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Εισαγωγή
Ηπατοπάθεια από εναπόθεση τριγλυκεριδίων 

στο ήπαρ ασθενών που δεν είχαν ιστορικό 
χρήσης αιθυλικής αλκοόλης ή άλλου τύπου 
χρόνιας ηπατοπάθειας ήταν γνωστή από τη 
δεκαετία του 60. Όταν η μη αλκοολική λιπώδης 
νόσος του ήπατος (ΜΑΛΝΗ) περιγράφηκε για 
πρώτη φορά ως αυτοτελής νοσολογική οντό-
τητα στις αρχές της δεκαετίας του 80, κανείς δεν 
πίστευε ότι 30 χρόνια αργότερα θα αποτελούσε 
ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των 
συστημάτων υγείας παγκοσμίως και ιδιαίτερα 
των ανεπτυγμένων χωρών. Την ανακάλυψή 
της διαδέχτηκε πληθώρα ερευνών στον τομέα 
της Ηπατολογίας, που ανέδειξε την ιδιαίτερη 
σημασία της, καθώς και τη συσχέτισή της με 
άλλες νοσολογικές οντότητες, ενώ η αρχική πε-
ποίθηση ότι πρόκειται για μία καλοήθη πάθηση 
γρήγορα εγκαταλείφθηκε. Έκτοτε αναγνωρίζεται 
με αυξανόμενη συχνότητα ως σημαντική αιτία 
χρόνιας ηπατοπάθειας, που μπορεί να εξελιχθεί 
σε μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (ΜΑΣΗ), 
σε κίρρωση του ήπατος, σε ηπατοκυτταρικό 
καρκίνο (ΗΚΚ) και σε τελικού σταδίου ηπατική 
ανεπάρκεια, ενώ η παρουσία της θεωρείται 
ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας υ-
ψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου. Σήμερα η 
ΜΑΛΝΗ και η ΜΑΣΗ αναγνωρίζονται κυρίως 
ως η ηπατική εκδήλωση του μεταβολικού συν-
δρόμου, καθώς αυξανόμενα επιδημιολογικά 
δεδομένα τη συνδέουν με την παχυσαρκία, τη 
δυσλιπιδαιμία, την αρτηριακή υπέρταση και τη 
μειωμένη αντίσταση στην ινσουλίνη1.

Παράγοντες Κινδύνου
Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι το πρόβλημα 

της ΜΑΛΝΗ τείνει να λάβει διαστάσεις επιδη-
μίας, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες της 
Δύσης, όπου ο επιπολασμός της υπολογί-
ζεται στο 20-30% του γενικού πληθυσμού2. 
Μάλιστα παρουσιάζει αυξητική τάση, γεγονός 
που συσχετίζεται με τα αυξανόμενα ποσο-
στά παχυσαρκίας. Το πρόβλημα τίθεται στην 
πραγματική του διάσταση αν αναλογιστούμε 
ότι περίπου 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι στον 
πλανήτη είναι υπέρβαροι (ΒΜΙ>25) και από 
αυτούς τριακόσια εκατομμύρια αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα παχυσαρκίας (ΒΜΙ>30)3 ενώ ο επιπο-
λασμός της ΜΑΛΝΗ σε αυτές τις πληθυσμιακές 
ομάδες μπορεί να φτάσει το 75%. Όταν δε 
η παχυσαρκία συνδυάζεται με κατανάλωση 
αλκοόλ, ο επιπολασμός της ΜΑΛΝΗ μπορεί 
να ανέλθει στο 95%4.

Η παχυσαρκία είναι γνωστό ότι συνδέεται με 
υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας, 
αφού αποτελεί αναγνωρισμένο παράγοντα 
κινδύνου εκτός από τη ΜΑΛΝΗ και για μία 
πληθώρα παθήσεων, όπως είναι ο σακχαρώ-
δης διαβήτης, η αντίσταση στην ινσουλίνη, 
η αρτηριακή υπέρταση, η δυσλιπιδαιμία, η 
στεφανιαία νόσος, η καρδιακή ανεπάρκεια, το 
σύνδρομο υπνικής άπνοιας, οι θρομβώσεις, η 
νεφρολιθίαση, η χολολιθίαση, ο καρκίνος, η 
γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση, η οστε-
οαρθρίτιδα, ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις 
κ.ο.κ. Η συνύπαρξη κάποιων από αυτές ονο-
μάστηκε αρχικά σύνδρομο Χ και στη συνέχεια 
μεταβολικό σύνδρομο. Σύμφωνα με την πιο 
πρόσφατη ομοφωνία των επιστημόνων, ως 
μεταβολικό σύνδρομο ορίζεται η ταυτόχρονη 
συνύπαρξη τριών εκ των πέντε παραμέτρων 
που αναφέρονται στον πίνακα 1.

Αυξημένη συσχέτιση μεταξύ ΜΑΛΝΗ και μετα-
βολικού συνδρόμου έχει περιγραφεί σε πολλές 
μελέτες, ενώ παράλληλα έχει διαπιστωθεί ότι 
ο κίνδυνος και η βαρύτητά της αυξάνονται 

όσο περισσότερα διαγνωστικά κριτήρια του 
μεταβολικού συνδρόμου πληρούνται σε έναν 
ασθενή1. Στην Ελλάδα, σε μελέτη που διενερ-
γήθηκε το 2003, φάνηκε ότι ο επιπολασμός του 
μεταβολικού συνδρόμου στο γενικό πληθυσμό 
ήταν 23,6% με ποσοστά παρόμοια στα δύο 
φύλα και με αυξητική τάση με την αύξηση της 
ηλικίας. Οι περισσότεροι ασθενείς με μεταβο-
λικό σύνδρομο (61%) πληρούσαν τρία εκ των 
πέντε κριτηρίων του πίνακα 1, 29% τέσσερα 
εκ των πέντε και 10% εμφάνιζαν και τα πέντε 
διαγνωστικά κριτήρια6. Αυξημένη επίπτωση 
ΜΑΛΝΗ έχει αποδειχθεί και στα άτομα που 
πληρούν μόνο ένα εκ των διαγνωστικών κρι-
τηρίων του μεταβολικού συνδρόμου. Ιδιαίτερη 
μνεία αξίζει να γίνει στην παχυσαρκία, η οποία 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη της 
νόσου, και ειδικά στην κεντρική παχυσαρκία, 
διότι το σπλαχνικό λίπος σχετίζεται με μειωμένη 
αντίσταση στην ινσουλίνη και είναι σημαντική 
πηγή τριγλυκεριδίων, που μπορεί να οδηγήσει 
στην ηπατική στεάτωση ακόμα και άτομα φυσι-
ολογικού ή και χαμηλού βάρους με αυξημένη 
όμως περίμετρο μέσης.

Σε αναλογία με το μεταβολικό σύνδρομο 
και στη ΜΑΛΝΗ ο επιπολασμός της αυξάνεται 
με την αύξηση της ηλικίας, ενώ φαίνεται ότι 
μάλλον υπάρχει μία υπεροχή για το αντρικό 
φύλο, γεγονός που αποδίδεται στην πιθανή 
προστατευτική δράση των οιστρογόνων στην 
ανάπτυξη στεατοηπατίτιδας. Παρά το γεγονός 
ότι η ΜΑΛΝΗ είναι περισσότερο συχνή στους 
ενήλικες, ωστόσο οι μελέτες δείχνουν ότι και 
στα παιδιά, και κυρίως στους εφήβους, προ-
σλαμβάνει επιδημικές διαστάσεις, αποτελεί 
το συχνότερο αίτιο χρόνιας ηπατοπάθειας και 
παρουσιάζει αυξητικές τάσεις του επιπολασμού, 
ο οποίος εκτιμάται ότι στην παρούσα φάση 
κυμαίνεται στο 2,6-3,2%. Στους ανήλικους, η 
ΜΑΛΝΗ είναι περισσότερο συχνή στα αγόρια 
από ότι στα κορίτσια, περισσότερο συχνή στους 
εφήβους από ότι στα παιδιά, σχετίζεται άμεσα 
με την παχυσαρκία, ενώ μελέτες δείχνουν ότι 
μπορεί να υπάρχει και οικογενειακή κατανο-
μή, γεγονός που αποδίδεται σε γενετικούς 
παράγοντες. Πρόσφατα μάλιστα έχει εντοπι-
στεί ένα γονίδιο, το PNPLA3 το οποίο φαίνεται 
να σχετίζεται με την ηπατική στεάτωση και τη 
στεατοηπατίτιδα και πιθανώς να εξηγεί την 
οικογενειακή και γεωγραφική κατανομή της 
ΜΑΛΝΗ, καθώς αυτή συναντάται συχνότερα 
σε ορισμένες φυλές, όπως για παράδειγμα 
στους Μεξικανο - Αμερικανούς σε σχέση με 
τους Καυκάσιους - Αμερικανούς7.

