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1. Εἰσαγωγὴ
Ἡ Μὴ Ἀλκοολικὴ Λιπώδης Νόσος τοῦ Ἥπατος
(ΜΑΛΝΗ) εἶναι ἡ πιὸ κοινὴ αἰτία τρανσαμινασαιμίας
καὶ χρόνιας ἡπατικῆς νόσου, ἀφοῦ ἀφορᾶ περίπου στὸ 30% τοῦ γενικοῦ πληθυσμοῦ. Ἡ ΜΑΛΝΗ
περιλαμβάνει τὴν ἡπατικὴ στεάτωση, ἡ ὁποία δὲν
σχετίζεται μὲ τὴν κατανάλωση ἀλκοόλ. Στὴ ΜΑΛΝΗ,
ἡ ἱστοπαθολογικὴ ἐξέταση τῆς βιοψίας ἥπατος
ἀποκαλύπτει τὴν ὕπαρξη περίσσειας λιπιδίων (προεξαρχούσης κυρίως τῆς ἐναπόθεσης λίπους ὑπὸ
μορφὴ τριγλυκεριδίων) ἐντὸς τῶν ἡπατοκυττάρων.
Ἡ ΜΑΛΝΗ ἀφορᾶ σὲ μία κατάσταση, ἡ ὁποία
δυνητικὰ μπορεῖ νὰ ἐξελιχθεῖ ἀπὸ τὴ στεάτωση
στὴ στεατοηπατίτιδα, ἐν συνεχείᾳ στὴν κίρρωση
τοῦ ἥπατος καὶ τελικὰ στὴν ἡπατικὴ ἀνεπάρκεια1.
Ἡ παχυσαρκία ἀφορᾶ σὲ ἕναν πλήρως
τεκμηριωμένο παράγοντα κινδύνου, ὁ ὁποῖος
συσχετίζεται μὲ τὴν ἐμφάνιση ΣΔ2, καρδιαγγειακῶν παθήσεων, παθήσεων χοληδόχου κύστεως,
ὀστεοαρθρίτιδας καὶ ΜΑΛΝΗ. Εἶναι ἀξιοσημείωτο
τὸ γεγονός, ὅτι ἕως καὶ τὸ 70% τῶν ἀσθενῶν μὲ
ΣΔ2 θὰ ἀναπτύξει ΜΑΛΝΗ, ἐνῶ ἡ ΜΑΛΝΗ καὶ ὁ
ΣΔ2 μοιράζονται κοινοὺς παθογενετικοὺς μηχανι-

σμούς, ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἐμφάνιση τῶν ἐπιπλοκῶν
τους. Ἐπιπροσθέτως, ἡ πρόγνωση τῶν ἀσθενῶν
μὲ ΜΑΛΝΗ καὶ ΣΔ2 χειροτερεύει ἐξαιτίας τοῦ αὐξημένου κινδύνου γιὰ τὴν ἐμφάνιση τόσο καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων ὅσο καὶ ἡπατοκυτταρικοῦ
καρκινώματος (ΗΚΚ). Σημειώνεται πὼς οἱ ἀσθενεῖς
μὲ ΜΑΛΝΗ εἶναι ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ καρδιαγγειακοῦ
κινδύνου, διότι ἡ ΜΑΛΝΗ προάγει τὴ δυσλιπιδαιμία,
τὴν ὑπερινσουλιναιμία καὶ τὴν ὑποκλινικὴ φλεγμονή, παράγοντες οἱ ὁποῖοι εὐοδώνουν τὴ διαδικασία
τῆς ἀθηροσκλήρωσης. Ἐπίσης, ἡ ΜΑΛΝΗ αὐξάνει
τὸν κίνδυνο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη ΗΚΚ. Σημειώνεται πὼς
μία πρόσφατη μελέτη ἔδειξε ὅτι, κατὰ τὸ χρονικὸ
διάστημα 2004-2009, ἡ συχνότητα ἐμφάνισης ΗΚΚ,
ποὺ συσχετίζεται μὲ ΜΑΛΝΗ-συγκεκριμένα μὲ τὴν
πιὸ ἐπιθετικὴ μορφή της, τὴν μὴ ἀλκοολικὴ στεατοηπατίτιδα-αὐξήθηκε κατὰ 9%1.

2. Ἐπιδημιολογία
Ἐξαιτίας τῶν ἐπιδημικῶν διαστάσεων ποὺ ἔχει
λάβει ἡ παχυσαρκία, ἡ ΜΑΛΝΗ ἔχει γίνει ἡ κύρια
αἰτία χρόνιας ἡπατικῆς νόσου στὶς ΗΠΑ, μὲ τὸν
ἐκτιμώμενο ἐπιπολασμὸ τῆς ΜΑΛΝΗ στὸ γενικὸ
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πληθυσμὸ νὰ ἀνέρχεται στὸ 34%. Στοὺς ἀσθενεῖς
μὲ ΣΔ2, ὁ ἐπιπολασμὸς τῆς ΜΑΛΝΗ ἀνέρχεται ἀπὸ
57% στὸ 80%, ἀναλόγως καὶ τῶν διαγνωστικῶν δοκιμασιῶν ποὺ χρησιμοποιοῦνται κάθε φορά. Σὲ μία
πρόσφατη μελέτη, μὲ παχύσαρκους ἀσθενεῖς μὲ
ΣΔ2 καὶ φυσιολογικὲς τιμὲς ἀμινοτρανσφερασῶν,
ὁ ἐπιπολασμὸς τῆς ΜΑΛΝΗ ἦταν 56%, ἐνῶ ἀπὸ τὸ
σύνολο τῶν συμμετεχόντων, τὸ 50% (οἱ ὁποῖοι ὑποβλήθηκαν σὲ βιοψία ἥπατος) ἐμφάνιζε μὴ ἀλκοολικὴ
στεατοηπατίτιδα (ΜΑΣΗ)2.
Ἡ παρουσία τοῦ ΣΔ2 ἔχει συσχετιστεῖ μὲ ταχεῖα
πρόοδο τῆς ΜΑΛΝΗ σὲ ΜΑΣΗ καὶ προχωρημένη
ἴνωση. Σημειώνεται πὼς σὲ μία πρόσφατη μελέτη μὲ
ἀσθενεῖς μὲ ΣΔ2 ὁ επιπολασμὸς τῆς ΜΑΣΗ ἦταν 78%,
ἐνῶ περίπου τὸ 50% τῶν συμμετεχόντων ἐμφάνιζε
προχωρημένη ἴνωση. Μία ἄλλη μελέτη μὲ ἀσθενεῖς
μὲ ΣΔ23, κατέδειξε τὴν ἀνεξάρτητη συσχέτιση μεταξὺ
ΣΔ2 καὶ ΜΑΣΗ. Ἐπίσης, σὲ μία ἀναφορὰ ἀπὸ τὸ
Nonalcoholic Steatohepatitis Clinical Research
Network (NASH CRN)4, οἱ ἀσθενεῖς μὲ ΜΑΣΗ ἦταν
πιὸ πιθανὸ νὰ ἐμφανίζουν ΣΔ2, συγκριτικὰ μὲ αὐτοὺς
ποὺ ἐμφάνιζαν ἠπιότερη ἡπατικὴ νόσο. Τέλος, δύο
μεγάλες μελέτες, στὶς ὁποῖες ἔχει γίνει χρήση μὴ
ἐπεμβατικῶν διαγνωστικῶν ἐργαλείων, κατεδείχθει
πὼς τὸ 17% τῶν ἀσθενῶν μὲ ΣΔ2 ἐμφανίζει προχωρημένη ἴνωση.

