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H χρήση της αιθυλικής αλκοόλης είναι συχνή στο σύγχρονο ενήλικο πληθυσμό (77% στην ηλικία 26-34 
έτη), όπως και στην αρχαιότητα, ως χαλαρωτικό (‘’οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου’’) και κοινωνικό 
μέσο. Επιπλέον, η περιορισμένη χρήση αιθυλικής αλκοόλης έχει ευεργετικές συνέπειες στο καρδιαγγειακό 
σύστημα, αφού προκαλεί αύξηση της HDL χοληστερίνης, λόγω δράσεως στο ήπαρ και μειωμένη πηκτικό-
τητα του αίματος. Όμως, όταν η χρήση γίνεται κατάχρηση, τότε το αλκοόλ χάνει της ευεργετικές του ιδι-
ότητες και καταντά ασθένεια. Συνήθως απαιτείται χρόνια και υπερβολική λήψη αιθυλικής αλκοόλης, ενώ 
οι περισσότεροι ασθενείς δεν είναι σωματικά εξαρτημένοι («αλκοολικοί»), αλλά κάνουν αυξημένη χρήση 
συχνά στα πλαίσια της καθημερινής κοινωνικής ζωής. Το αλκοόλ συσχετίζεται με προβλήματα σε όλα τα 
λειτουργικά συστήματα του ανθρώπου. 

Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (ΜΑΛΝΗ) περιλαμβάνει το φάσμα της μεταβολικής νόσου 
του ήπατος που εκτείνεται από την απλή λίπωση και την στεατοηπατίτιδα (βλάβη του ηπατιοκυττάρου, 
φλεγμονή, περικυτταρική ίνωση- μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα-ΜΑΣΗ) μέχρι  την κρυψιγενή κίρρωση και 
τον ηπατοκυτταρικό καρκίνο, σε άτομα που δεν κάνουν κατάχρηση αιθυλικής αλκοόλης. Η ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ 
προσβάλει μεγάλο μέρος (20-40%) του πληθυσμού της γης. Η παθογένεια της νόσου συσχετίζεται με την 
αντίσταση στην ινσουλίνη και το οξειδωτικό στρες. Η ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ θεωρείται ως η ηπατική εκδήλωση 
του μεταβολικού συνδρόμου σε > 90% των περιπτώσεων. 

Στο τεύχος αυτό ολοκληρώνεται το Γραπτό Συμπόσιο «Παθήσεις του Ήπατος» με ανασκόπηση για την 
κλινική σημασία της μη-αλκοολικής στεάτωσης/στεατοηπατίτιδας που ελπίζουμε να φανεί χρήσιμη στον 
αναγνώστη στην καθημερινή κλινική άσκηση της ιατρικής φροντίδας.

Σπ. Ντουράκης

Σ.Π.Ντουράκης
Καθηγητής Παθολογίας  
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Σύγχρονη κλινική διάσταση 
της μη αλκοολικής λιπώδους 
νόσου του Ηπατος

Περίληψη

Η μη-αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (ΜΑΛΝΗ) αποτελεί φάσμα της μεταβολκής 
ηπατοπάθειας που περιλαμβάνει την απλή λίπωση, τη μη-αλκοολική στεατοηπατιτιδα (ΜΑΣ-
ΣΗ) με συνοδό φλεγμονή και περικυτταρική ίνωση, την κίρρωση (που παλαιότερα αναφερό-
ταν ως κρυψιγενής) και τον ηπατοκυτταρικό καρκίνο (ΗΚΚ). Η ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ προσβάλει με-
γάλο μέρος του παγκόσμιου γενικού πληθυσμού (≈25%). Η αντίσταση στην ινσουλίνη και το 
οξειδωτικό στρές αποτελούν τους βασικούς παθογενετικούς μηχανισμούς της νόσου.  Πρό-
κειται για την ηπατική εκδήλωση του μεταβολικού συνδρόμου. 

Η ιστολογική εξέταση της βιοψίας του ήπατος αποτελεί την πλέον ευαίσθητη και ειδική μέ-
θοδο διάγνωσης της νόσου και εκτίμησης της πρόγνωσης. Η απλή λίπωση έχει πολύ καλή 
πρόγνωση ενώ η ΜΑΣΗ παρουσιάζει δυνατότητα εξέλιξης σε ίνωση, κίρρωση και ΗΚΚ. Η λο-
γική πρόληψη και θεραπεία της ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ είναι η διόρθωση της αντίστασης στην ιν-
σουλίνη, αντιμετώπιση της παχυσαρκίς (κυρίως της κεντρικής/σπλαγχνικής) του σακχαρώδη 
διαβήτη και των υπερλιπιδαιμιών που συχνά συνυπάρχουν, με την απώλεια βάρους και την 
άσκηση. Τα τελευταία χρόνια η ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ έχει εξελιχθεί ως η συχνότερη ηπατική νόσος 
στον αναπτυγμένο κόσμο. Σε αυτό έχει βοηθήσει η αύξηση της παχυσαρκίας και η έλλειψη 
άσκησης. Στο 30% των περιπτώσεων ΜΑΛΝΗ δημιουργείται φλεγμονή στο ηπατικό παρέγ-
χυμα που μπορεί να εξελιχθεί σε ίνωση/κίρρωση και ηπατοκυτταρικό καρκόνο. 

Η διάγνωση βασίζεται στην απεικόνηση και επιβεβαιώνεται με την ιστολογική εικόνα. Θε-
ραπευτικώς συνιστώνται δίαιτα απισχνάνσεως και άσκηση. Συμπληρωματικώς μπορεί να επι-
χηρηθεί θεραπεία με βιταμίνη Ε ή πιογλυταζόνη Οι κυριότερες φαρμακευτικές θεραπευτικές 
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Current clinical aspects of non-alcoholic 
fatty liver diases.  
S.P.Dourakis
2 Second Department of Internal Medicine, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, 
“Hippokration” General Hospital, Athens, Greece

Summary

Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a spectrum of metabolic liver disease that 
extends from bland steatosis, through steatohepatitis (liver cell injury, inflammation, peri-
celluar fibrosis – non-alcoholic statohepatitis-NASH), to some cases of “cryptogenic cirrho-
sis” and hepatocellular carcinoma. NAFLD/NASH affects a large proportion (≈15%) of the 
world’s population. Insulin resistance and oxidative stress have critical roles in the patho-
genesis  of NAFLD/NASH which can be regarded as the hepatic manifestation of the meta-
bolic syndrome in > 85% cases. Liver biopsy remains the most sensitive and specific means 
of prognosis. Simple steatosis has an excellent prognosis but steatohepatitis has the poten-
tial to progress to fibrosis and cirrhosis.

The logical approach to prevent or reverse NAFLD/NASH is to correct insulin resistance, 
obesity (especially central obesity), diabetes and lipid disorders by lifestyle modification 
(increased physical activity, dietary correction). Among proposed drug treatments of NASH, 
agents that improve insulin sensitivity, ( piaglitazone) and Antioxidants (vitamin E). In the re-
cent years, non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) has emerged as the commonest cause 
of chronic liver disease in the developed world. The global epidemic of obesity secondary to 
physical inactivity and adverse food habits accounts for the alarming rise in NAFLD. Meta-
bolic syndrome plays a major role in the pathogenesis of both NAFLD and type 2 diabetes 
mellitus (T2DM). Whilst most cases of NAFLD remain asymptomatic with only hepatic ste-
atosis, about 30 % progress to non-alcoholic steatohepatitis with chronic liver inflammation 
that can lead on to fibrosis, cirrhosis, liver failure, and hepatocellular carcinoma. Because of 
the similar pathogenesis shared between T2DM and NAFLD, T2DM occurs as an important 
complication in many cases of NAFLD, and many cases of T2DM are further complicated 
by NAFLD.

 Rapid progression and increased complications of the individual diseases is the end result 
of this dual coexistence. Diagnosis of NAFLD relies upon hepatic imaging, serum biochemi-
cal markers, and liver biopsy. As in T2DM, the most important management option for pa-
tients with NAFLD is lifestyle changes targeted at weight reduction. The main treatment 
options include pioglitazone and vitamin E.

Key words: Non-alcoholic fatty liver disease, Non-alcoholic steatohepatitis

επιλογές της νόσου αποτελούν η πιογλυταζόνη και η βιταμίνη Ε.

Λέξεις ευρετηρίου: μη αλκοολική λιπώδης νόσος ήπατος, μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα 
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1. Ορισμός

Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπα-
τος (ΜΑΛΝΗ- Non alcoholic fatty liver disease-
NAFLD) και η μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (ΜΑ-
ΣΗ-Non alcoholic steatohepatitis-ΝΑSH) αναγνω-
ρίζονται, με αυξανόμενη συχνότητα, ως σημαντική 
αιτία ηπατοπάθειας η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε 
κίρρωση του ήπατος και ηπατοκυτταρικό καρκίνο 
(ΗΚΚ)1,2.  Πρόκειται για νόσο παρόμοια με την αλ-
κοολική στεάτωση/στεατοηπατίτιδα σε άτομα που 
απέχουν από τη χρήση αιθυλικής αλκοόλης. Συνε-
πώς, είναι πολύ σημαντικός ο αποκλεισμός της κα-
τάχρησης αιθυλικής αλκοόλης (λιγότερο από 20γρ 
την ημέρα στον άνδρα και 10 στη γυναίκα). Aπο-
δίδεται σε συσσώρευση λίπους (τριγλυκερίδια, λι-
παρά οξέα, φωσφολιπίδια, χοληστερόλη, εστέ-
ρες χοληστερόλης) στο ήπαρ σε ποσοστό μεγα-
λύτερο από 5%. H λίπωση του ήπατος εiναι κλινι-
κο-παθολογοανατομική οντότητα που διαπιστώνε-
ται στα πλαίσια διαφόρων νόσων και λήψεως φαρ-
μάκων3,4,5,6 (Πίνακας 1). 

1. Κατάχρηση αιθυλικής αλκοόλης
2. Mη αλκοολική λιπώδης νόσος του 

ήπατος 
3. Ιογενείς λοιμώξεις (HCV, HIV) 
4. Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου
5. Xειρουργική παράκαμψη του ειλεού 
6. Oλική παρεντερική διατροφή
7. Γλυκογονιάσεις 
8. Τυροσιναιμία
9. Διαταραχές του μεταβολισμού των 

λιπιδίων
1. Αβηταλιποπρωτεϊναιμία
2. Υποβηταλιποπρωτεϊναιμία
3. Νόσος Andersen
4. Σύνδρομο Weber-Christian 

10. Λιποδυστροφίες
11. Mεγάλη απώλεια βάρους, καχεξία
12. Σύνδρομο επανασίτισης 
13. Λήψη φαρμάκων (κορτικοειδή, αμιω-

δαρώνη, ταμοξιφαίνη κλπ)
14. Τοξική έκθεση

Πίνακας 1. Aίτια λίπωσης του ήπατος. Πρωτοπα-

θής (=μεταβολικό σύνδρομο) και Δευτεροπαθής

2. Επιδημιολογία

Είναι η συχνότερη ηπατοπάθεια και η συχνότε-
ρη αιτία αύξησης των αμινοτρανσφερασών σε αι-
μοδότες. Πρόκειται για νόσο που ενώ είναι πολύ δι-
αδεδομένη, περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον 
Ludwig το 1980. Ο ακριβής επιπολασμός της ΜΑΛ-
ΝΗ στο γενικό πληθυσμό των Δυτικών χωρών δεν 
είναι γνωστός, αλλά υπολογίζεται με απεικονιστι-
κές εξετάσεις (υπερηχογράφημα και αξονική τομο-
γραφία) σε τουλάχιστον  20-25% και της MΑΣΗ 
σε 2-7% (10-25% της ΜΑΛΝΗ). Είναι βέβαιο ότι ο 
επιπολασμός της MAΛNH και της MAΣH είναι με-
γαλύτερος, αφού μόνο τα απεικονιστικά ευρήματα 
δεν είναι αρκετά για τη διάγνωση (απαιτείται ιστο-
λογική εξέταση για λιπώσεις <30% των ηπατοκυτ-
τάρων). Αποτελεί το συχνότερο αίτιο κρυψιγενούς 
ηπατικής νόσου, αφού αφορά το 90% των χρονί-
ων ηπατοπαθειών, όταν έχουν αποκλεισθεί τα γνω-
στά και συνήθη αίτια (ιογενή, αυτοάνοσα και με-
ταβολικά νοσήματα, αιθυλική αλκοόλη). H MAΛΝΗ 
θεωρείται ότι ευθύνεται για 30-40% και η NASH 
για 15-30% των περιπτώσεων κρυψιγενούς ηπα-
τικής νόσου. Οπωσδήποτε, με την αύξηση του επι-
πολασμού της παχυσαρκίας διεθνώς, αναμένεται 
τα επόμενα χρόνια περαιτέρω αύξηση και του επι-
πολασμού της ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ. Συχνότερα, η νόσος 
αφορά άτομα ηλικία 40-60 ετών. Όμως, προσβάλ-
λεται κάθε ηλικία (και παιδιά), χωρίς να γίνεται δι-
άκριση σε φύλο. Είναι συχνότερη σε παχύσαρκους 
Αμερικανούς Ισπανικής καταγωγής σε σχέση με 
τους αντίστοιχους σε σωματικό βάρος Καυκάσιας ή 
Αφρικανικής καταγωγής (λόγω γενετικών λόγων)7. 

Οι ασθενείς με ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ έχουν στο 70-
100% παχυσαρκία, στο 35-75% σακχαρώδη δια-
βήτη τύπου 2 (ΣΔ-2)  και στο 20-80% δυσλιπιδαι-
μία. Η ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ αποτελεί την ηπατική έκ-
φραση (σε >85% των περιπτώσεων) του μεταβο-
λικού  συνδρόμου (παλαιότερα ονομαζόταν ‘’σύν-
δρομο Χ’’) μέσω της διαταραχής του μεταβολι-
σμού των υδατανθράκων και των λιπιδίων. Το με-
ταβολικό σύνδρομο  χαρακτηρίζεται από αντίστα-
ση στην ινσουλίνη, υπερλιπιδαιμία, υπέρταση, κα-
τανομή λίπους τύπου ανδρός (στην κοιλιά) (3 ή πε-
ρισσότερα κριτήρια του Πίνακα 2) και συσχετίζε-
ται με αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα λόγω 
ΣΔ, εμφράγματος, αγγειακού εγκεφαλικού επεισο-
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Πίνακας 2. Κριτήρια διάγνωσης του μεταβολικού συνδρόμου

δίου και καρκίνου. Μεταξύ όλων των χαρακτηρι-
στικών του μεταβολικού συνδρόμου, η παχυσαρ-
κία έχει την ισχυρότερη συσχέτιση με τη ΜΑΛΝΗ/
ΜΑΣΗ. Τριάντα τοις εκατό των παχύσαρκων (δεί-
κτης μάζας σώματος body mass index-BMI >30kg/
m2) και έως 80% των παθολογικά παχύσαρκων 
ασθενών (ΒΜΙ>35kg/m2) πάσχουν από ΜΑΛΝΗ/
ΜΑΣΗ. Ανεξάρτητα από το ΒΜΙ, ασθενείς με κε-
ντρική παχυσαρκία διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυ-
νο για εκδήλωση ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ. Έτσι, η παχυσαρ-
κία συσχετίζεται με σημαντικό αριθμό νοσημάτων 
(αυξημένη συχνότητα υπέρτασης, ΣΔ-2, ισχαιμικής 
καρδιοπάθειας, χολολιθίασης κλπ) στις οποίες πρέ-
πει να προστεθεί η ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ με τις κλινικές 
συνέπειές της (λίπωση, στεατοηπατίτιδα, κίρρω-
ση του ήπατος, ΗΚΚ). Η MAΛNH διαπιστώνεται σε 
όλους τους παχύσαρκους που κάνουν κατάχρηση 
αιθυλικής αλκοόλης. Όμως, το 10% των ασθενών 
με ΜΑΛΝΗ δεν είναι παχύσαρκοι (αλλά στο 95% 
αντοχή στην ινσουλίνη), ενώ συχνά έχουν αυξημένη 
περίμετρο μέσης. Yπολογίζεται ότι η συχνότητα της 
κίρρωσης του ήπατος (περίπου 10%) σε διαβητι-
κά άτομα είναι τετραπλάσια από την παρατηρούμε-

νη σε μη διαβητικά. Ασφαλώς, είναι πολύ σημαντι-
κό να διαφοροδιαγνωσθεί η δυσανεξία στη γλυκό-
ζη και ο ΣΔ των κιρρωτικών ασθενών (ηπατογενής 
διαβήτης) από την ανάπτυξη κίρρωσης του ήπατος 
σε διαβητικό ασθενή με ΜΑΣΗ. Στις περιπτώσεις 
ηπατογενούς διαβήτη, η κίρρωση του ήπατος είναι 
εγκατεστημένη πριν από την εκδήλωση του ΣΔ. 

3. Παθογένεια

Tο ήπαρ συμμετέχει πρωταρχικώς στον μεταβολι-
σμό των λιποπρωτεϊνών και των λιπιδίων. H πα-
θογένεια της ηπατικής λίπωσης δεν είναι γνωστή, 
αλλά κύρια χαρακτηριστικά της θεωρούνται η αντί-
σταση στην ινσουλίνη και η δυσλειτουργία των μι-
τοχονδρίω8,9,10. Στη ΜΑΛΝΗ, η ανοχή στην ινσουλί-
νη ευνοεί την περιφερική λιπόλυση και την απελευ-
θέρωση ελεύθερων λιπαρών οξέων για πρόσληψη 
και μεταβολισμό στό ήπαρ και πρόκληση λίπωσης. 
Από τους ασθενείς αυτούς, η μειοψηφία θα ανα-
πτύξει ΜΑΣΗ, με βάση γενετικούς και επιδημιολο-
γικούς παράγοντες που θα επηρεάσουν το μέγεθος 
του οξειδωτικού στρες (αυξημένη παραγωγή ριζών 
οξυγόνου) και της οξείδωσης των λιπών με παρα-

1. Κεντρική παχυσαρκία
  • Περιφέρεια μέσης, > 102 cm στους άνδρες, > 88 cm στις γυναίκες

2. Υπερτριγλυκεριδαιμία (> 150 mg/dL)
3. Χαμηλά επίπεδα HDL

  < 40 mg/dL στους άνδρες, < 50 mg/dL στις γυναίκες
4. Υψηλή ΑΠ (> 130/85 mm Hg)
5. Υψηλή γλυκόζη νηστείας (> 110 mg/dL)

Πίνακας 3. Αντίσταση στην ινσουλίνη.
Από το: 30 (τροποποιημένο).

Πίνακας 4. Παθογένεια της ΜΑΛΝΗ.
Από: 57 (τροποποιημένο).
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γωγή κυτταροκινών που προκαλούν φλεγμονή στο 
ηπατικό παρέγχυμα και ενεργοποίηση των αστερο-
ειδών κυττάρων για παραγωγή ινώδους συνδετι-
κού ιστού11. Πίνακες 3 και 4.

4. Κλινική εικόνα

Η διάγνωση της ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ, τις περισσότε-
ρες φορές, τίθεται τυχαία με απεικονιστική εξέτα-
ση ή με αναζήτηση της αιτίας επίμονης αύξησης 
της ALT. Oι ασθενείς είναι συνήθως (στα 2/3 των 
περιπτώσεων) ασυμπτωματικοί, ενώ το ήπαρ συ-
χνά (στα 3/4 των περιπτώσεων) είναι διογκωμένο 
και συχνά (μέχρι 75%) διαπιστώνεται μελανίζουσα 
ακάνθωση (acanthosis nigricans). Tα συμπτώμα-
τα εξαρτώνται από το βαθμό και τη ταχύτητα ανά-
πτυξης της λίπωσης. Επίσης, μπορεί να παραπονού-
νται για βάρος στο δεξιό υποχόνδριο που επιδει-
νώνεται με τις κινήσεις. H ταχεία εναπόθεση λίπους 
σε περιόδους κακής ρύθμισης της γλυκαιμίας μπο-
ρεί να προκαλέσει μεγαλύτερο πόνο και να απο-
τελέσει πρόβλημα διαφορικής διάγνωσης από κω-
λικό του δεξιού υποχονδρίου λόγω χολολιθίασης, 
που είναι ιδιαίτερα συχνή στην ίδια ομάδα ασθενών 
(παχύσαρκοι διαβητικοί). Η εκδήλωση κλινικής εικό-
νας κίρρωσης του ήπατος (σπληνομεγαλία, κιρσοί, 
ασκίτης) είναι καθυστερημένη.

5. Εργαστηριακά ευρήματα

Δεν υπάρχει, στην καθημερινή κλινική πράξη, ερ-
γαστηριακός δείκτης της παρουσίας ΜΑΛΝΗ. Tο 
80% των ατόμων με ΜΑΛΝΗ παρουσιάζουν μικρή 
(μικρότερη από το διπλάσιο της ανώτερης φυσιο-
λογικής τιμής- <2 X AΦT) ή μέτρια (2-5 X AΦT) 
αύξηση των αμινοτρανσφερασών (ALT και AST)  
και σπανιότερα αύξηση της αλκαλικής φωσφατά-
σης και της γ-GT. Τα επίπεδα των αμινοτρανσφε-
ρασών δεν συσχετίζονται με το βαθμό της λίπω-
σης ή/και της ίνωσης/κίρρωσης. Ετσι, τα φυσιολο-
γικά επίπεδα αμινοτρανσφερασών δεν αποκλείουν 
την παρουσία προχωρημένης στεατοηπατίτιδας ή 
ίνωσης. Υπερτριγλυκεριδαιμία διαπιστώνεται στο 
25-40%, που συνοδεύεται από αύξηση της LDL 
και μείωση της  HDL χοληστερίνης (χαρακτηριστι-
κά της αντίστασης στην ινσουλίνη). Ο προσδιορι-
σμός της ινσουλίνης του ορού, του C πεπτιδίου και 
η καμπύλη ανοχής στη γλυκόζη βοηθούν στον κα-
θορισμό της αντίστασης στην ινσουλίνη (εξίσωση 
QUICKI 1/log(insulin [mU/L] x glucose [mg/dL]) ή 

HOMA [glucose (mg/dL)/ 18 Χ insulin mU/L x 0.6] 
/ 22.5). 

Η διαφορική διάγνωση από την αλκοολική ηπα-
τοπάθεια παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, αφού 
πρέπει να αποκλεισθεί η χρήση αιθυλικής αλκοό-
λης. Πίνακας 5 Συνήθως, στη ΜΑΛΝΗ το πηλίκο 
των αμινοτρανσφερασών (AST/ALT) είναι μικρό-
τερο του 1, ενώ το μέγεθος των ερυθρών αιμο-
σφαιρίων (μέσος όγκος ερυθρών-MCV) είναι φυ-
σιολογικό. Aντιθέτως, στην αλκοολική ηπατοπά-
θεια, το πηλίκο AST/ALT συχνά είναι μεγαλύτερο 
του 2, ενώ παρατηρείται μεγαλοβλαστοειδής εμ-
φάνιση των ερυθρών αιμοσφαιρίων (MCV>100fl). 
Η γ-GT μπορεί να βοηθήσει στη διαφορική διάγνω-
ση, αφού ανευρίσκεται λίγο αυξημένη σε ασθενείς 
με ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ, ενώ είναι ιδιαίτερα αυξημένη, 
από ενεργοποίησή της, σε άτομα που κάνουν κα-
τάχρηση αιθυλικής αλκοόλης. H αποχή από τη χρή-
ση αιθυλικής αλκοόλης πρέπει να επιβεβαιώνεται 
με συχνούς προσδιορισμούς των επιπέδων της αι-
θυλικής αλκοόλης σε τυχαία δείγματα αίματος. Mέ-
τρια χρήση αιθυλικής αλκοόλης (40 έως 60 γραμ-
μάρια ημερησίως) είναι συχνά δύσκολο να καθορι-
σθεί, ενώ μπορεί να οδηγήσει σε κίρρωση του ήπα-
τος, ιδίως σε γυναίκες. 

Σε ασθενείς με ΜΑΣΗ, όπως και με αλκοολι-
κή, η περιεκτικότητα του ήπατος σε σίδηρο αυξά-
νει. Eπίσης, η φερριτίνη του ορού μπορεί να είναι 
αυξημένη, γεγονός που οφείλεται σε απελευθέρω-
σή της από τα ηπατοκύτταρα λόγω της φλεγμονής. 
Σε ασθενείς κυρίως Κέλτικης καταγωγής με αυξη-
μένες τιμές φερριτίνης ορού και σιδηροδεσμευτι-
κής ικανότητας χρειάζεται διαφορική διάγνωση 
από την πρωτοπαθή κληρονομική αιμοχρωμάτω-
ση με την αναζήτηση της μεταλλαγής C282T  του 
γονιδίου ΗFΕ. H ταχύτητα καθίζησης μπορεί να εί-
ναι αυξημένη λόγω της πολυκλωνικής υπεργαμμα-
σφαιριναιμίας της χρονίας ηπατικής νόσου. H χολε-
ρυθρίνη, οι λευκωματίνες και ο χρόνος προθρομβί-
νης είναι φυσιολογικά, υποδηλώνοντας φυσιολογι-
κή ηπατική λειτουργία μέχρι την εκδήλωση τελικού 
σταδίου ηπατικής κίρρωσης. Oι ορολογικοί δείκτες 
των ιογενών λοιμώξεων του ήπατος και τα αυτο-
αντισώματα αποκλείουν συνυπάρχουσες ιογενείς ή 
αυτοάνοσες ηπατοπάθειες. Προς το παρόν, η ΜΑΛ-
ΝΗ αποτελεί διάγνωση αποκλεισμού άλλων νόσων 
που προκαλούν λίπωση του ηπατικού παρεγχύμα-
τος (Πίνακας 1), ενώ συχνά είναι πολύ δύσκολο να 
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διαφοροδιαγνωσθεί από ηπατοπάθεια που οφείλε-
ται σε παλαιότερη και ξεχασμένη κατάχρηση αιθυ-
λικής αλκοόλης. Το τελευταίο ισχύει ιδιαίτερα όταν 
αποδίδεται η ‘’κρυψιγενής’’ ηπατική κίρρωση σε 
ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ. 

6. Απεικονιστικός έλεγχος

Ο απεικονιστικός έλεγχος δίδει σημαντικές πλη-
ροφορίες σε ασθενείς με ΜΑΛΝΗ. Tο υπερηχογρά-
φημμα του ήπατος δείχνει συχνά διάχυτη υπερη-
χογένεια του ηπατικού παρεγχύματος (όταν η λί-
πωση αφορά >1/3 των ηπατοκυττάρων). H διήθη-
ση του ηπατικού παρεγχύματος από λίπος μειώνει 
την πυκνότητά του στη μελέτη με αξονική τομογρα-
φία. Στη μελέτη χωρίς την ενδοφλέβια χορήγηση 
σκιαγραφικού, το ήπαρ είναι διογκωμένο και υπό-
πυκνο σε σχέση με την εικόνα που δίνει ο σπλή-
νας και οι νεφροί. Eξάλλου, οι ενδοηπατικοί κλά-
δοι της πυλαίας και των ηπατικών φλεβών παρου-
σιάζονται εμφανέστεροι από ό,τι στο φυσιολογικό 
ήπαρ. Eστιακή συγκέντρωση λίπους στο ήπαρ πα-
ρουσιάζεται απεικονιστικά στην αξονική τομογρα-
φία ως υπόπυκνη περιοχή και μπορεί να προκαλέ-
σει σύγχυση με νεόπλασμα του ήπατος. Oι απει-
κονιστικές εξετάσεις έχουν χαμηλή ευαισθησία σε 
λίπωση<25% ανώ συνηγορούν  για τη διάγνωση 
της ΜΑΛΝΗ, αλλά δεν την διαφοροποιούν από τη 
ΜΑΣΗ. Έτσι, απαιτείται ιστολογική διάγνωση για 
την εκτίμηση της φλεγμονής και της ίνωσης. Σε κίρ-
ρωση μπορεί να μην υπάρχει σημαντική στεάτωση. 
Επίσης, οι απεικονιστικές εξετάσεις παρουσιάζουν 
αδυναμία διάκρισης της ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ από άλλα 
αίτια στεάτωσης / στεατοηπατίτιδας. 

