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οζζώνεοζδ θίπμοξ ζηα 

δπαημηύηηανα 

Aπαζηείηαζ αζηζμθμβζηή δζαθμνμπμίδζδ  

 -από ηδκ αθημμθζηή θζπώδδ κόζμ ημο ήπαημξ 

Γζόηζ ζοκοπάνπμοκ 

  -ημζκά παεμθμβμακαημιζηά παναηηδνζζηζηά  

 



 

Ζ ζοζζώνεοζδ θίπμοξ ζηα 

δπαημηύηηανα 

   

 

Οκμιαζίεξ:  -θζπώδδξ δζήεδζδ ημο ήπαημξ  

   -θζπώδεξ ήπαν 

  

  -ιδ αθημμθζηή θζπώδδξ κόζμξ ημο ήπαημξ (ΜΑΛΝΖ)  

 

δύμ μκηόηδηεξ MAΛNH:  

α) μη αλκοολική ηπαηοζηεάηωζη (ΜΑΗ) (ηαθμδεέζηενδ) 

α) μη αλκοολική ζηεαηοηπαηίηιδα (ΜΑΣ) (ζμαανόηενδ) 

 



Δπζπμθαζιόξ ΜΑΛΝΖ 

Πθδνμθμνίεξ βζα ημκ επζπμθαζιό ηδξ ΜΑΛΝΖ:  

α) από οπενδπoβναθζηέξ ιεθέηεξ   

α) από αζμπδιζηέξ ιεηνήζεζξ  

β) από αζμρίεξ  

δ) από κεηνμημιέξ ηαζ  

ε) από ιαβκδηζηή θαζιαημζημπία.  

 

Γεκ οπάνπμοκ πναβιαηζηά πθδεοζιζαηέξ επζδδιζμθμβζηέξ ιεθέηεξ 

 ηδξ ΜΑΖ ηαζ ηδξ ΜΑ  



Υώνεξ ιε ιεβάθμ πμζμζηό 

παποζάνηςκ αηόιςκ (π.π. ΖΠΑ) 

• 75% ηςκ παπύζανηςκ αηόιςκ έπμοκ ΜΑΛΝΖ  

• 75% ηςκ δζααδηζηώκ ιε Γ ηύπμο 2 έπμοκ ΜΑΛΝΖ 

• 20% ηςκ παπύζανηςκ αηόιςκ έπμοκ ΜΑ  

Τπάνπεζ ζζπονόηενδ ζοζπέηζζδ ηδξ ΜΑΛΝΖ ιε ηδκ 

παποζανηία ηαζ θζβόηενμ ιε ημκ δζααήηδ  

Farrel GC, Larter CZ. Hepatology. 2006;43(2 Suppl 1):S99-S112. 

Marchesini G, et al. Am J Med. 1999;107:450-455  



Δλέθζλδ 

ΜΑΛΝΗ  

(γενικόρ όπορ) 

Ζπαημζηεάηςζδ ηεαημδπαηίηζδα 



ΜΑΖ  ΜