την απελευθέρωση 
ελευθέρων ριζών οξυγόνου, καθώς και την απόπτωση των 
ηπατοκυττάρων . 

Υπερφόρτωση σιδήρου 
Ο δυσμεταβολισμός του σιδήρου και η εναπόθεση του στο 

ήπαρ κατέχει σημαντικό ρόλο στην οξειδωτική διεργασία που 
προάγει την εξέλιξη της φλεγμονής και της ίνωσης . Σύμφωνα με 

πρόσφατα δημοσιευθείσα έρευνα η υπερφόρτωση με σίδηρο 
του κιρρωτικού επί εδάφους nASH-ηπατικού παρεγχύματος, 
φαίνεται να συνδέεται με αυξημένες πιθανότητες ανάπτυξης 
ηπατοκυτταρικού καρκίνου .

Σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης
Είναι γνωστή η σημασία της υπερδραστηριότητας του συστή-

ματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης στην προαγωγή του οξειδωτικού 
stress και της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας στον ασθενή με 
μεταβολικό σύνδρομο . Η χορήγηση αναστολέων του συστή-
ματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης σε πειραματόζωα με λιπώδες 
ήπαρ και σοβαρή ηπατοκυτταρική μιτοχονδριακή δυσλειτουργία 
οδηγεί τόσο σε μείωση της στεάτωσης όσο και σε αύξηση 
του αριθμού και της λειτουργικότητας των μιτοχονδρίων στα 
ηπατοκύτταρα .

Γενετικοί παράγοντες 
Μελέτες έχουν δείξει ότι και γενετικοί παράγοντες συμβάλ-

λουν στην ανάπτυξη της nAfLD . Πρόκειται για γονίδια που 
σχετίζονται με την αντίσταση στην ινσουλίνη, την παχυσαρκία, 

τον ηπατικό μεταβολισμό των λιπιδίων και τη σύνθεση των 
κυτταροκινών .

Κλινικές εκδηλώσεις-εργαστηριακός έλεγχος
Το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών με nAfLD είναι ελεύθε-

ρο συμπτωμάτων ηπατικής νόσου (77% των ασθενών είναι 
ασυμπτωματικοί) . Σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις οι ασθενείς 
αναφέρουν συμπτώματα εύκολης κόπωσης, καταβολής και 
επιγαστρικής δυσφορίας . Από την αντικειμενική εξέταση, η 
παρουσία παχυσαρκίας, ήπιας ευαισθησίας στο δεξί υποχόν-
δριο και ηπατομεγαλίας αποτελούν τα κυριότερα ευρήματα . 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ασθενείς απευθύνονται στον 
ηπατολόγο λόγω αυξημένων επιπέδων ηπατικών ενζύμων . Σε 
αντίθεση με την αλκοολική ηπατοπάθεια η ALT είναι συνήθως 
υψηλότερη της AST, εκτός των περιπτώσεων προχωρημένης 
ίνωσης και κίρρωσης όπου η σχέση αυτή αναστρέφεται . Στο 
50% περίπου των ασθενών παρουσιάζεται επίσης ήπια αύξηση 
της αλκαλικής φωσφατάσης και της γ-GT, ενώ σε ανάλογο 
ποσοστό ασθενών παρουσιάζονται αυξημένα τα επίπεδα της 
φερριτίνης ορού . Τα επίπεδα χολερυθρίνης και λευκωμάτων 
είναι συνήθως φυσιολογικά ενώ τα επίπεδα τριγλυκεριδίων 
και ουρικού οξέος είναι συχνά αυξημένα . Σημειώνεται πώς 
στο 70% των ατόμων με nAfLD τα επίπεδα των ηπατικών 
ενζύμων ανευρίσκονται φυσιολογικά και κατά συνέπεια δε 
συμβάλλουν στη διάγνωση .