Πίνακας 5. Διαγνωστική προσπέλαση ασθενούς
με ηπερηχογένεια στο ήπαρ στην εξέταση με ΗΧΟ

7. Ιστολογική διάγνωση

H αποθήκευση του λίπους γίνεται συνηθέστερα 
ως μεγάλα σταγονίδια (μεγαλοφυσαλιδώδης λίπω-
ση) που χαρακτηρίζεται στη χρώση αιματοξυλίνης-
ηωσίνης, από διόγκωση του ηπατοκυπάρου λόγω 
ενός ευμεγέθους σφαιριδίου λίπους που παρεκτο-
πίζει τον κενοτοπιώδη πυρήνα) και σπανιότερα ως 
μικρά σταγονίδια (μικροφυσαλιδώδης λίπωση στην 
οποία υπάρχουν πολυάριθμες μικρές φυσαλίδες λί-
πους εντός του ηπατοκυπάρου που δεν παρεκτοπί-
ζουν τον πυρήνα). Tα σταγονίδια του λίπους χρω-
ματίζονται με κόκκινο έλαιο O σε τομές κρυοστά-
τη. Kατά τη μονιμοποίηση των παρασκευασμάτων 
σε διάλυμα φορμόλης, τα σταγονίδια λίπους δια-
λύονται και έτσι παρουσιάζονται ως άδειες περι-
οχές εντός των ηπατοκυττάρων. Όταν ιστολογικά 
διαπιστώνεται φλεγμονή, τίθεται η διάγνωση της 
στεατοηπατίτιδας12,13. Υπάρχει διήθηση από λεμφο-
κύτταρα, μεγάλα μονοπύρηνα ή πολυμορφοπύρη-
να ουδετερόφιλα των πυλαίων διαστημάτων, ηπα-
τοκυτταρική εκφύλιση (ballooning), διαβρωτική νέ-
κρωση  και σωμάτια Mallory), περικεντρική περι-
κολποειδική ίνωση (στο χώρο του Disse) και λοβι-
ώδη-πυλαία φλεγμονή. H ίνωση οφείλεται σε πα-
ραγωγή συνδετικού ιστού από τα κύτταρα του Ito 
(αστεροειδή κύτταρα) και μπορεί να ακολουθείται 
από συσσώρευση υλικού, παρόμοιου με τη σύστα-
ση της βασικής μεμβράνης των τριχοειδών σε δια-
βητικούς ασθενείς με μικροαγγειοπάθεια, με τελι-
κή κατάληξη την κίρρωσης του ήπατος (τριχοειδο-
ποίηση των κολποειδών). H ίνωση είναι πλέον εμ-
φανής στη ζώνη 3 του ηπατικού λόβιου (γύρω από 
την κεντρική φλέβα), αποτελεί την ενδιάμεση βλά-
βη μεταξύ λίπωσης και κίρρωσης του ήπατος και 
διαπιστώνεται προς το παρόν μόνο με την ιστολο-
γική εξέταση. Η περικεντρική, περικολποειδική ίνω-
ση μπορεί να εκτείνεται στα πυλαία διαστήματα ή 
σε άλλα κεντρικά αγγεία σχηματίζοντας κεντρικές-
κεντρικές ή κεντρικές-πυλαίες γέφυρες. Η πυλαι-
ο-πυλαία γεφυροποιός ίνωση είναι ασυνήθης στη 
ΜΑΛΝΗ. Τα ιστολογικά χαρακτηριστικά της ΜΑΛ-
ΝΗ μπορεί να ειναι πανομοιότυπα με αυτά της αλ-
κοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος. Επιχειρεί-
ται βαθμοποίηση και τη σταδιοποίηση της ΜΑΛΝΗ/
ΜΑΣΗ. Ο βαθμός υποδηλώνει τη δραστηριότητα 
της στεατοηπατιτιδικής αλλοίωσης, ενώ το στάδιο 
αντανακλά το βαθμό της ίνωσης. Εφόσον αναπτυ-
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χθεί κίρρωση, το ποσοστό της στεάτωσης ελαττώ-
νεται και μπορεί να εξαφανιστεί (κρυψιγενής κίρ-
ρωση). Επιπλέον, ελαττώνεται και το ποσοστό της 
ηπατοκυτταρικής εκφύλισης. 

Η ανάγκη για ιστολογική επιβεβαίωση της ΜΑΛ-
ΝΗ-ΜΑΣΗ είναι αμφιλεγόμενη δεδομένου ότι δεν 
υφίσταται αποδεδειγμένη σύγχρονη φαρμακευτική 
αντιμετώπιση. Όμως, η προγνωστική σημασία της 
ΜΑΣΗ καθιστά την ιστολογική εξέταση πολύ χρήσι-
μη. Σε άτομα που πιθανολογείται κλινικώς η παρου-
σία κίρρωσης και σε όσους το επιθυμούν για τον 
αποκλεισμό σημαντικής ίνωσης συνιστάται ιστολο-
γική εξέταση της δια βελόνης βιοψία του ήπατος. 
Στους άλλους ασθενείς, θα μπορούσε να μεσολα-
βήσει περίοδος διαιτητικής προσπάθειας και άσκη-
σης και εάν δεν βελτιωθούν τα ηπατικά ένζυμα να 
συστηθεί ιστολογική εξέταση του ηπατικού παρεγ-
χύματος. Εξάλλου, τα ιστολογικά ευρήματα μπορεί 
να τροποποιούν και τη διάγνωση στο 10-15% των 
περιπτώσεων. 

Διάγνωση της ίνωσης χωρίς ιστολογική εξέταση 
επιχειρήται α) με βιοδείκτες: της ίνωσης, της οξει-
δωτικής δραστηριότητας, της φλεγμονής και της 
απόπτωσης, β) με απεικονιστικές εξετάσεις: απλή 
ελαστογραφία, μαγνητική ελαστογραφία, μαγνητι-
κή φασματοσκόπηση, γ) με δοκιμασίες αναπνοής 
και δ) με μαθηματικά μοντέλα. Η ελαστογραφία με 
τιμές >7,9 και >9,6 kPa υποδηλώνειθ την απουσία 
ή παρουσία σημαντικής ίνωσης. Παρουσιάζει υψη-
λή αρνητική και μέτρια θετική προγνωστική αξία. 
Όμως, είναι ανεπιτυχής τεχνικώς στο 25.5% όταν ο 
BMI ≥ 30 και 2.6% όταν ο BMI<30. Εχουν περιγρα-
φεί συστήματα εκτίμησης του κινδύνου ανάπτυξης 
ίνωσης όπως είναι το BAAT score (BMI> 28 Kg/m, 
ηλικία≥ 50 years, ALT≥ 2 x normal, τριγλυκερίδια 
≥ 1.7 mmol/L), tο NAFLD Fibrosis score (BMI, ηλι-
κία, υπεργλυκαιμία, το πηλίκο AST/ALT, αιμοπετά-
λια λευκωματίνη), tο BARD Score (BMI> 28, AST/
ALT> 0.8, σακχαρώδης διαβήτης, γυναικείο φύλο) 
κ.ά.

8. Φυσική πορεία

Η ΜΑΛΝΗ παρουσιάζει διαφορετική φυσική πο-
ρεία από τη ΜΑΣΗ. H ΜΑΛΝΗ ακολουθεί συχνά κα-
λοήθη πορεία, αφού η πλειονότητα των ασθενών 
έχει εξαιρετική πρόγνωση. Η ΜΑΣΗ μπορεί να οδη-
γήσει σε ίνωση, κίρρωση του ήπατος και ΗΚΚ. Γε-
νικώς, υπολογίζεται ότι, σε 10-20 χρόνια, στο 30-

40% των ασθενών αναπτύσσεται ίνωση και στο 
10-15% κίρρωση του ήπατος. Η χρονική διάρκεια 
που απαιτείται για τη μετάπτωση από το ένα στά-
διο στο άλλο παραμένει άγνωστη. Στη μακρότερη 
παρακολούθηση διάρκειας 13 ετών,14 η πρόγνωση 
εξαρτάται από την ιστολογική εικόνα και την έναρ-
ξη της παρακολούθησης. Σε ασθενείς με απλή λί-
πωση, θα αναπτυχθεί ΜΑΣΗ με λίγη ίνωση στο 
12-40%, στα 8-13 χρόνια. Σε ασθενείς με ΜΑΣΗ, 
αναπτύσεται κίρρωση στο 15%, και σε εκείνους με 
ΜΑΣΗ και σημαντική ίνωση, στο 25%. Πιο συχνά 
ίνωση εμφανίζουν οι μεγαλύτερης ηλικίας, οι γυ-
ναίκες και οι έχοντες σοβαρή παχυσαρκία. Η πρό-
γνωση εξαρτάται από την ιστολογική εικόνα στην 
έναρξη της παρακολούθησης. Σε αυξημένο κίνδυ-
νο ευρίσκονται όσοι έχουν διόγκωση των ηπατο-
κυττάρων, σώματια Mallory και περικυτταρική ίνω-
ση  Οι παράγοντες που συσχετίσθηκαν με την επει-
δείνωση της ίνωσης ήταν η αύξηση του βάρους 
και η ίνωση στα πυλαία διαστήματα στην ηπατική 
ιστολογία. Πιο συχνά, ίνωση εμφανίζουν οι ασθε-
νείς μεγαλύτερης ηλικίας, οι γυναίκες και οι έχο-
ντες σοβαρή παχυσαρκία ή ΣΔ-2. Σε αυξημένο κίν-
δυνο ευρίσκονται όσοι έχουν διόγκωση των ηπατο-
κυττάρων, σώματια Mallory και περικυτταρική ίνω-
ση. Εξάλλου, σημαντική είναι η συσχέτιση της ΜΑΛ-
ΝΗ με τη φυσική πορεία (επιδείνωση) άλλης αιτιο-
λογίας ηπατικής νόσου (κυρίως χρονίας ηπατίτιδας 
C). Παράγοντες κινδύνου εξέλιξης σε κίρρωση είναι 
η παχυσαρκία, η ηλικία, ο ΣΔ τύπου 2 η συνύπαρ-
ξη άλλων νοσημάτων (πχ HCV, HBV λοίμωξη, κατά-
χρηση αιθυλικής αλκοόλης, αιμοχρωμάτωση. Απο-
τελούν και την ομάδα που πρέπει να αντιμετωπι-
σθεί θεραπευτικά. Από τους κιρρωτικούς ασθενείς, 
το 7% θα εκδηλώσει ΗΚΚ στα 10 χρόνια και το 
50% θα χρειασθεί μόσχευμα ή θα καταλήξει από 
ηπατική ανεπάρκεια15. Η νοσηρότητα και θνητότη-
τα της MAΣH είναι ίδια με της HCV λοίμωξης, οδη-
γώντας το 30% των κιρρωτικών στο θάνατο ή τη 
μεταμόσχευση ήπατος σε μέσο διάστημα 7 ετών16. 