3. Παθογένεια
Ἡ παθοφυσιολογία τῆς ΜΑΛΝΗ εἶναι σύνθετη καὶ πολυπαραγοντική. Ὑπάρχουν σαφεῖς συσχετίσεις μεταξὺ τῆς ΜΑΛΝΗ, παχυσαρκίας καὶ
ΣΔ2, ἀνεξαρτήτως τῆς παρουσίας παχυσαρκίας.
Εἶναι πλέον σαφές, ὅτι ἡ ἀντίσταση στὴν ἰνσουλίνη
(insulin resistance, IR) εἶναι ἕνας μείζων παράγοντας, ὁ ὁποῖος συμβάλλει στὴν παθογένεση τῆς
ΜΑΛΝΗ. Ἡ IR χαρακτηρίζεται ἀπὸ ὑψηλὰ ἐπίπεδα
TNF-a, IL-6 καὶ ἐλεύθερων λιπαρῶν ὀξέων στὸ πλάσμα. Οἱ ἀνωτέρω φλεγμονώδεις παράγοντες, σὲ
συνδυασμὸ τόσο μὲ τὴν ὑπεργλυκαιμία νηστείας
ὅσο καὶ μὲ τὴ μεταγευματικὴ ὑπεργλυκαιμία, ἔχουν
ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἐμφάνιση ἡπατικῆς στεάτωσης.
Ἐπίσης, ἡ IR ὁδηγεῖ σὲ αὔξηση τῆς λιπόλυσης στὸ
λιπώδη ἱστό, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀπελευθέρωση τῶν
ἐλεύθερων λιπαρῶν ὀξέων στὴν κυκλοφορία καί,
ὡς ἐκ τούτου, τὴν ἐμφάνιση τῆς λιποτοξικότητας,

ἡ ὁποία ὁδηγεῖ τόσο σὲ κυτταρικὴ δυσλειτουργία
ὅσο καὶ στὸν κυτταρικὸ θάνατο. Ἐπιπροσθέτως, ἡ
ἀντίσταση στὴν ἰνσουλίνη ὁδηγεῖ σὲ διαταραγμένη
ἔκκριση τῆς λιποπρωτεΐνης χαμηλῆς πυκνότητας
(low density lipoprotein cholesterol, LDL-C), ἔχοντας
ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἐπίταση τοῦ φαινομένου τῆς
ἐναπόθεσης λίπους στὸ ἧπαρ. Ἐπίσης, ἡ ΜΑΛΝΗ
ὁδηγεῖ σὲ αὔξηση τῆς ἡπατικῆς γλυκονεογένεσης,
μέσῳ τῆς ὁποίας ἐπιδεινώνεται τόσο ἡ ὑπεργλυκαιμία ὅσο καὶ ἡ IR5.
Ὁ ΣΔ2 καὶ ἡ IR ἔχουν συνδεθεῖ μὲ τὴν ἐπιδείνωση
τῆς καταστροφῆς τῶν ἡπατοκυττάρων καὶ τῆς ἡπατοκυτταρικῆς ἀπόπτωσης. Ἡ ἐξέλιξη τῆς ΜΑΛΝΗ σὲ
ΜΑΣΗ ὁδηγεῖ σὲ ὀξειδωτικὸ stress, τὸ ὁποῖο ἔχει ὡς
ἀποτέλεσμα τὴν ὑπεροξείδωση τῶν λιπιδίων καὶ τὴν
ἀπελευθέρωση προφλεγμονωδῶν κυτταροκινῶν,
ὁδηγώντας στὴν ἴνωση. Ἐπιδημιολογικὰ δεδομένα
προτείνουν, ὅτι οἱ ἀσθενεῖς μὲ ΣΔ2 ἔχουν ὑψηλότερο
ἐπιπολασμὸ ΜΑΣΗ καὶ εἶναι πιὸ πιθανὸ νὰ ἀναπτύξουν
ἴνωση5, ἐνῶ ὑπάρχει διπλάσιος κίνδυνος γιὰ πρόοδο σὲ κίρρωση τοῦ ἥπατος καὶ ΗΚΚ, καταστάσεις
οἱ ὁποῖες συσχετίζονται μὲ αὐξημένη θνησιμότητα.
Ἔχει ἀποδειχθεῖ, πὼς μία σειρὰ γονιδίων συσχετίζεται μὲ αὐξημένο κίνδυνο ΜΑΛΝΗ, στὰ ὁποῖα
συμπεριλαμβάνονται καὶ αὐτὰ ποὺ ἔχουν συσχετισθεῖ
μὲ διαταραχὲς τοῦ μεταβολισμοῦ γλυκόζης, τῶν λιπιδίων, στὴν ἀνάπτυξη τοῦ ΣΔ2, τοῦ ὀξειδωτικοῦ stress
τῆς φλεγμονῆς, μὲ τὴν παχυσαρκία καὶ τὴν ΜΑΛΝΗ.
Ἐπίσης, οἱ ἀσθενεῖς μὲ ΜΑΛΝΗ ἐμφανίζουν διαταραχὴ τοῦ ἐντερικοῦ μικροβιώματος -συγκεκριμένα
διαταραχὴ στὴ μικροβιακὴ σύνθεση τοῦ ἐντέρου- μὲ
τελικὸ ἀποτέλεσμα τὴν αὔξηση τῆς διαπερατότητας
τοῦ ἐντερικοῦ βλεννογόνου, κατάσταση ἡ ὁποία ἔχει
συσχετισθεῖ μὲ τὴν ἐξέλιξη τῆς ΜΑΛΝΗ σὲ ΜΑΣΗ6.

4. Διαγνωστικὴ προσέγγιση
Γιὰ τὴ διάγνωση τῆς ΜΑΛΝΗ ἀπαιτεῖται νὰ μὴν
ὑπάρχει ἱστορικὸ κατανάλωσης ἀλκοὸλ (ὡς κατανάλωση ἀλκοὸλ ὁρίζεται ἡ μεγαλύτερη τῶν 20 gr/
ἡμερησίως πρόσληψη ἀλκοόλ), μὴ ἔκθεση σὲ στεατογόνους παράγοντες, κληρονομικὰ καὶ μεταβολικὰ
νοσήματα τοῦ ἥπατος, διατροφικὲς διαταραχές, ἐγκυμοσύνη, χρόνια ἡπατίτιδα C7. Διαταραχὲς ἡπατικῆς
βιοχημείας εἶναι ἀσυνήθεις στὴν πλειοψηφία τῶν
περιπτώσεων τῆς ΜΑΛΝΗ. Ὡστόσο, μόνο τὸ 20%
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τῶν ἀσθενῶν μὲ ΜΑΛΝΗ ἐμφανίζει ἤπια αὔξηση τῶν
ἀμινοτρανσφερασῶν. Συνήθεις διαταραχὲς εἶναι ἡ
αὔξηση τῆς γ-γλουταμυλοτρανσπεπτιδάσης (γ-GT)
καὶ τῆς ἀλανινικῆς ἀμινοτρανσφεράσης (ALT), ἐνῶ
τὸ πηλίκο τῆς ΑST/ALT χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ ταυτοποιήσει ἀσθενεῖς μὲ προχωρημένη ἴνωση, καὶ τιμὴ
>1 ὑποδεικνύει προχωρημένη ἴνωση σὲ ἀσθενεῖς
μὲ ΜΑΛΝΗ7.