Φυσική πορεία και εξέλιξη
Περίπου 10% των ασθενών με nAfLD θα αναπτύξει nASH 

σε διάστημα 10 ετών, 5%-25% των ασθενών με nASH θα 
αναπτύξει κίρρωση και 30%-50% των ασθενών αυτών θα 
φτάσει σε θάνατο σχετικό με την ηπατική νόσο . Η κίρρωση 
σε έδαφος nASH μπορεί επίσης να προχωρήσει σε τελικού 
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σταδίου ηπατική ανεπάρκεια, να εξελιχθεί σε ηπατοκυτταρικό 
καρκίνο ή να υποτροπιάσει έπειτα από μεταμόσχευση ήπα-
τος . Τα άτομα πού έχουν ιστολογικά μόνο στεάτωση έχουν 
καλύτερη πρόγνωση, αφού κίρρωση αναπτύσσεται μόνο στο 
1%-3% των ασθενών αυτών . Παράγοντες κινδύνου για την 
εξέλιξη σε κίρρωση είναι η παχυσαρκία, ο ΣΔτ2 και ο λόγος 
AST/ALT>1 . Τα άτομα αυτά πρέπει να παρακολουθούνται και 
να αντιμετωπίζονται θεραπευτικά . Συνοψίζοντας, η παρουσία 
nAfLD σχετίζεται με μείωση του προσδόκιμου επιβίωσης σε 
σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό .

NAFLD και καρδιαγγειακός κίνδυνος
Είναι ευρέως πλέον αποδεκτή η συσχέτιση μεταξύ nAfLD και 

των κλασσικών αλλά και νεότερων παραγόντων καρδιαγγειακού 
κινδύνου . Αναλυτικότερα, πρόσφατες μελέτες αναδεικνύουν 
πως τα άτομα με nAfLD:
1)  έχουν υψηλότερες τιμές πάχους του έσω μέσου χιτώνα των 

καρωτίδων αρτηριών (Intima-Media Thickness, IMT) που α-
ποτελεί αξιόπιστο δείκτη παρουσίας αθηρωματικής νόσου

2)  παρουσιάζουν ενδοθηλιακή δυσλειτουργία που αποτελεί 
έναν από τους νεότερους παράγοντες καρδιαγγειακού κιν-
δύνου

3)  έχουν μειωμένα επίπεδα λιπονεκτίνης σε σχέση με τους 
υγιείς μάρτυρες (η λιπονεκτίνη είναι μια κυτταροκίνη που 
εκκρίνεται από τον λιπώδη ιστό και διαθέτει αντιαθηρογόνες 
ιδιότητες)

4)  παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά μακροαγγειακής νόσου 
σε σύγκριση με μη διαβητικά άτομα ίδιας ηλικίας και φύλου 
χωρίς nAfLD

5)  εμφανίζουν αυξημένο ποσοστό θνησιμότητας έναντι του 
γενικού πληθυσμού, με την καρδιαγγειακή νόσο να αποτελεί 
τη δεύτερη, μετά τον καρκίνο, πιο συχνή αιτία θανάτου

Σε μελέτη διάρκειας 10 ετών βρέθηκε ότι άτομα με αυξημένα 
επίπεδα ALT, τα περισσότερα των οποίων παρουσίαζαν nAfLD, 
είχαν αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίων συμβαμάτων, ανεξάρτητα 
από την ύπαρξη κλασσικών παραγόντων κινδύνου .

Εν κατακλείδι, τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα δεί-
χνουν πως η nAfLD δεν αποτελεί απλά μια ηπατική συνιστώσα 
του μεταβολικού συνδρόμου, αλλά ανεξάρτητο παράγοντα 
κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου . Συνεπώς, 
οι ασθενείς με nAfLD θα πρέπει να θεωρούνται άτομα υψη-
λού κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου και η 
θεραπευτική τους αντιμετώπιση θα πρέπει να στοχεύει, εκτός 
από την υποκείμενη ηπατική νόσο και στους παράγοντες καρ-
διαγγειακού κινδύνου .

Διάγνωση της NAFLD
Βιοψία ήπατος

Η βιοψία ήπατος αποτελεί μέχρι και σήμερα την αναντικα-
τάστατη μέθοδο εκλογής (“gold standard”) για τη διάγνωση 
και την ποσοτική αξιολόγηση της nAfLD και της nASH . Είναι 
η μοναδική μέθοδος που μπορεί να οδηγήσει σε διάκριση 
μεταξύ απλής στεάτωσης και στεατοηπατίτιδας, να ελέγξει την 
εξέλιξη τους και να αποκλείσει άλλες αιτίες ηπατικής στεάτωσης 
παρέχοντας την δυνατότητα για μια ορθή διάγνωση . Η παρουσία 
παχυσαρκίας ή ΣΔτ2, αρτηριακής υπέρτασης, υψηλών επιπέδων 
ALT (τουλάχιστον 2 φορές μεγαλύτερα από την ανώτερη φυσιο-
λογική τιμή), τριγλυκεριδίων πλάσματος και λόγου AST/ALT>1, 
δικαιολογούν τη βιοψία ήπατος, καθώς σε αυτές τις ομάδες των 
ασθενών έχουν υψηλή προγνωστική αξία . Δεδομένου, όμως, 
του επεμβατικού χαρακτήρα της και του υψηλού κόστους της, 
είναι φανεροί οι περιορισμοί στη χρήση της, ιδιαίτερα δε, εάν 
λάβουμε υπ’ όψη τους μεγάλους αριθμούς πληθυσμού που 
επηρεάζονται από αυτή τη νόσο . Σε αυτό το πλαίσιο αξίζει να 
σημειωθεί πως το ενδιαφέρον των ερευνητών συνεχίζει να 
επικεντρώνεται στην εύρεση πρωτοκόλλων μη επεμβατικής 
αξιολόγησης-διαλογής των ασθενών με nAfLD .
Mη επεμβατικές μέθοδοι
Aπεικονιστικός έλεγχος

Ο υπερηχογραφικός έλεγχος του ήπατος, κατά τον οποίο 
παρατηρείται χαρακτηριστική αύξηση της ηπατικής ηχογέ-
νειας (“bright liver”), συμβάλλει στη διάγνωση της nAfLD . 
Παρουσιάζει ωστόσο μικρή ευαισθησία και ειδικότητα (περί-
που 90%), ιδίως όταν το ποσοστό της λιπώδους διήθησης 
είναι μικρότερο από 33% . 

Τόσο το υπερηχογράφημα όσο και οι άλλες απεικονιστικές 
τεχνικές (αξονική και μαγνητική τομογραφία) δε μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον ακριβή καθορισμό του ιστολογικού 
τύπου, την σταδιοποίηση της nAfLD και την εξέλιξη της 
ηπατικής βλάβης .

Δοκιμασία αναπνοής της 13c-μεθειονίνης
Είναι γνωστός ο κεντρικός ρόλος της ηπατοκυτταρικής μι-

τοχονδριακής δυσλειτουργίας στην παθογένεση της nAfLD . 
Η δοκιμασία αναπνοής της 13c-μεθειονίνης αποτελεί έγκυρο 

δείκτη της ηπατικής (μιτοχονδριακής) λειτουργίας και μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως μη επεμβατικό μέσο, υποστηρικτικό στη 
βιοψία ήπατος, για την καταγραφή της προόδου της νόσου και 
της θεραπευτικής ανταπόκρισης .
Μέτρηση των επιπέδων πλάσματος των 
κλασμάτων της κυτοκερατίνης 18(CK-18)

H ηπατοκυτταρική απόπτωση χαρακτηρίζει τη nASH και στα 
προχωρημένα στάδια της νόσου οι ενεργοποιημένες κασπάσες 
διασπούν την CK-18, την κύρια ενδιάμεση νηματώδη πρωτεΐνη 
του ήπατος . Σε διάφορες μελέτες, η αύξηση των επιπέδων πλά-
σματος των κλασμάτων της κασπάσης-3 παραγόμενης CK-18 
αναδεικνύεται ως έγκυρος βιοχημικός δείκτης διαχωρισμού της 
στεατοηπατίτιδας από την απλή στεάτωση . Σημειώνεται πως 
τα επίπεδα της CK-18 ασθενών με nASH ελαττώνονται έπειτα 
από θεραπεία με πιογλιταζόνη και μετφορμίνη συσχετίζοντας 
ικανοποιητικά με το βαθμό ιστολογικής βελτίωσης στην βιοψία 
ήπατος .

Συστήματα βαθμονόμησης (scoring systems) 
Διάφορα συστήματα βαθμονόμησης βασισμένα στη χρήση 

ποικίλων κλινικών και εργαστηριακών παραμέτρων έχουν 
δοκιμασθεί για την μη επεμβατική ανίχνευση της ίνωσης σε 
ασθενείς με nAfLD . Ενδεικτικά αναφέρονται:
•  HΑΙR index (Hypertension,ALT>40u/l, Insulin Resi

stance)
•  BAAT index (BMI>28,Age>50,ALTx2 ΑΦΤ, increased 

Triglycerides)
•  NAFLD fibrosis score (Age, Hyperglycemia, BMI, Platelet 

count, Albumin, ALT/AST ratio)
Σε πρόσφατη μελέτη εξετάστηκε η εγκυρότητα 3 μη επεμ-

βατικών μοντέλων HepaScore (Quest Diagnostics, Madison, 
new Jersey) fibroTest (Biopredictive, Paris, france) και APRI 
(AST-to-platelet ratio index) στην πρόβλεψη της ίνωσης σε 119 
ασθενείς με nAfLD: 42% είχαν σημαντική ίνωση, 24% είχαν 
προχωρημένου βαθμού ίνωση και 8% είχαν κίρρωση . 