Νοσολογικές οντότητες που σχετίζονται με 
αυξημένη επίπτωση ηπατικής στεάτωσης και 
συχνά αναφέρονται ως δευτεροπαθής ΜΑΛΝΗ 
έχουν επίσης εντοπιστεί και περιλαμβάνουν την 
ολική παρεντερική διατροφή, την αυστηρή νη-
στεία, ορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις στην 
κοιλιακή χώρα (π.χ. εκτεταμένη εκτομή λεπτού 
εντέρου, χολοπαγκρεατική παράκαμψη), λήψη 
φαρμάκων όπως αμιοδαρόνη, ταμοξιφένη, 

κορτικοστεροειδή, διλτιαζέμη, μεθοτρεξάτη, 
αντιρετροϊκή θεραπεία (HAART), ασπιρίνη 
και η επαγγελματική έκθεση σε ορισμένους 
οργανικούς διαλύτες. Επιπλέον η ΜΑΛΝΗ 
σχετίζεται με λοίμωξη από HCV ή/και HIV, 
καθώς και με διαταραχές του μεταβολισμού 
του τύπου της υποβηταλιποπρωτεϊναιμίας και 
της λιποδυστροφίας, με υποθαλαμική παχυ-
σαρκία, με δυσλειτουργία της υπόφυσης, με 
υποθυρεοειδισμό καθώς και με τα σύνδρομα 
Weber - Christian, Reyes και Mauriac. Ειδικά 
για το γυναικείο φύλο, η ΜΑΛΝΗ έχει συσχε-
τιστεί με την εγκυμοσύνη και με το σύνδρομο 
πολυκυστικών ωοθηκών8 (πίνακας 2).

Παθογένεια και Φυσική Ιστορία
Κεντρικό ρόλο στην παθογένεια της ΜΑΛΝΗ 

διαδραματίζει η αντίσταση στην ινσουλίνη, η 
οποία συνδυάζεται με την παχυσαρκία και το 
μεταβολικό σύνδρομο και η οποία είναι απο-
τέλεσμα στις Δυτικές καταναλωτικές κοινωνίες, 
της αφθονίας των αγαθών και του τρόπου ζωής, 
που συνεπάγεται θετικό ισοζύγιο θερμιδικής 
ενέργειας. Η αντίσταση στην ινσουλίνη είναι η 
κατάσταση στην οποία απαιτούνται υψηλότερες 
του φυσιολογικού συγκεντρώσεις ινσουλίνης, ή 
όπου φυσιολογικές συγκεντρώσεις ινσουλίνης 
δεν επαρκούν για την επίτευξη φυσιολογικής 
μεταβολικής απάντησης και έχει ως άμεση συ-
νέπεια τη μειωμένη μεταφορά γλυκόζης στους 
σκελετικούς μύες, την αύξηση των ελεύθερων 
λιπαρών οξέων στο πλάσμα και την ανεξέλεγκτη 
παραγωγή και απελευθέρωση γλυκόζης από 
το ήπαρ, ενώ ποσοτικοποιείται στις κλινικές 
μελέτες με βάση τον δείκτη HOMA-IR [Ινσουλίνη 
νηστείας (μu/ml) x Γλυκόζη νηστείας (mmol/
L)/22.5]9. Μετά από μία αλυσίδα βιοχημικών 
αντιδράσεων, η αντίσταση στην ινσουλίνη και η 
αντιρροπιστική υπερινσουλιναιμία καταλήγουν 
στην εναπόθεση τριγλυκεριδίων στο ηπατικό 
παρέγχυμα (σχήμα 1) και στη ΜΑΛΝΗ, η οποία 
μέχρι το σημείο αυτό θεωρείται ότι έχει αρκετά 
καλή πρόγνωση, παρά το γεγονός ότι 1,5% 
των ασθενών αυτών θα αναπτύξει κίρρωση 
του ήπατος και 1% θα καταλήξει από ηπατική 
νόσο μέσα σε 1-2 δεκαετίες και επομένως 
δε θα πρέπει πλέον ούτε η απλή στεάτωση 
να θεωρείται εντελώς αθώα κατάσταση10. 
Σαφώς όμως τα πράγματα είναι χειρότερα σε 
ορισμένους ασθενείς όπου η αλληλεπίδρα-
ση παραγόντων, όπως είναι το οξειδωτικό 
stress και η επακόλουθη περοξειδίωση των 
λιπιδίων, η δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων 
και η επίδραση προφλεγμονωδών κυτταροκι-
νών έχουν ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση 
φλεγμονώδους αντίδρασης και αποπτωτικών 
μηχανισμών στο ηπατικό παρέγχυμα (ΜΑΣΗ), 
που σταδιακά οδηγούν στην ηπατική ίνωση 
και κίρρωση (15%) και στις συνέπειες αυτής 
(σχήμα 1). Επιπλέον, σε πειραματικά μοντέλα, 
έχει αναδειχθεί ότι η υπερινσουλιναιμία και η 
υπεργλυκαιμία επάγουν την ενεργοποίηση των 
αστεροειδών ηπατικών κυττάρων (HSCs), που 