Τὸ ὑπερηχογράφημα (ultrasound scan, US) εἶναι
τὸ πιὸ συχνὸ διαγνωστικὸ μέσο γιὰ τὴ διάγνωση τῆς
ΜΑΛΝΗ, ἀφοῦ ἀφορᾶ σὲ ἕνα φθηνό, ἀσφαλὲς καὶ
ἄμεσα διαθέσιμο διαγνωστικὸ μέσο. Τὸ US ἐμφανίζει
ὑψηλὴ εὐαισθησία καὶ εἰδικότητα γιὰ τὴ στεάτωση, ὅταν ἡ τελευταία ἀφορᾶ σὲ ποσοστὸ >30% τοῦ
ἡπατικοῦ παρεγχύματος. Ὡστόσο δὲν μπορεῖ νὰ
ἀνιχνεύσει μὲ ἀκρίβεια τὴ στεάτωση σὲ ποσοστὸ
5-30% καὶ σὲ ἀσθενεῖς μὲ σοβαρὴ παχυσαρκία, καθὼς ἡ εὐαισθησία της μειώνεται 8. Σημειώνεται πὼς
γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς μὲ στεάτωση >30%, τὸ US ἥπατος
ἐμφανίζει: εὐαισθησία 91%, εἰδικότητα 93%, θετικὴ
προγνωστικὴ ἀξία 89% καὶ ἀρνητικὴ προγνωστικὴ
ἀξία 94%.
Ἡ ἀξονικὴ τομογραφία (computed tomography,
CT) ἐπιτρέπει τὴν ποσοτικὴ καὶ ποιοτικὴ ἐκτίμηση τῆς
ἡπατικῆς στεάτωσης μὲ ὑψηλότερη ἀκρίβεια9. Ἡ CT
scan ἔχει εὐαισθησία τῆς τάξεως τοῦ 73-100% καὶ
εἰδικότητα τῆς τάξεως τοῦ 95-100% γιὰ τὴ διάγνωση τῆς ΜΑΛΝΗ, ἀλλὰ ἐμφανίζει τὸ μειονέκτημα τῆς
ἔκθεσης σὲ ἰοντίζουσα ἀκτινοβολία. Ἡ μαγνητικὴ
τομογραφία (magnetic resonance imaging, MRI)
ἀναφέρεται πὼς ἀνιχνεύει τὸ ἡπατικὸ λίπος, ὅταν
αὐτὸ ἀνευρίσκεται σὲ ποσοστὸ <3%. Ἡ μαγνητικὴ
φασματοσκοπία εἶναι μία ἀπὸ τὶς πιὸ ἀκριβεῖς μεθόδους γιὰ τὴν ἐκτίμηση τῆς ἡπατικῆς στεάτωσης,
ἀφοῦ ἔχει ἰσχυρὴ συσχέτιση μὲ τὴν ἱστολογικὴ εἰκόνα
τῆς βιοψίας ἥπατος καὶ δύναται νὰ ἀνιχνεύσει πολὺ
χαμηλὰ ἐπίπεδα στεάτωσης9.
Ἡ ἐλαστογραφία ἥπατος ἀφορᾶ σὲ μία μὴ επεμβατικὴ μέθοδο διάγνωσης τῆς ἡπατικῆς ἴνωσης. Εἶναι
μία τεχνικὴ βασιζόμενη στὴ χρήση ὑπερήχου, μέσῳ
τῆς ὁποίας γίνεται μέτρηση τῆς ἐλαστικότητας ἤ τῆς
ἀκαμψίας τοῦ ἡπατικοῦ παρεγχύματος, διαμέσου
μία ὑπερηχογραφικῆς κεφαλῆς. Ἡ ἐλαστογραφία
ἐμφανίζει ὑψηλὴ εὐαισθησία, ὅσον ἀφορᾶ, στὴ διάγνωση τῆς ἡπατικῆς ἴνωσης καὶ κίρρωσης9. Ὡστόσο
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ἡ ἐφαρμογὴ καὶ ἡ ἀκρίβειά της στοὺς παχύσαρκους
ἀσθενεῖς εἶναι θέμα ὑπὸ συζήτηση, ἐπειδὴ ἡ ἀκρίβεια
τῆς προβλεπόμενης κίρρωσης ἐπηρεάζεται τόσο
ἀπὸ τὴ νεκροφλεγμονώδη δραστηριότητα ὅσο καὶ
ἀπὸ τὴν παρουσία λίπους στὸ ἧπαρ.
Δοθέντων τῶν περιορισμῶν τῆς βιοψίας τοῦ
ἥπατος καὶ τοῦ κόστους τῶν ἀπεικονιστικῶν τεχνικῶν, ἔχουν ἀναπτυχθεῖ καὶ ἐπικυρωθεῖ μὴ επεμβατικὰ score, τὰ ὁποῖα βασίζονται σὲ βιοδεῖκτες ἤ καὶ
κλινικὲς παράμετρους, ὅπως ἡ ἡλικία, τὸ φῦλο, ὁ
δείκτης μάζας σώματος, ἡ παρουσία μεταβολικοῦ
συνδρόμου καὶ ἀντίστασης στὴν ἰνσουλίνη. Ὡστόσο,
ἡ βιοψία τοῦ ἥπατος εἶναι ἡ ἐξέταση ἀναφορᾶς γιὰ
τὴ διάγνωση τῆς ΜΑΛΝΗ καὶ τῆς ΜΑΣΗ. Ἡ ἱστολογικὴ διάγνωση τῆς ΜΑΛΝΗ ὁρίζεται ὡς ἡ παρουσία τῆς συσσώρευσης λίπους σὲ ποσοστὸ >5%
στὰ ἡπατοκύτταρα, ἀνεξαρτήτως τῆς παρουσίας
του ἐντὸς τῶν ἡπατικῶν λοβίων. Αὐτὸ βοηθᾶ στὸν
προσδιορισμὸ τῆς σοβαρότητας καὶ τῆς πρόγνωσης
τῆς νόσου. Ὡστόσο εἶναι ἐπεμβατικὴ μέθοδος, μὲ
ὑψηλὸ κόστος καὶ σχετίζεται μὲ ἐπιπλοκές, ὅπως ἡ
αἱμορραγία, ἡ ὁποία δυνητικὰ εἶναι θανατηφόρα9.