Και τα 3 μη επεμβατικά μοντέλα αποδείχθηκαν έγκυρα 
στην ανίχνευση της ίνωσης σε ασθενείς με nAfLD και κατά 
συνέπεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μη επεμβατική 
αξιολόγηση-διαλογή των ασθενών αυτών .

Θεραπευτική αντιμετώπιση της NAFLD
Ο κυριότερος στόχος στη θεραπευτική αντιμετώπιση της 

nAfLD είναι η πρόληψη της εξέλιξης σε κίρρωση και τελικού 
σταδίου ηπατική νόσο . Δεν είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα 
θεραπευτικές παρεμβάσεις που να στοχεύουν αποκλειστικά 
στη nAfLD, κυρίως λόγω ένδειας δεδομένων από μελέτες 
παρέμβασης (λίγες μελέτες με μικρό αριθμό ασθενών και 
μικρή διάρκεια παρακολούθησης) Η θεραπευτική αντιμετώ-
πιση της nAfLD περιλαμβάνει την θεραπεία των επιμέρους 
παραγόντων κινδύνου, κυρίως της παχυσαρκίας, της δυσλι-
πιδαιμίας και του ΣΔτ2 τα οποία συγχρόνως ευθύνονται για 
την εμφάνιση και την εξέλιξη της . 

Αναλυτικότερα, προτείνονται:
•  Συνδυασμός δίαιτας και σωματικής άσκησης. Συνίσταται 

απώλεια βάρους (10% του αρχικού) με ολιγοθερμιδική 
δίαιτα που να περιλαμβάνει φυτικές ίνες, βιταμίνη C και 
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα που βελτιώνουν την αντίσταση 
στην ινσουλίνη . Η απότομη απώλεια βάρους και οι μακρές 
περίοδοι νηστείας θα πρέπει να αποφεύγονται καθώς 
αυξάνουν τα επίπεδα των ffAs . H μείωση του σωματικού 
βάρους θα πρέπει να είναι σταδιακή και να συνοδεύεται 
από αύξηση της σωματικής δραστηριότητας . Οι τρέχουσες 
συστάσεις απαιτούν 30 τουλάχιστον λεπτά άσκησης του 
τύπου της βάδισης για 5 ημέρες την εβδομάδα .

•  Φαρμακευτική θεραπεία της παχυσαρκίας. Η ορλιστάτη, 
αναστολέας της παγκρεατικής και γαστρικής λιπάσης που 
χρησιμοποιείται για την φαρμακευτική αντιμετώπιση της 
παχυσαρκίας, βρέθηκε πρόσφατα να έχει ευεργετικά α-
ποτελέσματα στους ασθενείς με nAfLD, βελτιώνοντας τα 
επίπεδα των τρανσαμινασών και μειώνοντας τη στεάτωση 
και τη φλεγμονή . Ανάλογα ευεργετικά αποτελέσματα στην 
βιοχημική και υπερηχογραφική εικόνα της νόσου έχουν 
τεκμηριωθεί και με τη χρήση σιμπουτραμίνης .

•  Αποφυγή αλκοόλ, ιδίως σε άτομα πού έχουν αναπτύξει 

ίνωση .
•  Αποφυγή ηπατοτοξικών φαρμάκων (αμιοδαρόνη, ταμο-

ξιφαίνη κα) .
•  Σε ασθενείς με νοσογόνο παχυσαρκια (ΒΜΙ>3540) οι 

χειρουργικές επεμβάσεις αντιμετώπισης της παχυσαρκίας 
(bariatric surgery) συσχετίζονται με σαφή βελτίωση των 
ιστολογικών παραμέτρων της νόσου .

•  Επίτευξη ευγλυκαιμίας στα άτομα με ΣΔτ2, είτε με αντιδι-
αβητικά δισκία είτε με ινσουλίνη .

•  Αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας με συνδυασμό δίαιτας και 
υπολιπιδικαιμικών δισκίων . Τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά 
δεδομένα είναι ωστόσο αντικρουόμενα . Μελέτη διάρκει-
ας 1 έτους με χρήση 2gr κλοφιμπράτης/ημέρα δεν έδειξε 
ιστολογική βελτίωση της nAfLD . Αντίθετα, σε άλλη μελέτη 
βρέθηκε πώς η χορήγηση 600gr βενζαφιμπράτης/ημέρα είχε 
ευνοϊκά αποτελέσματα, τόσο στις βιοχημικές παραμέτρους 
όσο και στην εμφάνιση στεάτωσης .