Ασθενείς με ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ με (συχνότερα) ή 
χωρίς κίρρωση παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο 
ανάπτυξης ΗΚΚ17. Ετσι δικαιολογείται η συσχέτι-
ση του ΗΚΚ με το αυξημένο ΒΜΙ και τον ΣΔ-218. 
Το 10-12% των μεταμοσχεύσεων στις ΗΠΑ αφορά 
ασθενείς με ΜΑΣΗ και κίρρωση19. Η γενική επιβίω-
ση των ασθενών με ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ είναι μικρότε-
ρη του γενικού πληθυσμού με τον ηπατικό θάνατο 
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να αποτελεί την 3η αιτία, έναντι της 13ης στο γενι-
κό πληθυσμό. Σε κάθε περίπτωση, η φυσική ιστορία 
της ΜΑΣΗ είναι πολύ καλύτερη από εκείνη της αλ-
κοολικής στεατοηπατίτιδας. 

Η γενική επιβίωση των ασθενών με ΜΑΛΝΗ/
ΜΑΣΗ είναι μικρότερη του γενικού πληθυσμού με 
τον ηπατικό θάνατο να αποτελεί την 3η αιτία, ένα-
ντι της 13ης στο γενικό πληθυσμό. Οι ασθενείς με 
ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ καταλήγουν από καρδιοαγγειακά 
αίτια στο 31%, από κακοήθειες στο 28%και από 
Ηπατικά αίτια στο 13%. Στα 15 χρόνια, ο κίνδυ-
νος να καταλήξουν από καρδιακά αίτια σε σχέση 
με ηπατικά είναι 7πλάσιος. Μόνο σε κιρρωτικούς 
ασθενείς, συχνότερα είναι τα ηπατικά αίτια. Αυτός 
είναι ο λόγος αντιμετώπισης του αρδιαγγειακού 
κινδύνου στους ασθενείς αυτούς. 

Η παθογένια της αθηρωματογόνου δράσης της 
ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ αποδίδεται στην απελευθέρωση 
και δράση κυτταροκινών της φλεγμονής και παρα-

γόντων που ευνοούν τη θρόμβωση. 
Η αθυρωμάτωση είναι αυξημένη σε βαρύτερες 

ιστολογικές βλάβες (φλεγμονή +/- ίνωση). Πίνακες 
6, 7 και 8. 

9. Θεραπεία

Θεραπευτικώς, η ρύθμιση της αντίστασης στην 
ινσουλίνη με τη δίαιτα απώλειας βάρους (ολιγοθερ-
μιδική, με περιορισμό των υδατανθράκων και των 
πολυακόρεστων λιπών) και την μυική άσκηση πα-
ραμένει η βασική προσέγγιση στους παχύσαρκους 
ασθενείς με ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ και οδηγεί σε εξαφά-
νιση του λίπους και της φλεγμονώδους διήθησης 
από το ηπατικό λόβιο20,21. Πίνακας 9. Παράλληλα, η 
ηπατομεγαλία  υποχωρεί, διαπιστώνεται εργαστη-
ριακά φυσιολογικός βιοχημικός έλεγχος του ήπα-
τος και βελτιώνονται οι παράγοντες του συνυπάρ-
χοντος μεταβολικού συνδρόμου (επίπεδα ινσουλί-
νης, λιπίδια, γλυκαιμία). Όμως, χρειάζεται προσο-

Πίνακας 8. NAFLD ως παράγοντας εμφάνισης 
καρδιαγγειακής νόσου 

Πίνακας 6. Σχετιζόμενες καταστάσεις με ΜΑΛΝΗ. 
Μπορεί να απειλούν περισσότερο από την ηπατική νόσο

Πίνακας 7. Πιθανός μηχανισμός συσχέτισης 
της ΜΑΛΝΗ και καρδιαγγειακής νόσου 
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χή, αφού η ταχεία απώλεια βάρους αποτελεί αί-
τιο λίπωσης και φλεγμονής του ήπατος. Ο ιδεώδης 
ρυθμός απώλειας βάρους είναι 1/2-1 Κgr/εβδομά-
δα. Σε άτομα που υποβάλλονται σε δραστική απώ-
λεια βάρους, συνιστάται η προφυλακτική λήψη αρ-
κτο-δεοξυ-χολικού οξέως (Caps Ursofalk® 250mg, 
15mg/kg, 2-3 φορές την ημέρα) για τη πρόληψη 
δημιουργίας χολολίθων. Οι δίαιτες πλούσιες σε κο-
ρεσμένα λίπη, συσχετίζονται με ΜΑΣΗ ανεξαρτή-
τως της επίδρασης στο σωματικό βάρος22. Έτσι, συ-
νιστώνται χόρτα, φρούτα, λαχανικά,  ψάρια με Ω 3 
λιπαρά και βιταμίνη Δ23,24,25,26,27,28,29,30,31.

Η χρήση του ανασταλτή της εντερικής λιπάσης 
ορλιστάτης (Xenical®, 250mg, 3 φορές ημερησίως 
με τα γεύματα) μπορεί να βοηθήσει στην προσπά-
θεια απώλειας βάρους32. Τα ανορεκτικά σιμπου-
τραμίνη (Reductil®) και Rimonabant33 (Acomplia®), 
αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία λόγω πρόκλη-
σης καρδιαγγειακών επιπλοκών και αυτοκτονικού 
ιδεασμού, αντιστοίχως. 

Ασθενείς με ΒΜΙ >35kg/m2, που αδυνατούν να 
χάσουν βάρος παρά τις οδηγίες κλινικών διατρο-
φολόγων, μπορεί να υποβάλλονται χειρουργικά ή 
λαπαροσκοπικά σε βαριατρικές χειρουργικές επεμ-
βάσεις (με gastric bypass ή banding aλλά όχι με 
biliopancreatic diversion  που μπορεί να οδηγή-
σει σε ηπατική ανεπάρκεια)34. Οι επεμβάσεις αυ-
τές αντενδείκυνται σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρ-
κεια και πυλαία υπέρταση (όπως εκτιμάται με τη γα-
στροσκόπηση και το υπερηχογράφημα Doppler).  

Αναζητούνται συνεχώς νέες θεραπευτικές επιλο-
γές για τη ΜΑΣΗ, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από 
ίνωση35. Θεραπευτικώς, μελετάται η χρήση φαρμά-
κων που βελτιώνουν την αντίσταση στην ινσουλίνη  
(διγουανίδια και θειαζολιδινεδιόνη –πιογλυταζόνη)  
36,37 ή μειώνουν την παραγωγή κυτταροκινών (όπως 
η βιταμίνη Ε μόνη  ή με βιταμίνη C, η προβουκόλη, 
η betaine και οι αφαιμάξεις για την απομάκρυνση 
του σιδήρου) ή είναι ανταγωνιστές του παράγοντα 
νέκρωσης του όγκου (πεντοξυφυλλίνη με βελτίωση 
βιοχημικώς και ιστολογικώς ή δρουν κυτταροπρο-
στατευτικώς (Αρκτοδεοξυχολικό οξύ  ) με βάση τις 
γενικές κατευθύνσεις παθογένειας της νόσου. Πίνα-
κας 9. Δεν υπάρχουν μεγάλες τυχαιοποιημένες με-
λέτες μακράς παρακολούθησης38.

Οι θειαζολιδινεδιόνες ή γλιταζόνες (Thiazolidi-
nediones ή  glitazones), είναι αγωνιστές (συνδέ-
τες-ligands) του πυρηνικού υποδοχέως PPAR-γ 

Πίνακας 9. Φαρμακευτικοί στόχοι στη ΜΑΛΝΗ.