5. Διαχείριση τῆς ΜΑΛΝΗ σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΣΔ2
5.1 Ἀλλαγὴ τρόπου ζωῆς
Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου τῆς ζωῆς καὶ ἡ ἀπώλεια
βάρους ἀποτελοῦν τὸν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς διαχείρισης τῆς ΜΑΛΝΗ. Ὁ συνήθης στόχος στοὺς
παχύσαρκους ἀσθενεῖς εἶναι ἡ ἐπίτευξη ἀπώλειας
βάρους τῆς τάξης τοῦ 7-10% τοῦ ἀρχικοῦ τους σωματικοῦ βάρους, σὲ συνδυασμὸ μὲ ἰσορροπημένη-ὁλιγοθερμιδικὴ δίαιτα καὶ αὔξηση τῆς σωματικῆς
δραστηριότητας. Σημειώνεται πὼς σὲ ἀσθενεῖς μὲ
ΜΑΛΝΗ, ἀσφαλὴς ρυθμὸς ἀπώλειας βάρους θεωρεῖται ἡ μείωση κατὰ 1 kg/ἑβδομάδα.
Πολλὲς μελέτες καταδεικνύουν, πὼς ἡ δίαιτα
καὶ ἡ ἄσκηση μειώνουν τόσο τὶς ἀμινοτρανσφεράσες ὅσο καὶ τὴ στεάτωση, ὅπως ἐκτιμᾶται ἀπὸ
τὶς ἀπεικονιστικὲς τεχνικὲς σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΜΑΛΝΗ.
Μία πρόσφατη μελέτη ἔδειξε, πὼς ἡ ἰδανικὴ ἀπώλεια
βάρους τῆς τάξης τοῦ 7% συσχετίστηκε μὲ σημαντικὴ
βελτίωση στὴ στεάτωση, στὴ λοβιώδη φλεγμονὴ
τῶν ἡπατοκυττάρων, στὴ συσσώρευση λίπους ὑπὸ
μορφὴ τριγλυκεριδίων τῶν ἡπατοκυττάρων καὶ τοῦ
NAFLD Activity Score. Ἡ διαιτητικὴ παρέμβαση γιὰ
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διάστημα δύο ἑβδομάδων εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴ
μείωση τοῦ σωματικοῦ βάρους κατὰ 4,3% καὶ μείωση
τοῦ ποσοστοῦ λίπους ὑπὸ μορφὴ τριγλυκεριδίων
ἐντὸς τῶν ἡπατοκυττάρων κατὰ 42% σὲ ἀσθενεῖς μὲ
ΜΑΛΝΗ. Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου ζωῆς, ἀκολουθώντας
ὡς διαιτητικὸ πρότυπο τὴ Μεσογειακὴ Διατροφὴ γιὰ
διάστημα 6 ἑβδομάδων, συσχετίστηκε μὲ σημαντικὴ
μείωση τῆς ἡπατικῆς στεάτωσης -ὅπως ἐκτιμήθηκε
μὲ τὴ μέθοδο MRS- μὲ συνοδὸ αὔξηση τῆς ἰνσουλινοευαισθησίας σὲ μὴ διαβητικοὺς ἀσθενεῖς μὲ
ΜΑΛΝΗ10. Σημειώνεται πὼς μία μετα-ανάλυση 28
προοπτικῶν τυχαιοποιημένων κλινικῶν δοκιμῶν ἔδειξε,
πὼς ἡ φυσικὴ δραστηριότητα μείωσε σημαντικὰ
τὸ ἐνδοηπατικὸ λίπος καὶ τοὺς βιοδεῖκτες ἡπατοκυτταρικῆς καταστροφῆς. Ἐπίσης, σὲ ἀσθενεῖς μὲ
ΜΑΣΗ, ἡ μείωση τοῦ σωματικοῦ βάρους κατὰ 10%
ὁδηγεῖ σὲ μείωση τῆς στεάτωσης, τῆς νέκρωσης καὶ
τῆς φλεγμονῆς σὲ βιοψίες ἥπατος, μία κατάσταση
ποὺ ἐμφανίζεται μετὰ ἀπὸ βαριατρικὴ χειρουργική.
Μία μελέτη σὲ διαβητικοὺς μὲ ΜΑΛΝΗ ἔδειξε, πὼς ἡ
γαστρεκτομὴ Sleeve ἐμφανίζει εὐνοϊκότερα ἀποτελέσματα, ὅσον ἀφορᾶ στὴ ΜΑΛΝΗ, συγκριτικὰ μὲ
τὸ γαστρικὸ By-Pass, ἐνῶ ἡ ἐπίδραση στὴ γλυκόζη
τοῦ αἵματος εἶναι παρόμοια10.
5.2 Μετφορμίνη
Ἡ μετφορμίνη βελτιώνει τὴν ἰνσουλινοευαισθησία
μὲ πολλοὺς μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένης
τῆς μείωσης τῆς γλυκονεογένεσης, τῆς αὔξησης τῆς
πρόσληψης τῆς γλυκόζης ἀπὸ τοὺς περιφερικοὺς
ἱστοὺς καὶ τῆς αὔξησης τῆς ὀξείδωσης τῶν λιπαρῶν
ὀξέων. Παρόλο ποὺ ἡ μετφορμίνη βελτιώνει θεωρητικὰ τὴ ΜΑΛΝΗ, μία πρόσφατη κλινικὴ δοκιμὴ δὲν
ἔδειξε πλεονέκτημα ἀπὸ τὴ χρήση τῆς μετφορμίνης
στὴ θεραπευτικὴ τοῦ ΣΔ2 σὲ διαβητικοὺς μὲ ΜΑΛΝΗ.
Βάσει μίας μετα-ανάλυσης 9 μελετῶν, στὴν ὁποία
συμπεριλήφθηκαν 417 ἀσθενεῖς, ποὺ ἔλαβαν μετφορμίνη σὲ δοσολογία 0,5-3 gr γιὰ θεραπεία τῆς
ΜΑΛΝΗ, δὲν παρατηρήθηκε ἱστολογικὴ βελτίωση,
δηλαδὴ βελτίωση τῆς στεάτωσης, τῆς φλεγμονῆς,
τῆς ἡπατοκυτταρικῆς καταστροφῆς καὶ τῆς ἴνωσης.
Σὲ μία ἄλλη μελέτη, στὴν ὁποία ἔγινε ἀξιολόγηση
βιοψιῶν ἥπατος, σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΜΑΛΝΗ ποὺ ἔγινε
χορήγηση μετφορμίνης γιὰ 48 ἑβδομάδες (σὲ δοσολογία 20 mg/kg/ἡμέρα σὲ 3 διαιρεμένες δόσεις),
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ἔδειξε πὼς μόνο 3 ἀσθενεῖς ἐκ τῶν συμμετεχόντων
ἐπέτυχαν μείωση τῆς ἡπατικῆς στεάτωσης στὸ τέλος
τῆς μελέτης11.