•  Φαρμακευτική αντιμετώπιση της αντίστασης στην ινσουλίνη 
Δεδομένου του κεντρικού ρόλου της αντίστασης στην ινσου-
λίνη στην παθογένεση της nAfLD, δεν αποτελεί έκπληξη το 
γεγονός ότι παράγοντες που αυξάνουν την ευαισθησία στην 
ινσουλίνη, όπως η μετφορμίνη και οι θειαζολιδινεδιόνες 
έχουν χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία της νόσου . 

1) Μετφορμίνη
Η μετφορμίνη δρα μειώνοντας την ηπατική παραγωγή γλυκόζης 

και εκτρέποντας το μεταβολισμό των λιπαρών οξέων από τη 
σύνθεση τριγλυκεριδίων στη β-οξείδωση τους στα μιτοχόν-
δρια . Επίσης, μειώνει την υπερινσουλιναιμία και βελτιώνει την 
αντίσταση στην ινσουλίνη χωρίς τον κίνδυνο υπογλυκαιμίας . 
Η χορήγηση μετφορμίνης στη θεραπευτική αντιμετώπιση της 
nAfLD έχει δοκιμασθεί έως σήμερα σε διάφορες μελέτες, οι 
περισσότερες των οποίων έδειξαν σαφή βελτίωση των επιπέ-
δων των ηπατικών ενζύμων (κυρίως μείωση της ALT) . Μόνο σε 
μία όμως από αυτές καταγράφτηκε ουσιαστική βελτίωση των 
ιστολογικών παραμέτρων της στεάτωσης, της νεκροφλεγμο-
νώδους δραστηριότητας και της ίνωσης . Αξίζει να σημειωθεί, 
ότι σε επιμύες ob/ob με έλλειψη λεπτίνης και με αντίσταση 
στην ινσουλίνη, η χορήγηση μετφορμίνης προκάλεσε μείωση 
της έκφρασης του Tnf-a που ως γνωστόν εμπλέκεται στην 
παθογένεση της nAfLD . Σε πρόσφατη τυχαιοποιημένη, διπλή 
τυφλή, ελεγχόμενη με placebo μελέτη, η χορήγηση 2,5-3gr/
ημέρα μετφορμίνης σε 49 ασθενείς με nAfLD για διάστημα 6 
μηνών δεν πλεονέκτησε έναντι του placebo στη βελτίωση των 
ιστολογικών παραμέτρων του ήπατος αν και το μεταβολικό 
προφίλ των ασθενών βελτιώθηκε σημαντικά . 

2) Θειαζολιδινεδιόνες
Οι θειαζολιδινεδιόνες είναι αγωνιστές του peroxisome 

proliferator- activated receptor-γ (PPAR-γ) και βελτιώνουν 
σημαντικά την ευαισθησία στην ινσουλίνη, ενώ διαθέτουν 
επίσης αντιφλεγμονώδη και αντιινωτική δραστηριότητα . Οι 
δεύτερης γενεάς θειαζολιδινεδιόνες, δηλαδή η πιογλιτα-
ζόνη και η ροσιγλιταζόνη, έχουν δοκιμασθεί σε ασθενείς 
με nAfLD με ενθαρρυντικά αποτελέσματα . Η πιογλιταζίνη 
χορηγούμενη σε δόση 30mg ημερησίως για 48 εβδομάδες 
πέτυχε σημαντική μείωση των τρανσαμινασών με επίτευξη 
φυσιολογικών τιμών στο 72% των ασθενών που συμμε-
τείχαν στη μελέτη, ενώ η ιστολογική εξέταση του ήπατος 
έδειξε σημαντική μείωση της στεάτωσης της φλεγμονής και 
της ίνωσης . Ομοίως, η χορήγηση ροσιγλιταζόνης σε δόση 
4mg, 2 φορές την ημέρα πέτυχε μείωση στη συσσώρευση 
λίπους στο ήπαρ και στα επίπεδα της ALT, πετυχαίνοντας 
σημαντική βελτίωση των ιστολογικών παραμέτρων της νό-
σου . Τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα παραμένουν 
ωστόσο αντικρουόμενα . Σε μελέτη παρακολούθησης 53 
ασθενών με nAfLD σε θεραπεία με ροσιγλιταζόνη (8mg/
ημέρα) για 2 έτη, διαπιστώθηκε πως η αντιστεατογενής δράση 
του φαρμάκου περιοριζόταν στο πρώτο έτος της θεραπείας 
πέραν του οποίου δεν παρατηρήθηκε επιπλέον βελτίωση 
των ιστολογικών παραμέτρων της ηπατικής φλεγμονής και 
της ίνωσης .