(peroxisome-proliferator activated receptor-γ) 
που είναι πολύ σημαντικός στον μεταβολισμό των 
λιπών (περιφερικός ευαισθητοποιητής). Οι θειαζο-
λιδινεδιόνες ή γλιταζόνες ελαττώνουν την περιφε-
ρική (στο λιπώδη ιστό) και ηπατική αντίσταση στην 
ινσουλίνη μέσω της αύξησης της έκκρισης της λι-
ποκίνης λιπονεκτίνης από τα λιποκύτταρα που έχει 
αντιφλεγμονώδεις και αντιινωτικές δράσεις και πι-
θανόν βοηθούν στη θεραπευτική αντιμετώπιση της 
ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ. Η τρογλιταζόνη, ήταν η πρώτη χρο-
νικά (1997) διαθέσιμη θειαζολιδινεδιόνη, αλλά απο-
σύρθηκε 3 χρόνια μετά από την κυκλοφορία της, 
αφού προηγουμένως χορηγήθηκε σε 1-2 εκατομ-
μύρια ασθενείς, εξαιτίας της αναφοράς περιπτώ-
σεων κεραυνοβόλου ηπατίτιδας. Η ηπατοτοξικότη-
τα ήταν ιδιοσυγκρασιακού τύπου και δεν εξαρτάτο 
από τη δόση ή το χρόνο χορήγηση. Οι θειαζολιδι-
νεδιόνες δεύτερης γενιάς δεν παρουσιάζουν μεγα-
λύτερη ηπατοτοξικότητα από το εικονικό φάρμακο. 
Οι θειαζολιδινεδιόνες, προκάλεσαν μείωση της ενα-
πόθεσης κολλαγόνου στο διάμεσο ιστό του ήπατος 
και ενεργοποίηση των αστεροειδών κυττάρων σε 
ζώα-μοντέλα με ηπατική ίνωση. Η Rosiglitazone 
(Avandia®) αποσύρθηκε σχετικώς πρόσφατα λόγω 
καρδιοτοξικότητας. Η χορήγηση πιογλιταζόνης 
(Actos®), σε δόση 30-45mg την ημέρα, βελτίωσε 
βιοχημικώς και ιστολογικώς τους ασθενείς με ΜΑΛ-
ΝΗ/ΜΑΣΗ39,40. Η δράση αφορά μόνο το χρονικό δι-
άστημα που χορηγείται. Οι γνωστές ανεπιθύμητες 
ενέργειες των γλιταζονών (αναιμία, επιδείνωση της 
παχυσαρκίας, καρδιακή ανεπάρκεια λόγω κατακρά-
τησης υγρών και διαστολικής δυσλειτουργίας της 
αριστεράς κοιλίας) των γλιταζονών δεν διαφέρουν, 

190

104 teliko.indd   190 24/11/14   22:13



Τεύχος 104: Oκτώβριος-Δεκέμβριος 2014 191

ως προς την συχνότητά τους, σε ασθενείς με ή χω-
ρίς ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ41. Οι γλιταζόνες πιθανόν βοη-
θούν στη θεραπευτική αντιμετώπιση της ΜΑΛΝΗ/
ΜΑΣΗ σε διαβητικούς ασθενείς αν και οι μελέτες 
έγιναν σε μη-διαβητικούς.

Η χορήγηση μεγάλης δόσης βιταμίνης Ε (800 
mg/ημερησίως) βελτιώνει τις τρανσαμινάσες, και 
την ιστολογική εικόνα του ήπατος42. Η μείωση της 
λίπωσης και της φλεγμονής ήταν μεγαλύτερες από 
τις παρατηρούμενες στη θεραπεία με πιογλυταζό-
νη.  Όμως, οι μεγάλες δόσεις βιταμίνης Ε χρειάζο-
νται προσοχή αφού συχετίσθηκαν με μειωμένη επι-
βίωση43. 

Το αρκτοδεοξυχολικό οξύ ελαττώνει τα ηπατικά 
ένζυμα, αλλά τα μακροχρόνια αποτελέσματα είναι 
πτωχά και δεν σχετίζονται με αλλαγές στην ιστολο-
γική εικόνα της φλεγμονής ή της κίρρωσης.

Σε ασθενείς με μη-αντιρροπούμενη κίρρωση από 
ΜΑΣΗ, συνιστάται μεταμόσχευση ήπατος, εφόσον 
οι υποκείμενες συνυπάρχουσες παθήσεις το επι-
τρέπουν. Όμως, η νόσος υποτροπιάζει στο μόσχευ-
μα αφού το 50% των ασθενών σε 4 χρόνια έχει 
ΜΑΣΗ με ίνωση ή και κίρρωση. Με την υποτροπή 
συσχετίζονται η παρουσία ΣΔ-2, η αυξημένη δόση 
κορτικοειδών και η αύξηση του σωματικού βάρους 
μετά τη μεταμόσχευση44.

Επιπλέον, σε ασθενείς με ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ αντι-
μετωπίζονται οι παράγοντες κινδύνου για καρδι-
αγγειακές επιπλοκές (αρτηριακή υπέρταση, υπερ-
γλυκαιμία και υπερλιπιδαιμία)45. H μετφορμίνη 
(Glucophage®) είναι το μόνο διγουανίδιο που κυ-
κλοφορεί. H μετφορμίνη όταν χορηγήθηκε σε ζώ-
α-μοντέλα (ob/ob ποντίκια με συγγενή έλλειψη λε-
πτίνης) που έπασχαν από ΜΑΣΗ οδήγησε σε βιο-
χημική και ιστολογική βελτίωση. Δρώντας κυρίως 
στα μιτοχόνδρια, ελαττώνει την γλυκονεογένεση 
και βελτιώνει την ηπατική ευαισθησία στην ινσου-
λίνη (ηπατικός ευαισθητοποιητής) και την περιφε-
ρική κατανάλωση γλυκόζης. H μετφορμίνη δεν με-
ταβολίζεται στο ήπαρ και το γεγονός κάνει την δι-
ασταυρούμενη αντίδραση με άλλα φάρμακα σπά-
νια. Ασθενείς με ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ σε έδαφος παχυ-
σαρκίας και αντοχής στην ινσουλίνη, που ελάμβα-
ναν μετφορμίνη σε δόση 500-2γρ/ημερησίως, πα-
ρουσίασαν βιοχημική ανταπόκριση και απεικονιστι-
κή υποχώρηση του λίπους χωρίς όμως σαφή ιστο-
λογική βελτίωση46. Προς το παρόν, η μετφορμίνη 
δε συνιστάται σε μη διαβητικούς ασθενείς με ΜΑΛ-

ΝΗ/ΜΑΣΗ. Όμως σε διαβητικά άτομα με ΜΑΛ-
ΝΗ/ΜΑΣΗ, η μετφορμίνη μπορεί να χορηγείται με 
ασφάλεια. Η μετφορμίνη, λόγω του περιορισμένου 
αλλά υπαρκτού (3 ανά 100.000 ασθενείς -χρόνια) 
κινδύνου  πρόκλησης γαλακτικής οξέωσης (η οποία 
παρουσιάζει θνητότητα 50%) δεν πρέπει να χορη-
γείται σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, αφυ-
δάτωση, λοίμωξη, καρδιακή ανεπάρκεια, πρόσφα-
το έμφραγμα μυοκαρδίου, ηπατική ανεπάρκεια, αλ-
κοολισμό καθώς και σε εγκύους. Όμως, η μετφορ-
μίνη είναι γενικώς ασφαλής, αφού το 25% των 
ασθενών που την ελάμβαναν στην καθημερινή κλι-
νική πράξη χωρίς προβλήματα εκδήλωσης ανεπι-
θύμητων ενεργειών είχαν τουλάχιστον μία σχετική 
αντένδειξη (συνήθως ήπια χρονία ηπατική ή νεφρι-
κή νόσο). Σπανίως, η μετφορμίνη μπορεί να προκα-
λέσει οξεία ηπατοκυτταρική βλάβη.

Σε ασθενείς με ίκτερο ή μη-αντιρροπούμενη κίρ-
ρωση, δε χορηγείται αντιδιαβητική αγωγή από το 
στόμα (μόνο ινσουλινοθεραπεία). Η μακροχρόνια 
χρήση ινσουλίνης μειώνει τις τρανσαμινάσες καιι τη 
λίπωση προφανώς μέσω της ρύθμισης της γλυκαι-
μίας και της μείωσης της λιπόλυσης47.

 Η ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ είναι ιδιαίτερα έκδηλη στους 
παχύσαρκους διαβητικούς ή μή με υπεριλποπρωτε-
ϊναιμία. Μάλιστα η παρουσία ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ υπο-
δηλώνει και αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης επιπλο-
κής από το καρδιαγγειακό σύστημα. Όμως, η φαρ-
μακευτική αντιμετώπιση της υπερλιπιδαιμίας συχνά 
αποφεύγεται λόγω πιθανής ηπατοτοξικότητας των 
φαρμάκων48,49,50,51,52. 

Η χρήση των φιμπρατών σε ηπατοπαθείς είναι 
ασφαλής αλλά έχει μελετηθεί περιορισμένα. 