ενέχουν κεντρικό ρόλο στην ινογένεση και την 
έκφραση προϊνωτικών κυτοκινών, ενώ έχει 
φανεί ότι σε ασθενείς με ΜΑΣΗ, η παρουσία 
αντίστασης στην ινσουλίνη και μεταβολικού 
συνδρόμου σχετίζεται με σοβαρότερη ίνωση. Οι 
ασθενείς με ΜΑΣΗ έχουν αυξημένη θνητότητα 
ηπατικής και καρδιαγγειακής αιτιολογίας σε 
σχέση με το γενικό πληθυσμό και εμφανίζουν 
σημαντική πιθανότητα να αναπτύξουν ηπατική 
νόσο τελικού σταδίου11. Οι ασθενείς που θα 
αναπτύξουν κίρρωση του ήπατος συνεπεία της 
ΜΑΣΗ έχουν τις ίδιες πιθανότητες ανάπτυξης 
ΗΚΚ με τους κιρρωτικούς ασθενείς οποιασδήπο-
τε άλλης αιτιολογίας. Η διαφορετική πρόγνωση 
των ασθενών με ΜΑΛΝΗ και ΜΑΣΗ προάγουν 
επομένως τη διαφορική τους διάγνωση ως μία 
πρόκληση για το σύγχρονο κλινικό ιατρό.

Διάγνωση & Κλινικο - 
εργαστηριακά ευρήματα

Οι ασθενείς με ΜΑΛΝΗ και ΜΑΣΗ είναι συ-
νήθως ασυμπτωματικοί και για το λόγο αυτό 
η πλειοψηφία τους παραμένει αδιάγνωστη. 
Ωστόσο δεν είναι ασύνηθες να αναφέρουν 
μη ειδικά συμπτώματα του τύπου της εύκολης 
κόπωσης και του αισθήματος βάρους στο ΔΕ 
υποχόνδριο. Στην κλινική εξέταση μπορεί να 
υπάρχει παχυσαρκία και ηπατομεγαλία (50%), 
ενώ σε περιπτώσεις με προχωρημένη ίνωση 
μπορεί να ανευρίσκονται σημεία χρόνιας η-
πατοπάθειας (ηπατικές παλάμες, αραχνοειδείς 
σπίλοι, ικτερική χροιά επιπεφυκότων κ.λπ.) ή 
ακόμα και σημεία πυλαίας υπέρτασης. Συνήθως 
όμως η υποψία της ΜΑΛΝΗ γεννάται όταν 
ανευρίσκεται διαταραχή της ηπατικής βιοχη-
μείας σε εργαστηριακές εξετάσεις ρουτίνας σε 
ασθενή που δεν αναφέρει κατάχρηση αλκοόλ 
(< από 3 ποτά ημερησίως για τους άντρες και 
< από 2 ποτά ημερησίως για τις γυναίκες) και 
δεν αναφέρει υποκείμενο ηπατικό νόσημα. 
Επίσης συχνά υποψία ΜΑΛΝΗ εγείρεται μετά 
από υπερηχογραφικό έλεγχο άνω κοιλίας, είτε 
στα πλαίσια ρουτίνας είτε στα πλαίσια διερεύ-
νησης άλλης πάθησης (π.χ. χολολιθίασης), 
όπου και παρατηρείται αύξηση των διαστάσεων 
και της ηχογένειας του ήπατος συνεπεία της 
στεάτωσης.