Αντιοξειδωτικοί παράγοντες

Πίνακας 1. Δευτερογενείς καταστάσεις λιπώδους διήθησης του ήπατος

1 . ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ  Υποθρεψία Ταχεία απώλεια βάρους Παρεντερική θρέψη Χειρουργική εντερική παράκαμψη λόγω 
παχυσαρκίας

2 . ΦΑΡΜΑΚΑ  Αμιοδαρώνη Κορτικοστεροειδή Συνθετικά οιστρογόνα Βαλπροικό οξύ Ταμοξιφαίνη Κοκαΐνη
3 . ΤΟΞΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ oργανικοί διαλύτες Πετροχημικά Φωσφόρος Τοξικά μανιτάρια
4 . ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Λιποδυστροφία Νόσος Weber-Christian nόσος του Wolman
5 . ΑΛΛΑ ΑΙΤΙΑ  Ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του εντέρου AIDS Εκκωλπωμάτωση παχέους εντέρου με βακτηριδιακή 

υπερανάπτυξη
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Έχει αναφερθεί η σημασία του οξειδωτικού stress στην 
εμφάνιση και εξέλιξη της nAfLD . Σε μελέτη διάρκειας 5 ετών 
σε 54 ασθενείς με nASH, η χορήγηση βιταμίνης Ε (600mg/
ημέρα) και βιταμίνης C (600mg/ημέρα), πέτυχε μείωση των 
επιπέδων των ηπατικών ενζύμων και σαφή βελτίωση της 
στεάτωσης και της ίνωσης . Σε πρόσφατη μελέτη, εξίσου 
ενθαρρυντική, αποδείχθηκε και η χορήγηση προβουκόλης 
(500mg/ημέρα για 48 εβδομάδες), ενός υπολιπιδαιμικού 
παράγοντα με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση . Τα υπάρχοντα 
δεδομένα δεν είναι ωστόσο αρκετά για την καθιέρωση των 
αντιοξειδοτικών παραγόντων στη θεραπεία της nAfLD .

Ηπατοπροστατευτικά (Ουρσοδεοξυχολικό οξύ, 
UDCA)

Δοκιμάσθηκε σε πειραματικά ζωικά μοντέλα και σε ασθενείς 
με nAfLD . Σε δύο μελέτες, (RCTs) με 27 και 166 άτομα αντί-
στοιχα, δε διαπιστώθηκε βιοχημική ή ιστολογική βελτίωση . 
Σε μεταγενέστερη μελέτη, όταν το UDCA χορηγήθηκε σε 
συνδυασμό με βιταμίνη Ε, προκάλεσε βελτίωση των εργα-
στηριακών και ιστολογικών αλλοιώσεων της nAfLD .
Ανταγωνιστές του υποδοχέα της αγγειοτενσίνης 
(ΑΤ1 receptor antagonists)

Αποτελούν νεότερο πεδίο ερευνών στη θεραπευτική αντι-
μετώπιση της nAfLD . Σε πρόσφατη μελέτη, δοκιμάσθηκε η 
χορήγηση βαλσαρτάνης (80mg/ημέρα) και τελμισαρτάνης 
(20mg/ημέρα) σε 54 υπερτασικούς (με nASH) ασθενείς, 
για διάστημα 20 μηνών . Και τα δύο φάρμακα βελτίωσαν, 
τόσο την αντίσταση στην ινσουλίνη όσο και το βιοχημικό 
και ιστολογικό προφίλ της nASH . H βελτίωση ήταν σημα-
ντικότερη με τη χρήση τελμισαρτάνης, πιθανώς λόγω της 

δράσης μερικού αγωνιστή του φαρμάκου στον peroxisome 
proliferator-activated receptor-γ (PPAR-γ) . Περαιτέρω μελέτες 
είναι ωστόσο αναγκαίες για την τεκμηρίωση της αποτελε-
σματικότητας αυτών των φαρμάκων στην αντιμετώπιση της 
nAfLD .
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