Ο κίνδυνος εκδήλωσης ηπατοτοξικότητας των 
υπερλιπιδαιμικών ασθενών με αυξημένες τραν-
σαμινάσες (οι περισσότεροι πάσχουν από ΜΑΛ-
ΝΗ/ΜΑΣΗ) δεν είναι αυξημένος όταν χρησιμοποι-
ούν στατίνη και δεν διαφέρει από τον παρατηρού-
μενο με τη λήψη εικονικού φάρμακου (placebo). 
Γενικώς, οι στατίνες είναι ασφαλείς και χορηγού-
νται σε πολλά εκατομμύρια ασθενών σε όλο τον 
κόσμο. Στις ανεπτυγμένες χώρες, το 10-20% του 
πληθυσμού λαμβάνουν στατίνη. Η παρουσία ΜΑΛ-
ΝΗ/ΜΑΣΗ υποδηλώνει αυξημένο κίνδυνο εκδή-
λωσης επιπλοκής από το καρδιαγγειακό σύστημα. 
Όμως, συχνά, η χρήση των στατινών αποφεύγεται 
σε αυτούς τους ασθενείς λόγω του φόβου εκδήλω-
σης ηπατοτοξικότητας. Ο φόβος βασίζεται στη συ-
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νυπάρχουσα αύξηση των ηπατικών ενζύμων λόγω 
ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ και έχει ως  αποτέλεσμα την ανε-
μπόδιστη εκδήλωση των επιπλοκών του μεταβο-
λικού συνδρόμου (έμφραγμα μυοκαρδίου, αγγεια-
κό εγκεφαλικό επεισόδιο κλπ). Οι στατίνες παρου-
σιάζουν, σε ποσοστό 0,1% έως 1,5%, δοσοεξαρ-
τώμενη αύξηση της ALT. Οι ασυμπτωματικές αυξή-
σεις των ηπατικών ενζύμων, χωρίς συνοδό αύξη-
ση της χολερυθρίνης, είναι καλοήθεις, συχνά υπο-
χωρούν κατά τη θεραπεία, ενώ και ο κίνδυνος εκ-
δήλωσης ραβδομυόλυσης δεν είναι μεγάλος. Η αύ-
ξηση αποδίδεται στη μείωση της χοληστερόλης και 
είναι αναστρέψιμη, χωρίς ανάγκη διακοπής της χο-
ρήγησης του φαρμάκου. Αντιθέτως, τα ηπατικά έν-
ζυμα συχνά γίνονται φυσιολογικά με την συνεχιζό-
μενη χρήση του φαρμάκου που αποδίδεται σε προ-
σαρμογή (adaptation) στο φάρμακο53. Έτσι, παρό-
μοια αύξηση παρατηρήθηκε και με τη χρήση της 
εζετιμίδης που δεν δρα στο ήπαρ στη σύνθεση χο-
ληστερίνης ή στην έκκριση χολικών οξέων. Έχουν 
αναφερθεί μόνο μεμονωμένες περιπτώσεις οξείας 
χολοστατικής, κεραυνοβόλου, ή αυτοάνοσης ηπα-
τίτιδας (1,2/100.000 άτομα). Συχνά, η ηπατοτοξι-
κότητα οφειλόταν σε επανέκθεση στη στατίνη. Η 
τοξικότητα εκδηλώθηκε 3-4 μήνες από την έναρ-
ξη  της αγωγής. Η ηπατοτοξικότητα αποδόθηκε σε 
ιδιοσυγκρασικακή αντίδραση και σπανιότερα σε 
υπερευαισθησία ή πρόκληση αυτοάνοσης αντίδρα-
σης. Δεν υπήρχε χαρακτηριστική ιστολογική εικόνα. 
Η ηπατοτοξικότητα υποχώρησε σε 2-3 μήνες (συ-
νήθως εντός 10 εβδομάδων). Δε διαπιστώθηκε δι-
ασταυρούμενη αντίδραση σε μετέπειτα λήψη άλ-
λης στατίνης. Έτσι, η χορήγηση στατίνης σε ασθε-

νείς με ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ είναι ασφαλής και μπορεί να 
συσχετισθεί με βελτίωση του βιοχημικoύ ελέγχου 
και της ηπατικής ιστολογίας. Όμως, αντιθέτως με 
τα δεδομένα αυτά, το 1-10% όσων ασθενών χρει-
άζονται στατίνη στις ΗΠΑ, δεν τη λαμβάνουν λόγω 
του φόβου της ηπατοτοξικότητας. Η άποψη ότι 
ασθενείς που παρουσιάζουν ενεργό ηπατική νόσο 
ή απλώς αύξηση των τρανσαμινασών δεν πρέπει 
να υποβάλλονται σε θεραπεία με στατίνες παρά την 
ένδειξη για χορήγησή τους είναι λανθασμένη και 
θα πρέπει να αναθεωρηθεί το ταχύτερο δυνατόν54.  
Άλλωστε, ομάδα επιφανών ηπατολόγων στις ΗΠΑ 
συνιστά, σε ασθενείς με ή χωρίς ΜΑΛΝΗ που λαμ-
βάνουν στατίνη, να μην ελέγχουν τις τρανσαμινά-
σες τακτικώς πριν και μετά την έναρξη θεραπείας, 
παρά μόνο εάν παρουσιάσουν υπέρχρωση ούρων 
ή ίκτερο. 

Επιπλέον, όσοι ασθενείς έχουν αυξημένες τραν-
σαμινάσες παρουσιάζουν μεγαλύτερη βελτίωση 
του καρδιαγγειακού κινδύνου (50%) με τη λήψη 
στατίνης52. Οι στατίνες αποτελούν πολύ σημαντική 
θεραπεία για πολύ περισσότερους ασθενείς σε σχέ-
ση με τη μεταμόσχευση ήπατος ή την αντιιική θερα-
πεία της χρονίας ιογενούς ηπατίτιδας.

Tα αντιυπερτασικά φάρμακα που αναστέ-
λουν το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης και τους 
α-υποδοχείς μπορεί να ανταγονίζονται την ηπατική 
λίπωση και την ίνωση σε ζώα μοντέλα55. Σε μικρή 
μελέτη  ασθενών, βρέθηκε να μειώνουν τους βιοχη-
μικούς δείκτες ίνωσης56.

Oι ασθενείς με ΜΑΛΝΗ/ΜΑΣΗ πρέπει να ελέγ-
χονται ορολογικώς και να εμβολιάζονται αναλόγως 
έναντι των ιών ηπατίτιδας Α και Β. 

Βιβλιογραφία

1. Vuppalanchi R, Chalasani N. Nonalcoholic fatty 
liver disease and nonalcoholic steatoheaptitis: 
selected practical issues in their evaluation and 
management. Hepatology 2009;  49: 306-317

2. Nτουράκης Σ.Π. Σύγχρονες απόψεις στη μη-
αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος. Αρχεία 
Ελληνικής Ιατρικής 2010; 27: 165-179

3. Palmer M. Practice guidelines on NAFLD. Hepa-
tology 2013; 57:853

4.  Chalasani N, Younossi Z, Lavine JE, Diehl AM, 
Brunt EM, Cusi K et al. The diagnosis and man-
agement of non-alcoholic fatty liver disease: 

practice Guideline by the American Associa-
tion for the Study of Liver Diseases, American 
College of Gastroenterology, and the American 
Gastroenterological Association. Hepatology 
2012; 55:2005-2023.

5. Cusi K. Role of obesity and lipotoxicity in the 
development of nonalcoholic steatohepatitis: 
pathophysiology and clinical implications. Gas-
troenterology 2012; 142:711-725

6. Nascimbeni F, Pais R, Bellentani S, Day CP, Ratziu 
V, Loria P et al. From NAFLD in clinical practice 
to answers from guidelines. J Hepatol 2013; 

192

104 teliko.indd   192 24/11/14   22:13



Τεύχος 104: Oκτώβριος-Δεκέμβριος 2014 193

59:859-871. 
7. Palmer M. Practice guidelines on NAFLD. Hepa-

tology 2013; 57:853.
8.  Begriche K, Massart J, Robin MA, Bonnet F, 

Fromenty B. Mitochondrial adaptations and 
dysfunctions in nonalcoholic fatty liver disease. 
Hepatology 2013; 58:1497-1507. 

9. Naik A, Košir R, Rozman D. Genomic aspects of 
NAFLD pathogenesis. Genomics 2013; 102:84-
95. 

10.   Huang YY, Gusdon AM, Qu S. Cross-talk between 
the thyroid and liver: A new target for nonalco-
holic fatty liver disease treatment. World J Gas-
troenterol 2013; 19:8238-8246.

11. Jou J, Choi SS, Diehl AM. Mechanisms of disease 
progression in non-alcoholic fatty liver disease. 
Semin Liver Dis 2008; 28: 370-379

12. Kleiner DE, Brunt EM. Nonalcoholic fatty liver 
disease: pathologic patterns and biopsy evalu-
ation in clinical research. Semin Liver Dis 2012; 
32:3-13. 

13. Machado MV, Cortez-Pinto H. Non-invasive diag-
nosis of non-alcoholic fatty liver disease. A criti-
cal appraisal. J Hepatol 2013; 58:1007-1019.

14. Day CP. Natural history of NAFLD: remarkably 
benign in the absence of cirrhosis, Gastroenter-
ology 2005; 129 : 375–378

15. Ascha MS, Hanouneh IA, Lopez R, Tamimi TA, 
Feldstein AF, Zein NN. The incidence and risk 
factors of hepatocellular carcinoma in patients 
with nonalcoholic steatohepatitis. Hepatology 
2010; 51:1972-1978.

16. Söderberg C, Stål P, Askling J, Glaumann H, 
Lindberg G, Marmur J, Hultcrantz R. Decreased 
survival of subjects with elevated liver function 
tests during a 28-year follow-up. Hepatology 
2010; 51:595-602.

17. Baffy G, Brunt EM, Caldwell SH. Hepatocellular 
carcinoma in non-alcoholic fatty liver disease: 
an emerging menace. J Hepatol 2012; 56:1384-
1391.

18. Calle E, Rodriguez C, Walker-Thurmond K, Thun 
M. Overweight, obesity and mortality from 
cancer in a prospectively studied cohort of US 
adults, N Engl J Med 2003; 348 : 1625–1638

19. McCullough A. The clinical features, diagnosis 
and natural history of non-alcoholic fatty liver 
disease, Clin Liver Dis 2004;8 : 521–533.