Η πιο συχνή διαταραχή στις εργαστηριακές 
εξετάσεις που ανευρίσκεται σε ασθενείς με 
ΜΑΛΝΗ είναι η αύξηση της ALT, η οποία είναι 
συνήθως ήπια, σπάνια ανέρχεται σε επίπεδα 
>300 IU/mL, δε συσχετίζεται με το βαθμό ίνωσης 
και κυρίως δεν εμφανίζει υψηλή ευαισθησία, 
αφού μεγάλος αριθμός ασθενών με ΜΑΛΝΗ 
έχουν φυσιολογικές τιμές τρανσαμινασών12. 
Για το λόγο αυτό έχει πρόσφατα προταθεί η 
μείωση των κατά συνθήκη φυσιολογικών ο-
ρίων για την ALT από 40UI/mL σε 30UI/mL 
για τους άντρες και από 30UI/mL σε 19UI/
mL για τις γυναίκες, γεγονός που αυξάνει την 
ευαισθησία (από 55% σε 76%), σε βάρος 
όμως της ειδικότητας (από 97% σε 88%), για 
τον εντοπισμό ασθενών με ηπατοκυτταρική 

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος
Ι. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ 

Ειδικευόμενος Γαστρεντερολόγος, Γαστρεντερολογική κλινική ΝΝΑ, Υποψήφιος Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

Πίνακας 1. Διαγνωστικά κριτήρια Μεταβολικού Συνδρόμου5, 
κατά σειρά συχνότητας εμφάνισης τους στους Έλληνες ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο6

  Κριτήρια Ορισμός Συχνότητα
1 Κοιλιακή Παχυσαρκία Περιφέρεια μέσης >102cm για τους άντρες και >88cm για τις γυναίκες 72%
2 Αρτηριακή Υπέρταση Συστολική πίεση ≥130mmHg ή Διαστολική πίεση ≥85mmHg ή λήψη αντιυπερτασικής αγωγής 66%
3 Υπερτριγλυκεριδαιμία Τιμή Tgl>150mg/dl ή λήψη φαρμακευτικής αγωγής για υπερτριγλυκεριδαιμία 62%
4 Μειωμένη HDL χοληστερόλη Τιμή HDL<40mg/dl για τους άντρες και <50mg/dl στις γυναίκες ή λήψη αγωγής για χαμηλή HDL 54%
5 Αυξημένη γλυκόζη νηστείας Γλυκόζη νηστείας ≥110mg/dl ή λήψη αντιδιαβητικής αγωγής 53%
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βλάβη. Συνήθως στη ΜΑΛΝΗ τα επίπεδα της 
ALT είναι υψηλότερα της AST, ενώ το αντίθετο 
είναι πιθανή ένδειξη προχωρημένης ίνωσης. 
Μεμονωμένη αύξηση αλκαλικής φωσφατάσης 
ή γ-GT, αλλά και ήπια αυξηση των τιμών της 
φεριττίνης έχουν επίσης παρατηρηθεί, ενώ σε 
ορισμένες περιπτώσεις ανευρίσκονται θετικά 
αυτοαντισώματα, όπως ΑΝΑ, SMA και ΑΜΑ, 
η σημασία των οποίων στη ΜΑΛΝΗ δεν έχει 
επί του παρόντος διευκρινιστεί.

Από τις απεικονιστικές μεθόδους, το απλό 
διακοιλιακό υπερηχογράφημα παρουσιάζει 
αρκετά καλή ευαισθησία και ειδικότητα, ιδιαί-
τερα στις περιπτώσεις προχωρημένης ηπατικής 
στεάτωσης, ενώ συγκρίσιμα αποτελέσματα 
παρουσιάζει και η αξονική τομογραφία (CT). 
Η πιο ευαίσθητη και ειδική μέθοδος ωστόσο, 
είναι η μαγνητική τομογραφία (MRI), η χρήση 
της οποίας όμως περιορίζεται από το υψηλό 
κόστος.

Την υποψία ΜΑΛΝΗ θα πρέπει να ακολουθεί 
επανάληψη της μέτρησης των τρανσαμινασών 
μετά 1-2 μήνες13, η λήψη λεπτομερούς ιστο-
ρικού με ιδιαίτερη έμφαση στην κατανάλωση 
αλκοόλ, στη λήψη φαρμάκων και στην αναγνώ-
ριση παραγόντων που συνθέτουν το μεταβολικό 
σύνδρομο, ενώ θα πρέπει να αποκλείονται όλα 
τα υπόλοιπα αίτια ηπατοπάθειας13.