Ἕνα σημαντικὸ πλεονέκτημα τῆς μετφορμίνης
εἶναι ἡ συνεισφορά της στὴ μείωση τοῦ σωματικοῦ
βάρους, πιθανῶς μέσῳ τῆς ἐπίδρασής της στὴν
ἀντίσταση στὴν ἰνσουλίνη. Μία ἄλλη μελέτη ἔδειξε
πὼς ἡ χορήγηση τῆς μετφορμίνης ἔδειξε θετικὴ συσχέτιση μεταξὺ τῆς ἀπώλειας σωματικοῦ βάρους καὶ
τῆς βελτίωσης τῆς ἡπατοκυτταρικῆς καταστροφῆς,
καθὼς ἐπίσης καὶ σημαντικὴ βελτίωση ὁμοιοστατικοῦ μοντέλου, ὅπου ἔγινε ἀξιολόγηση τῆς ἀντίστασης στὴν ἰνσουλίνη12. Στὶς ἀνωτέρῳ μελέτες ἔχει
παρατηρηθεῖ βελτίωση τῶν ἀμινοτρανσφερασῶν
-μια κοινὴ ἐργαστηριακὴ διαταραχὴ σὲ ἀσθενεῖς
μὲ ΜΑΛΝΗ- σὲ ὅλους σχεδὸν τοὺς συμμετέχοντες.
5.2 Σουλφονυλουρίες
Μέχρι στιγμῆς δὲν ἔχει τεκμηριωθεῖ τὸ ὄφελος
τῶν σουλφονυλουριῶν σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΜΑΛΝΗ καὶ
ΣΔ2. Ὡστόσο, ἀναδρομικὲς μελέτες ἔχουν δείξει, πὼς
ἡ χρήση τῶν σουλφονυλουριῶν σὲ διαβητικοὺς μὲ
ΣΔ2 καὶ ΜΑΛΝΗ αὐξάνει τὸν κίνδυνο τῆς ἀνάπτυξης ἴνωσης, λόγῳ τῆς προ-ινωτικῆς δράσης τῆς
ἰνσουλίνης. Σὲ μία συνδυασμένη ἀνάλυση πολλῶν
μελετῶν, στὶς ὁποῖες οἱ συμμετέχοντες ἐλάμβαναν
ἀντιδιαβητικοὺς παράγοντες γιὰ 1 ἔτος, ἡ χορήγηση γλιγκλαζίδης συσχετίστηκε μὲ μικρὴ ἐπιδείνωση
τῶν ἡπατικῶν ἐνζύμων εἴτε ὡς μονοθεραπεία εἴτε
σὲ συνδυασμὸ μὲ λοιπὲς ἀντιδιαβητικὲς ἀγωγές13.
5.3 Θειαζολιδινεδιόνες: Πιογλιταζόνη
Οἱ Θειαζολιδινεδιόνες (thiazolidinediones, TZD’s)
εἶναι ἀγωνιστὲς ποὺ στοχεύουν στοὺς ἐνεργοποιημένους ὑποδοχεῖς πολλαπλασιασμοῦ τῶν ὑπεροξεισωμάτων (peroxisome proliferator activated
receptor-γ/PPAR-γ), μὲ πολλαπλὲς ἐπιδράσεις στὸ
μεταβολισμὸ τῆς γλυκόζης καὶ τῶν λιπιδίων, μέσῳ
τῆς ἐπίδρασής της στὴν ἐνδοκυττάρια σηματοδότηση τῆς ἰνσουλίνης καὶ τῆς ὀξείδωσης λιπαρῶν
ὀξέων στὰ μιτοχόνδρια.
Ἡ πρώτη τυχαιοποιημένη μελέτη τῆς πιογλιταζόνης σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΜΑΣΗ συμπεριέλαβε ἀσθενεῖς
τόσο μὲ προδιαβήτη ὅσο καὶ ΣΔ2, ἡ ὁποία διήρκεσε 6
μῆνες. Ἡ θεραπεία μὲ πιογλιταζόνη μείωσε σημαντι-
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κὰ τὴν ἡπατικὴ στεάτωση καὶ τὴ νεκροφλεγμονώδη
δραστηριότητα, ἐνῶ παρατηρήθηκε ὑποστροφὴ τῆς
ἴνωσης σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀσθενεῖς. Αὐτὴ ἡ μελέτη ἦταν
σημαντική, διότι ἀπεδείχθη πὼς ἡ χορήγηση τῆς
πιογλιταζόνης ὁδηγοῦσε σὲ ὑποστροφὴ τῆς ἴνωσης
σὲ τόσο μικρὸ χρονικὸ διάστημα (6 μῆνες). Πρόσφατα, μία μελέτη, στὴν ὁποία συμπεριλήφθησαν
101 ἀσθενεῖς μὲ προδιαβήτη ἤ ΣΔ2 καὶ ΜΑΣΗ, μὲ
διάρκεια παρακολούθησης 36 μηνῶν, ἔδειξε πὼς ἡ
πιογλιταζόνη ἐμφάνιζε μεταβολικὸ/ἱστολογικὸ πλεονέκτημα, ἐνῶ ἤπια αὔξηση τοῦ σωματικοῦ βάρους
ἀποτελοῦσε μία δυσμενῆ ἔκβαση (2,5 kg vs placebo)14.
Λοιπὲς δυσμενεῖς ἐκβάσεις τῆς χρήσης τῆς πιογλιταζόνης ἀφοροῦν στὴν πρόσκτηση βάρους, στὴν
ἐπίταση τῆς δύσπνοιας καρδιακῆς αἰτιολογίας στὴν
ἐμφάνιση συμφορητικῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας
καὶ στὴν ἐμφάνιση ὀστεοπενίας. Ὅσον ἀφορᾶ στὴ
συσχέτιση μεταξὺ τῆς χορήγησης πιογλιταζόνης καὶ
ἀνάπτυξης καρκίνου οὐροδόχου κύστεως, ποὺ ἔχει
περιγραφεῖ, 10ετής προοπτικὴ μελέτη ἀπέδειξε πὼς
δὲν ὑπάρχει συσχέτιση τῆς πιογλιταζόνης καὶ καρκίνου οὐροδόχου κύστεως15.
5.5 Ἰνκρετινικὲς ἀγωγὲς
5.5.1 Ἀναστολεῖς διπεπτιδυλ-πεπτιδάσης 4
(dipeptidyl-peptidase-4 inhibitor/ DDP-4 i)
Ὁ μηχανισμὸς τῆς δράσης τῶν DDP-4i εἶναι ἡ
ἀναστολὴ τῆς δράσης τοῦ ἐνζύμου DDP-4 (τὸ ὁποῖο
ἀδρανοποιεῖ τὸ GLP-1), ἡ δραστηριότητα τοῦ ὁποίου ρυθμίζει τὴ μεταγευματικὴ γλυκαιμία. Μελέτες μὲ
DDP-4i σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΜΑΛΝΗ ἀναφέρουν πολλαπλὰ
ἀποτελέσματα. Σὲ πειραματόζωα μὲ ΜΑΣΗ, οἱ DDP4i ἐμποδίζουν τὴν ἀνάπτυξη τῆς στεατοηπατίτιδας,
ἐπιδρώντας τόσο στὸ μονοπάτι τῆς φλεγμονῆς ὅσο
καὶ τῆς ἴνωσης (μείωση τῆς ἔκφρασης τῶν προφλεγμονωδῶν παραγόντων, μείωση τοῦ stress τοῦ
ἐνδοπλασματικοῦ δικτύου, μείωση τῆς ἀπόπτωσης
τῶν ἡπατοκυττάρων, μείωση τῆς ἀλληλεπίδρασης
μεταξὺ φιμπρονεκτίνης καὶ α-ακτίνης στὶς λεῖες μυϊκὲς ἶνες καὶ μείωση τῆς ἔκφρασης τοῦ ἀναστολέα
ἐνεργοποίησης τοῦ πλασμινογόνου-1)16.