20. Promrat K1, Kleiner DE, Niemeier HM, Jackvony 
E, Kearns M, Wands JR, et al. Randomized con-
trolled trial testing the effects of weight loss on 
nonalcoholic steatohepatitis. Hepatology 2010; 
51:121-129.

21. Vos MB, Lavine JE. Dietary fructose in nonal-
coholic fatty liver disease. Hepatology 2013; 
57:2525-2531.

22.   Westerbacka J1, Lammi K, Häkkinen AM, Ris-
sanen A, Salminen I, Aro A, Yki-Järvinen H. Di-
etary fat content modifies liver fat in overweight 
nondiabetic subjects, J Clin Endocrinol Metab 
2005; 90 : 2804–2809

23. Masterton GS, Plevris JN, Hayes PC. Review ar-
ticle: omega-3 fatty acids - a promising novel 
therapy for non-alcoholic fatty liver disease. Ali-
ment Pharmacol Ther 2010; 31:679-92.

24. Kwok RM, Torres DM, Harrison SA.Vitamin D 
and nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD): 
is it more than just an association? Hepatology 
2013; 58:1166-1174. 

25. Nascimbeni F, Pais R, Bellentani S, Day CP, Ratziu 
V, Loria P et al. From NAFLD in clinical practice 
to answers from guidelines. J Hepatol 2013; 
59:859-871. 

26. Garcia-Compean D, Jaquez-Quintana JO, Gonza-
lez-Gonzalez JA, Maldonado-Garza H. 

 Liver cirrhosis and diabetes: Risk factors, patho-
physiology, clinical implications and manage-
ment.  

 World J Gastroenterol 2009; 15: 280-288.
27. Sikka P, Kapoor S, Bindra VK, Sharma M, Vish-

wakarma P, Saxena KK. Statin intolerance: Now 
a solved problem. J Postgrad Med 2011;57:321-
328

28. Bhardwaj SS, Chalasani N. Lipid lowering agents 
that cause drug-induced hepatotoxicity. Clin Liv-
er Dis 2007; 11: 597–615

29. Calderon RM, Cubeddu LX. Goldberg RB. Schiff 
ER. Statins in the treatment of dyslipidemia in 
the presence of elevated liver aminotransferase 
levels: A therapeutic dilemma. Mayo Clin Proc 
2010;85:349-356

30. Pacana T, Fuchs M. The cardiovascular link to 
nonalcoholic fatty liver disease: a critical analy-
sis. Clin Liver Dis 2012; 16:599-613.

31. Ahmed MH, Barakat S, Almobarak AO. Nonalco-
holic fatty liver disease and cardiovascular dis-
ease: has the time come for cardiologists to be 
hepatologists? J Obes 2012; 2012:483135

32. Harrison SA, Fecht W, Brunt EM, Neuschwander-
Tetri BA. Orlistat for overweight subjects with 
nonalcoholic steatohepatitis: A randomized, pro-
spective trial. Hepatology 2009; 49:80-86.

33. Gary-Bobo M, Elachouri G, Gallas JF, Janiak P, 
Marini P, Ravinet-Trillou C, et al. Rimonabant re-
duces obesity-associated hepatic steatosis and 
features of metabolic syndrome in obese Zucker 

104 teliko.indd   193 24/11/14   22:13



HJM

fa/fa rats. Hepatology 2007; 46: 122-129
34. Mummadi R, Kasturi KS, Chennareddygari S, 

Sood G. Effect of bariatric surgery on nonal-
coholic fatty liver disease (NAFLD): systemic 
review and meta-analysis. Clin Gastroenterol 
Hepatol 2008; 6:1396-402 

35. Musso G, Gambino R, Cassader M, Pagano G. A 
meta-analysis of randomized trials for the treat-
ment of nonalcoholic fatty liver disease. Hepa-
tology 2010; 52:79-104.

36. Angelico F, Burattin M, Alessandri C, Del Ben 
M, Lirussi F. Drugs improving insulin resistance 
for non-alcoholic fatty liver disease and/or non-
alcoholic steatohepatitis. Cochrane Database 
Syst Rev 2007; CD005166. 

37. Ratziu V, Caldwell S, Neuschwander-Tetri BA. 
Therapeutic trials in nonalcoholic steatohepati-
tis: insulin sensitizers and related methodologi-
cal issues.Hepatology. 2010;52:2206-2215.

38. Sanyal AJ, Brunt EM, Kleiner DE, Kowdley KV, 
Chalasani N, Lavine JE, et al. Endpoints and clini-
cal trial design for nonalcoholic steatohepatitis. 
Hepatology. 2011;54:344-353

39. Belfort R, Harrison SA, Brown K, Darland C, Finch 
J, Hardies J, et al. A placebo-controlled trial of pi-
oglitazone in subjects with nonalcoholic steato-
hepatitis. N Engl J Med 2006; 355:2297-2307.

40. Aithal GP, Thomas JA, Kaye PV, Lawson A, Ryder 
SD, Spendlove I, et al. Randomized, placebo-con-
trolled trial of pioglitazone in nondiabetic sub-
jects with nonalcoholic steatohepatitis. Gastro-
enterology 2008; 135:1176-1184.

41. Caldwell SH, Argo CK, Al-Osaimi A. Therapy of 
NAFLD. Insulin sensitizing agents. J Clin Gas-
troentrol 2006; 40: S61-67

42.   Sanyal AJ, Chalasani N, Kowdley KV, McCullough 
A, Diehl AM, Bass NM, et al. Pioglitazone, vitamin 
E, or placebo for nonalcoholic steatohepatitis. N 
Engl J Med 2010; 362:1675-1685.

43. Lavine JE, Schwimmer JB, Van Natta ML, Moll-
eston JP, Murray KF, Rosenthal P, et al. Effect of 
vitamin E or metformin for treatment of nonal-
coholic fatty liver disease in children and ado-
lescents: the TONIC randomized controlled trial. 
JAMA 2011; 305:1659-1668.

44. Patil DT, Yerian LM. Evolution of nonalcoholic 
fatty liver disease recurrence after liver trans-
plantation. Liver Transpl 2012; 18:1147-1153. 

45. Targher G, Day CP, Bonora E. Risk of cardiovas-
cular disease in patients with nonalcoholic fatty 
liver disease. N Engl J Med 2010; 363:1341-
1350

46. Bugianesi E, Gentilcore E, Manini R, Natale S, 

Vanni E, Villanova N, et al. A randomized con-
trolled trial of metformin versus vitamin E or 
prescriptive diet in nonalcoholic fatty liver dis-
ease. Am J Gastroenterol 2005;100:1082-1090.

47. Juurinen L, Tiikkainen M, Hakkinen A, Hakkara-
inen A, Yki-Järvinen H. Effects of insulin therapy 
on liver fat content and hepatic insulin sensitiv-
ity in patients with type 2 diabetes, Am J Physiol 
Endocrinol Metab 2006; 292 : E829–E835.

48. Rzouq FS, Volk ML, Hatoum HH, Talluri SK, 
Mummadi RR, Sood GK. Hepatotoxicity Fears 
Contribute to Underutilization of Statin Medica-
tions by Primary Care Physicians. Am J Med Sci 
2010;340:89–93.

49. Bergmann OM,  Kristjansson G, Jonasson JG, 
Bjornsson ES. Jaundice due to suspected statin 
hepatotoxicity: A case series. Dig Dis Sci 2011; 
DOI 10.1007/s10620-011-1950-1

50. Chatrath H, Vuppalanchi R, Chalasani N. Dyslip-
idemia in patients with nonalcoholic fatty liver 
disease. Semin Liver Dis 2012;32:22–29

51. Björnsson E, Jacobsen EI, Kalaitzakis E. Hepato-
toxicity associated with statins: Reports of idio-
syncratic liver injury post-marketing. J Hepatol 
2012; 56: 374–380

52. Athyros VG, Tziomalos K, Gossios TD, Griva T, 
Anagnostis P, Kargiotis K, et al. Safety and ef-
ficacy of long-term statin treatment for cardio-
vascular events in patients with coronary heart 
disease and abnormal liver tests in the Greek 
Atorvastatin and Coronary Heart Disease Evalu-
ation (GREACE) Study: a post-hoc analysis.Lan-
cet 2010; 376; 1916-22

53. Foster T, Budoff MJ, Saab S, Ahmadi N, Gordon 
C, Guerci AD. Atorvastatin and antioxidants for 
the treatment of nonalcoholic fatty liver disease: 
the St Francis Heart Study randomized clinical 
trial. Am J Gastroenterol 2011; 106:71-77.

54. Σουλτάτη Α, Nτουράκης Σ.Π. Ηπατοτοξικότητα 
των υπολιπιδαιμικών και αντιδιαβητικών 
φαρμάκων. Ιατρική 2007; 91: 371-378

55. Hirose A1, Ono M, Saibara T, Nozaki Y, Masuda K, 
Yoshioka A, et al., Angiotensin II type 1 receptor 
blocker inhibits fibrosis in rat nonalcoholic ste-
atohepatitis, Hepatology 2007; 45 : 1375–1381

56. Oben JA, Roskams T, Yang S, Lin H, Sinelli N, Li 
Z, et al., Norepinephrine induces hepatic fibrosis 
in leptin deficient ob/ob mice, Biochem Biophys 
Res Commun 2003; 308 : 284–292

57. Neuschwander-Tetri BA, Caldwell SH. Nonal-
coholic steatohepatitis: summary of an AASLD 
Single Topic Conference. Hepatology 2003; 
37:1202-1219.

194

104 teliko.indd   194 24/11/14   22:13