Λόγω χαμηλής ευαισθησίας και ειδικότητας 
των μη επεμβατικών μέσων που διαθέτουμε και 
παρά το γεγονός ότι αποτελεί έντονο αντικείμε-
νο έρευνας, μέχρι και σήμερα, ακρογωνιαίος 
λίθος, όχι μόνο στη διάγνωση, αλλά κυρίως 
στον κρίσιμο διαχωρισμό των ασθενών με 
ΜΑΛΝΗ και ΜΑΣΗ, αποτελεί η βιοψία ήπατος. 
Τα ιστολογικά ευρήματα κυμαίνονται από την 
απλή στεάτωση (<33% - ήπια, 33-66% - μέτρια, 
>66% - σοβαρή) συνήθως μεγαλοφυσαλιδώ-
δης (ενίοτε μικτή) στους ασθενείς με ΜΑΛΝΗ, 
στο συνδυασμό ποικίλου βαθμού στεάτωσης, 
φλεγμονής και ηπατοκυτταρικής βλάβης με 

τη μορφή διόγκωσης (ballooning), οξύφιλων 
(αποπτωτικών) σωματίων ή/και λυτικής νέκρω-
σης στους ασθενείς με ΜΑΣΗ. Η ίνωση αρχικά 
εμφανίζεται στη ζώνη 3 και είναι χαρακτηριστικά 
περικυτταρική/περικολποειδική.

Ενθαρρυντικά αποτελέσματα στο διαχωρι-
σμό ασθενών με ΜΑΛΝΗ και ΜΑΣΗ με μη 
επεμβατικά μέσα έχουν αναδείξει μελέτες με 
ελαστογραφία ήπατος (Fibroscan), με δείκτες 
φλεγμονής (π.χ. IL-6, TNF-a, hsCRP, αδιπονεκτί-
νη), με δείκτες οξειδωτικού stress (π.χ. ox-LDL, 
TBARS), με δείκτες ίνωσης (π.χ. ELF score, BARD 
score) και κυρίως με τον αποπτωτικό δείκτη 
CK-18, για τον οποίο σύντομα αναμένονται 
αποτελέσματα από μεγάλες πολυκεντρικές 
μελέτες.

Θεραπευτική Προσέγγιση
Επί του παρόντος δεν υπάρχει εγκεκριμένη 

θεραπεία για τη ΜΑΛΝΗ. Η θεραπευτική προ-
σέγγιση των ασθενών αυτών πρέπει να είναι 
απόλυτα εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη 
στους εκάστοτε παράγοντες κινδύνου του με-
ταβολικού συνδρόμου που εντοπίζονται και να 
έχει ως στόχο τη μείωση της θνητότητας και της 
νοσηρότητας των ασθενών αυτών από ηπατικά 
και καρδιαγγειακά αίτια.

Συνήθως η αρχική θεραπευτική προσέγγιση 
στοχεύει στην αλλαγή του τρόπου ζωής, γε-
γονός που προϋποθέτει καλή ενημέρωση του 
ασθενούς σχετικά με τα προσδοκώμενα οφέλη 
και να έχει ως βασικό στόχο στους παχύσαρ-
κους ασθενείς την απώλεια βάρους. Παρά το 
γεγονός ότι η βέλτιστη απώλεια βάρους δεν 
έχει διευκρινιστεί, ένας ασφαλής και λογικός 
στόχος θα πρέπει να είναι η απώλεια 7-10% 
του σωματικού βάρους μέσα σε διάστημα 6-12 
μηνών, με τροποποίηση της δίαιτας και αύξηση 
της σωματικής δραστηριότητας, στόχος που 
εάν επιτευχθεί έχει φανεί ότι συνοδεύεται με 
βελτίωση της ηπατικής ιστολογίας και μείωση 
της αντίστασης στην ινσουλίνη. 

Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να προτείνεται μία 
ισορροπημένη, Μεσογειακού τύπου δίαιτα, η 
οποία να περιλαμβάνει γεύματα μειωμένα σε 
γλυκόζη και σε κορεσμένα λιπαρά οξέα και 
άφθονα σε φρούτα, λαχανικά και μόνο/πόλυ 
- ακόρεστα λιπαρά οξέα. Η τροποποίηση των 
διατροφικών συνηθειών θα πρέπει να συνο-
δεύεται από ένα τακτικό πρόγραμμα σωματικής 
άσκησης που να περιλαμβάνει 5-7 συνεδρίες 
ανά εβδομάδα αεροβικής άσκησης, η καθεμία 
διάρκειας 30-45 λεπτών. 