Μελέτες σὲ ἀνθρώπους δείχνουν ἐπίσης ποικίλα
ἀποτελέσματα ἀπὸ τὴ χορήγηση σιταγλιπτίνης. Σὲ
Ἰάπωνες διαβητικοὺς μὲ ΣΔ2 καὶ ΜΑΛΝΗ, ἡ χορήγηση
σιταγλιπτίνης ὁδηγεῖ σὲ μείωση τῶν ἀμινοτρανσφε-
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ρασῶν. Συγκεκριμένα, ἡ χορήγηση σιταγλιπτίνης σὲ
δοσολογία 50 mg/ἡμέρα σὲ 30 διαβητικοὺς μὲ ΣΔ2
καὶ ΜΑΛΝΗ μείωσε σημαντικὰ τὰ ἐπίπεδα τῶν ἀμινοτρανσφερασῶν καὶ τῆς γ-GT. Σὲ μία ἄλλη μελέτη
15 ἀσθενῶν, ἡ χορήγηση σιταγλιπτίνης διάρκειας 1
ἔτους, παρατηρήθηκε μείωση τῶν score τῆς ΜΑΣΗ
καὶ τάση μείωσης τῆς ἡπατικῆς στεάτωσης. Ἐπίσης,
παρατηρήθηκε μείωση τῶν ἀμινοτρανσφερασῶν
καὶ τοῦ δείκτη μάζας σώματος. Ἀντιθέτως, σὲ μία
ἄλλη μελέτη, στὴν ὁποία χορηγήθηκε σιταγλιπτίνη
γιὰ διάστημα 12 μηνῶν, δὲν παρατηρήθηκε ἱστολογικὴ βελτίωση τῆς ΜΑΛΝΗ στὴ βιοψία ἥπατος. Σὲ
μία ἄλλη μελέτη διάρκειας, ἐξετάστηκαν ὑπέρβαροι ἀσθενεῖς μὲ ΣΔ2, οἱ ὁποῖοι τυχαιοποιήθηκαν νὰ
λάβουν σιταγλιπτίνη εἴτε λιραγλουτίδη ἤ placebo:
Στοὺς παραπάνω ἀσθενεῖς ἐξετάστηκε ἡ ἐπίδραση
τῶν ἀνωτέρω ἀντιδιαβητικῶν παραγόντων τόσο στὸ
ἡπατικὸ λίπος ὅσο καὶ στὴν ἡπατικὴ ἴνωση. Στὸ τέλος
τῆς μελέτης δὲν παρατηρήθηκε διαφορὰ ἀνάμεσα
στὶς 3 ὁμάδες τόσο στὸ ἡπατικὸ λίπος ὅσο καὶ στὴν
ἡπατικὴ ίνωση17. Ἡ θεραπεία μὲ βιλνταγλιπτίνη, σὲ
ἀσθενεῖς μὲ ΣΔ2 καὶ ἤπια στεάτωση διάρκειας 6
μηνῶν, ἔδειξε μείωση στὴ συσσώρευση τῆς τριακυλογλυκερόλης τῶν ἡπατοκυττάρων18.
Σημειώνεται, πὼς σὲ αὐτὴ τὴ μελέτη δὲν παρατηρήθηκε βελτίωση τῆς ἰνσουλινοευαισθησίας
τοῦ ἥπατος, τοῦ μυϊκοῦ καὶ τοῦ λιπώδους ἱστοῦ.
Τέλος, ἡ ἀλογλιπτίνη πέτυχε μείωση τῆς ΜΑΣΗ, τῆς
φερριτίνης, τῆς ἰνσουλίνης, τοῦ type 4 collagen
7S score σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΣΔ2 καὶ ΜΑΛΝΗ, οἱ ὁποῖοι
παρακολουθήθηκαν γιὰ 12 μῆνες19.
Συμπερασματικά, τὰ τρέχοντα δεδομένα δὲν
ὑποστηρίζουν πὼς οἱ DDP-4i βελτιώνουν τὴν ἱστολογικὴ εἰκόνα τῆς ΜΑΛΝΗ. Ὡστόσο, ἀπαιτοῦνται
προοπτικὲς τυχαιοποιημένες μελέτες, μεγαλύτερου
δείγματος, μὲ μεγαλύτερο χρονικὸ διάστημα παρακολούθησης, συγκριτικὰ μὲ τὶς ἀνωτέρω προαναφερθεῖσες μελέτες, προκειμένου νὰ καταδειχθεῖ
ὁ ρόλος τῶν DDP-4i στὴ θεραπευτικὴ τοῦ ΣΔ2 μὲ
συνοδὸ ΜΑΛΝΗ.
5.5.2. Ἀγωνιστὲς γλουκαγονόμορφου
πεπτιδίου-1 (glucagon-peptide like-1 agonists,
ἀγωνιστὲς GLP-1)
Ἡ συγκεκριμένη κατηγορία ἀντιδιαβητικῶν φαρ-
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μάκων ἀσκεῖ τὴ δράση της στὸ πάγκρεας, στὸν
ἐγκέφαλο καὶ στὸ λιπώδη ἱστό, μέσῳ τοῦ ἐλέγχου
πρόσληψης τροφῆς, τῆς ἀπορρόφησης ἐνέργειας
καὶ τῆς γλυκοζο-εξαρτώμενης ἔκκρισης ἰνσουλίνης.
Μελέτες σὲ πειραματόζωα ἔχουν δείξει, ὅτι οἱ ἀγωνιστὲς GLP-1 βελτιώνουν τὴν ἡπατικὴ εὐαισθησία
τῆς ἰνσουλίνης, τὴν ἡπατικὴ στεάτωση καθὼς καὶ
τὴν ἴνωση20. Σημειώνεται πὼς ἡ exendin-4 μειώνει
σημαντικὰ τὴν de novo λιπογένεση τόσο in vitro
ὅσο καὶ in vivo. Σὲ μία ἄλλη μελέτη, στὴν ὁποία
συμμετεῖχαν 60 ἀσθενεῖς μὲ νεοδιαγνωσθέντα ΣΔ2,
παχυσαρκία καὶ ΜΑΛΝΗ, μὲ αὐξημένα ἐπίπεδα ἀμινοτρανσφερασῶν, συγκρίθηκε ὁ συνδυασμὸς ἐξενατίδης + γλαργινικὴ ἰνσουλίνη μὲ τὸ συνδυασμὸ
γλαργινικῆς ἰνσουλίνης + ἰνσουλίνη aspart: Στὴν
ὁμάδα τῆς ἐξενατίδης παρατηρήθηκε σημαντικὴ
μείωση τῶν ἀμινοτρανσφερασῶν καὶ τῆς γ-GT καὶ
αὔξηση τοῦ ρυθμοῦ τῆς ὑποστροφῆς τοῦ λίπους
ἐντὸς τῶν ἡπατοκυττάρων. Σὲ μία μετα-ανάλυση,
ὅπου ἔγινε σύγκριση τῆς λιξισενατίδης μὲ τὸ εἰκονικὸ
φάρμακο ἤ ἐνεργοὺς μεταβολίτες, παρατηρήθηκε
αὔξηση τοῦ ποσοστοῦ τῆς ὁμαλοποίησης τῆς ALT
στὴν ὁμάδα τῆς λιξισενατίδης, συγκριτικὰ μὲ τὸ
εἰκονικὸ φάρμακο ἤ τοὺς ἐνεργοὺς μεταβολίτες21.