Πρόσφατα δεδομένα αναφέρουν ότι δίαιτες 
πλούσιες σε φρουκτόζη θα πρέπει να απο-
φεύγονται, ενώ τυποποιημένες δίαιτες τύπου 
Atkins, Ornish κ.λπ., λόγω του ότι δεν έχουν 

ελεγχθεί για την ασφάλεια τους, δε θα πρέπει 
να συστήνονται14.

Σε περιπτώσεις νοσογόνου παχυσαρκίας οι 
βαριατρικές επεμβάσεις είναι μία επιλογή που 
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, καθώς αρκετές 
μελέτες τεκμηριώνουν την επακόλουθη βελτίω-
ση της ηπατικής ιστολογίας, ενώ υπάρχουν και 
αναφορές που περιγράφουν και αναστροφή της 
κίρρωσης. Η φαρμακευτική αντιμετώπιση της 
παχυσαρκίας έχει επίσης δοκιμαστεί σε ασθενείς 
με ΜΑΛΝΗ και ΜΑΣΗ και ειδικά με Ορλιστάτη, 
έναν αναστολέα της παγκρεατικής και γαστρικής 
λιπάσης, με φτωχά όμως αποτελέσματα και 
αρκετές παρενέργειες, και με Rimonabant, ένα 
ανταγωνιστή υποδοχέων ενδοκαναβινοειδών, 
με ενθαρρυντικά αρχικά αποτελέσματα, για τον 
οποίο όμως αναμένονται αποτελέσματα από 
μεγαλύτερες μελέτες σε ασθενείς με ΜΑΣΗ τα 
προσεχή χρόνια14.

Η θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με 
ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ θα πρέπει να επεκτείνεται στις 
παραμέτρους του Μεταβολικού Συνδρόμου 
που εντοπίζονται σε κάθε ασθενή, καθώς η 
παρουσία τους συσχετίζεται με χειρότερη πρό-
γνωση της νόσου. Με το ίδιο σκεπτικό, συνοδά 
νοσήματα που συσχετίζονται με ΜΑΛΝΗ, όπως 
για παράδειγμα ο υποθυρεοειδισμός, θα πρέπει 
επιμελώς να αναζητούνται και κατά περίπτωση 
να αντιμετωπίζονται.

Σε ασθενείς με ΜΑΛΝΗ και υπερτριγλυκερι-
δαιμία, η χρήση γκεμφιμπροζίλης και κλοφιβρά-
της έχει αναδείξει αντικρουόμενα αποτελέσματα, 
ενώ τα περιορισμένα μέχρι στιγμής δεδομένα 
αναφέρουν ότι η χρήση στατινών είναι ασφα-
λής και μάλλον ευεργετική15. Αντίστοιχα σε 
ασθενείς με ΜΑΛΝΗ και αρτηριακή υπέρταση 
μία μελέτη με χορήγηση λοσαρτάνης, ένα 
ανταγωνιστή του υποδοχέα της αγγειοτενσίνης 
ΙΙ, έδειξε βελτίωση της ηπατικής βιοχημείας και 
ιστολογίας σε ασθενείς με ΜΑΣΗ16.

Με δεδομένο ότι η αντίσταση στην ινσουλίνη 
κατέχει κεντρικό ρόλο στην παθογένεια της 
ΜΑΛΝΗ και με δεδομένο ότι πολλοί ασθενείς 
με ΜΑΛΝΗ εμφανίζουν όχι μόνο μειωμένη 
ανοχή στη γλυκόζη αλλά και επίσημο ΣΔ τύ-
που ΙΙ, πολλές μελέτες έχουν επικεντρωθεί στα 
φάρμακα που βελτιώνουν την αντίσταση στην 
ινσουλίνη και κυρίως στη μετφορμίνη και στις 
2ης γενιάς θειαζολιδινεδιόνες (πιογλιταζόνη 
και ροσιγλιταζόνη). Πρόσφατη μετα-ανάλυση 
έδειξε την υπεροχή της μετφορμίνης σε σχέση 
με την τροποποίηση της δίαιτας στην εργαστη-
ριακή και απεικονιστική βελτίωση της ηπατικής 
στεάτωσης17, ωστόσο οι υπάρχουσες μελέτες 
περιλαμβάνουν μικρό αριθμό ασθενών και επο-
μένως τα στοιχεία θεωρούνται ανεπαρκή. Όσον 
αφορά τις θειαζολιδινεδιόνες, τα μέχρι στιγμής 

αποτελέσματα δείχνουν ότι έχουν ευεγερτική 
δράση, κυρίως στη βελτίωση της στεάτωσης 
και λιγότερο της φλεγμονής. Ωστόσο, πολλά 
ερωτηματικά παραμένουν αναπάντητα, κυρίως 
σχετικά με τη χρησιμότητά τους σε ασθενείς 
με ΜΑΛΝΗ και ΣΔ και την ασφάλειά τους σε 
μακροχρόνια χορήγηση14.

Αρκετές μελέτες για πιθανή θεραπευτική προ-
σέγγιση της ΜΑΛΝΗ και ΜΑΣΗ έχουν γίνει με 
διάφορους αντιοξειδωτικούς παράγοντες όπως 
Vit C και Vit E, με λιποκίνες (αδιπονεκτίνη, 
ρεσιστίνη, λεπτίνη) και με Ursodeoxycolic acid 
(UDCA), τα αποτελέσματα των οποίων είναι 
είτε απογοητευτικά είτε ανεπαρκή.

Όταν η ΜΑΛΝΗ και κυρίως η ΜΑΣΗ καταλή-
ξουν σε τελικού σταδίου ηπατική νόσο ή/και 
ΗΚΚ, μία σωτήρια θεραπευτική στρατηγική είναι 
αυτή της μεταμόσχευσης ήπατος. Πρόσφατα 
δεδομένα αναφέρουν ότι οι μεταμοσχεύσεις 
ήπατος αυτής της αιτιολογίας παρουσιάζουν 
έντονη αυξητική τάση διεθνώς, ενώ αναμέ-
νεται να αναδειχθεί ως το συχνότερο αίτιο τις 
προσεχείς δεκαετίες18.

Συμπερασματικά, η ΜΑΛΝΗ αποτελεί ένα πο-
λύ συχνό αίτιο χρόνιας ηπατοπάθειας, ιδιαίτερα 
στις Δυτικές κοινωνίες, αφορά όλες τις ηλικίες, 
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων σχετίζεται 
άμεσα με την παχυσαρκία και το μεταβολικό 
σύνδρομο, ενώ η φυσική της πορεία είναι 
απρόβλεπτη και μπορεί να καταλήξει στην 
κίρρωση του ήπατος, σε ΗΚΚ και σε τελικού 
σταδίου ηπατική νόσο που μπορεί να απαιτεί 
μεταμόσχευση ήπατος. Η έλλειψη εγκεκριμένων 
θεραπευτικών προσεγγίσεων προάγει ως μείζο-
νος σημασίας τη λήψη μέτρων που στοχεύουν 
στη βελτίωση της ποιότητας της διατροφής, στην 
αύξηση της σωματικής δραστηριότητας και στην 
πρόληψη και θεραπεία των παραμέτρων που 
συνθέτουν το μεταβολικό σύνδρομο, αφού 
συσχετίζονται με χειρότερη εξέλιξη της νόσου 
και με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.
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Πίνακας 2. Αίτια ηπατικής 
στεάτωσης

Metabolic 
 Abetalipoproteinemia
 Glycogen storage diseases
 Weber - Christian disease
 Wolmans disease
 Acute fatty liver of pregnancy
 Lipodystrophy
 Iron overload syndromes
 α-1-antitripsin deficiency
Nutritional 
 Malnutrition
 Total parenteral nutrition
 Severe weight loss
 Refeeding syndrome
 Jejuno - ileal bypass
 Gastric bypass
  Jejunal diverticulosis with 

bacterial overgrowth
Inflammatory 
 HIV
 Chronic Hepatitis C infection
Drugs 
 Methotrexate
 Diltiazem
 HAART
 Amiodarone
 Glucocorticoids
Toxins 
 Alcohol
  Environmental hepatotoxins 

(e.g. toxic mushroom)
 Wilsons disease
Autoimmune 
 Autoimmune hepatitis
 Celiac disease

Σχήμα. Από την αντίσταση στην ινσουλίνη στην ηπατική στεάτωση και τη στεατοηπατίτιδα.
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