Ἡ λιραγλουτίδη μείωσε τὸ ἡπατικὸ λίπος -ὅπως
ἀξιολογήθηκε ἀπὸ τὴν ἀπεικονιστικὴ μέθοδο MRS σὲ ἀνεπαρκῶς ρυθμισμένους διαβητικοὺς μὲ ΣΔ2,
συγκριτικὰ μὲ τὴ γλαργινικὴ ἰνσουλίνη, ἡ ὁποία δὲν
πέτυχε μείωση τοῦ σωματικοῦ βάρους καὶ τοῦ ἡπατικοῦ λίπους. Ὡστόσο, σὲ μία ἄλλη μελέτη, ὅπου
συγκρίθηκε ἡ γλαργινικὴ ἰνσουλίνη μὲ τὴ λιραγλουτίδη
σὲ διάρκεια 12 ἑβδομάδων (35 συμμετέχοντες μὲ
ἀνεπαρκῶς ἐλεγχόμενο ΣΔ2, οἱ ὁποῖοι εἴτε ελάμβαναν
μονοθεραπεία μὲ ἰνσουλίνη ἤ καὶ συνδυασμὸ ἀντιδιαβητικῶν ἀγωγῶν), ἡ γλαργινικὴ ἰνσουλίνη μείωσε τὸ
ἡπατικὸ λίπος (ὅπως αὐτὸ ἀξιολογήθηκε ἀκτινολογικά),
συγκριτικὰ μὲ τὴν ὁμάδα τῆς λιραγλουτίδης, ὅπου
δὲν παρατηρήθηκε ἀνάλογη μείωση. Καὶ στὶς δύο
ὁμάδες ἐπετεύχθη παρόμοιος γλυκαιμικὸς ἔλεγχος.
Σὲ συμφωνία μὲ τὰ ἀνωτέρω ἀποτελέσματα, σὲ μία
ἄλλη μελέτη, στὴν ὁποία συμμετεῖχαν 52 ὑπέρβαροι
διαβητικοὶ μὲ ΣΔ2, ποὺ ἐλάμβαναν εἴτε μετφορμίνη
εἴτε σουλφονυλουρία, ἤ προσθήκη λιραγλουτίδης ἤ
σιταγλιπτίνης ἤ placebo, δὲν παρατηρήθηκε μείωση
τοῦ ἡπατικοῦ λίπους καὶ τῶν βιοδεικτῶν στὸ χρονικὸ
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διάστημα τῶν 12 ἑβδομάδων ποὺ διήρκεσε ἡ μελέτη17.
Σὲ μία μετα-ανάλυση 6 προοπτικῶν τυχαιοποιημένων
μελετῶν, ποὺ ἀνήκουν στὸ κλινικὸ πρόγραμμα LEAD
- φάσης 3, διάρκειας 26 εβδομάδων- ἡ θεραπεία μὲ
λιραγλουτίδη στὴν δοσολογία τῶν 1,8 mg ὁδήγησε
στὴ μείωση τόσο τῶν ἀμινοτρανσφερασῶν ὅσο
καὶ τῆς ἡπατικῆς στεάτωσης22. Τὰ ἀνωτέρω θετικὰ
ἀποτελέσματα ἀποδόθηκαν τόσο στὴν ἀπώλεια
βάρους ὅσο καὶ στὴ γλυκαιμικὴ ρύθμιση.
Στὴ μελέτη LEAN -προοπτική τυχαιοποιημένη
μελέτη, ὅπου 52 ἀσθενεῖς μὲ ἱστολογικὰ ἐπιβεβαιωμένη ΜΑΣΗ τυχαιοποιήθηκαν νὰ λάβουν εἴτε λιραγλουτίδη 1,8 mg εἴτε placebo γιὰ χρονικὸ διάστημα 48 ἐβδομάδων -ἡ χορήγηση τῆς λιραγλουτίδης
συσχετίστηκε μὲ ὑποστροφὴ τῆς στεατοηπατίτιδας
καὶ τῆς προόδου τῆς ἴνωσης. Σημειώνεται πὼς τὸ
32,7% τῶν συμμετεχόντων ἐμφάνιζε ΣΔ2. Σὲ αὐτὴ τὴν
ὁμάδα ἀσθενῶν παρατηρήθηκε σημαντικὴ μείωση
τοῦ σωματικοῦ βάρους, τῆς γλυκόζης νηστείας καὶ
τῆς γλυκοζυλιωμένης αἱμοσφαιρίνης23.
Πρόσφατα ἔλαβε ἔγκριση, ὅσον ἀφορᾶ στὴ
θεραπευτικὴ τοῦ ΣΔ2, ἡ χορήγηση ἑνὸς νέου ἀγωνιστῆ ὑποδοχέων GLP-1, τῆς ντουλαγλουτίδης, ἡ ὁποία
χορηγεῖται ἅπαξ ἑβδομαδιαίως, σὲ δοσολογία 0,75
καὶ 1,5 mg. Μία πρόσφατη μελέτη, διάρκειας 12 ἑβδομάδων, ὅπου οἱ συμμετέχοντες ἐμφάνιζαν ἱστολογικὰ
ἐπιβεβαιωμένη ΜΑΛΝΗ, ἔδειξε πὼς ἡ ντουλαγλουτίδη
μείωσε τὸ σωματικὸ βάρος, τὴ γλυκοζυλιωμένη
αἱμοσφαιρίνη καὶ τὴν ALT, παρόλο ποὺ ἕνα ποσοστὸ
ἐκ τῶν συμμετεχόντων διέκοψε τὴν ἀγωγή, λόγῳ
γαστρεντερικῶν διαταραχῶν24.
5.6 Ἀναστολεῖς συμμεταφορέων
νατρίου-γλυκόζης 2 (sodium-glucose co-transporter
2 inhibitors/SGLT-2i)
Οἱ SGLT-2i ἀναστέλλουν τὴν ἐπαναρρόφηση
τῆς γλυκόζης στὸ ἐγγὺς ἐσπειραμένο σωληνάριο,
μὲ ἀποτέλεσμα τὴ μείωση τῶν ἐπιπέδων γλυκόζης
πλάσματος. Ἡ χρήση τους συσχετίζεται μὲ μείωση
τοῦ σωματικοῦ βάρους, πιθανῶς μέσῳ τῆς μείωσης
τῶν θερμίδων καὶ τῆς αὐξημένης διούρησης. Ἡ θεραπεία μὲ SGLT-2 ἔδειξε σὲ πειραματόζωα μὲ ΜΑΣΗ
ἀντι-ινωτική δράση. Ἐπίσης, ἡ θεραπεία μὲ SGLT-2i
σὲ διαβητικοὺς μὲ ΣΔ2 συσχετίστηκε μὲ μείωση τῶν
ἀμινοτρανσφερασῶν. Πρόσφατη μετα-ανάλυση,
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ὅπου οἱ συμμετέχοντες στὶς μελέτες ἔλαβαν εἴτε
καναγλιφλοζίνη εἴτε σιταγλιπτίνη, παρατηρήθηκε
μείωση τῆς ALT στὴν ὁμάδα ἀσθενῶν ποὺ ἔλαβαν
καναγλιφλοζίνη 300 mg25. Ἡ μεταβολὴ τοῦ λόγου
AST/ALT ὀφειλόταν στὴ μείωση τῆς γλυκοζυλιωμένης
αἱμοσφαιρίνης καὶ τοῦ σωματικοῦ βάρους.
Πολλὲς μικρὲς μελέτες ἔχουν δείξει σημαντικὸ
πλεονέκτημα ἀπὸ τὴ χρήση τῆς δαπαγλιφλοζίνης
στὴ θεραπεία τοῦ ΣΔ2, σὲ συνδυασμὸ μὲ ΜΑΛΝΗ,
μὲ μείωση τῶν ἀμινοτρανσφερασῶν, τοῦ ἡπατικοῦ
λίπους καὶ τῆς ἡπατικῆς ἀκαμψίας, λόγῳ ἴνωσης. Ἡ
μελέτη EFFECT-II ἔδειξε, πὼς ὁ συνδυασμὸς δαπαγλιφλοζίνης καὶ ω-3 πολυακόρεστων λιπαρῶν ὀξέων
ὁδήγησε σὲ μείωση τοῦ ἡπατικοῦ λίπους, ὅπως αὐτὸ
ἀξιολογήθηκε μὲ MRI ἄνω κοιλίας. Σὲ μία ἄλλη μελέτη,
στὴν ὁποία συμπεριλήφθησαν 55 Ἰάπωνες διαβητικοὶ
μὲ ΣΔ2 καὶ οἱ ὁποῖοι παρακολουθήθηκαν γιὰ 6 μῆνες,
ἡ δαπαγλιφλοζίνη μείωσε τὴ συσσώρευση λίπους,
ὅπως ἀξιολογήθηκε ἀπὸ CT ἄνω κοιλίας26. Τέλος, στὴ
μελέτη EMPAREG-OUTCOME -καρδιαγγειακὴ μελέτη
τῆς ἐμπαγλιφλοζίνης- ἡ ἐμπαγλιφλοζίνη μείωσε τὰ
ἐπίπεδα τῶν ἀμινοτρανσφερασῶν σὲ ἀσθενεῖς μὲ
ΣΔ2. Ἐπίσης, στὴ μελέτη E-LIFT ἡ ἐμπαγλιφλοζίνη μείωσε τὸ ἡπατικὸ λίπος, ὅπως ἀξιολογήθηκε ἀπὸ MRI,
ποὺ πραγματοποιήθηκε ὡς ἀπεικονιστικὴ τεχνική27.
Παρόλα τὰ ἐνθαρρυντικὰ ἀποτελέσματα, ποὺ
ἀναφέρθηκαν παραπάνω, ἀπαιτοῦνται ἐπιπλέον
μελέτες, προκειμένου νὰ ἀναδειχθεῖ ὁ ρόλος τῶν
SGLT-2 στὴ θεραπευτικὴ τοῦ ΣΔ2 σὲ διαβητικοὺς μὲ
ΜΑΛΝΗ.
5.7 Ἰνσουλίνη
Παρόλο ποὺ ἡ ΜΑΛΝΗ χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἀντίσταση στὴν ἰνσουλίνη, ἀπαιτοῦνται ὑψηλὲς δόσεις
ἰνσουλίνης συχνὰ στὴ θεραπεία τοῦ ΣΔ2, σὲ ἀσθενεῖς
μὲ σοβαρὴ παχυσαρκία. Σὲ μία μελέτη διάρκειας
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12 ἑβδομάδων, στὴν ὁποία συμμετεῖχαν διαβητικοὶ
μὲ ἀνεπαρκῶς ἐλεγχόμενο ΣΔ2 ὑπὸ ἀντιδιαβητικὰ
δισκία ἀπὸ τοῦ στόματος, ἡ χορήγηση γλαργινικῆς ἰνσουλίνης ὁδήγησε σὲ μείωση τοῦ ἡπατικοῦ
λίπους. Ἐνῶ ἡ ἰνσουλίνη προάγει τὴ λιπογένεση in
vitro, μελέτες σὲ ἀνθρώπους ἔχουν δείξει μείωση
τοῦ ἡπατικοῦ λίπους, μέσῳ αὔξησης τῆς εὐαισθησίας τοῦ ἥπατος στὴν ἰνσουλίνη καὶ μείωση τῆς
νεογλυκογένεσης28. z

Συμπεράσματα
Ὁ παγκόσμιος ἐπιπολασμὸς τῆς ΜΑΛΝΗ
θὰ συνεχίζει νὰ αὐξάνεται, λόγῳ τοῦ μεγάλου
ρυθμοῦ αὔξησης τοῦ ἐπιπολασμοῦ τῆς παχυσαρκίας. Ἡ διάγνωση τῆς ΜΑΛΝΗ βασίζεται
στὴν παρουσία λίπους ὑπὸ μορφὴ τριγλυκεριδίων σὲ ποσοστὸ μεγαλύτερο τοῦ 5%, ὅπως
αὐτὸ ἐκτιμᾶται εἴτε μέσῳ ἀπεικονιστικῆς μεθόδου
εἴτε μέσῳ βιοψίας ἥπατος. Ἡ παθογένεση τῆς
ΜΑΛΝΗ εἶναι σύνθετη, ὡστόσο ὁ κύριος παθογενετικὸς μηχανισμὸς πρόκλησης τῆς ΜΑΛΝΗ
εἶναι ἡ ἀντίσταση στὴν ἰνσουλίνη. Ἡ διαχείριση
τῆς ΜΑΛΝΗ βασίζεται πρωτίστως στὴν ἀλλαγὴ
τοῦ τρόπου ζωῆς (δίαιτα καὶ ἄσκηση), ἐνῶ οἱ
ἀντιδιαβητικοὶ παράγοντες ἐμφανίζουν πολλὰ
ὑποσχόμενα εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα. Ἔχει
παρατηρηθεῖ, πὼς οἱ νέες ἀντιδιαβητικὲς ἀγωγὲς ἔχουν ἀλλάξει τὴ διαχείριση τῆς ΜΑΛΝΗ σὲ
ἀσθενεῖς μὲ ΣΔ2. Ἀνάμεσά τους, οἱ ἀγωνιστὲς
GLP-1 ὑποδοχέων καὶ οἱ SGLT-2i ἀφοροῦν σὲ δύο
πολλὰ ὑποσχόμενες ἀντιδιαβητικὲς ἀγωγὲς στὴ
διαχείριση τῶν διαβητικῶν ἀσθενῶν μὲ ΜΑΛΝΗ.
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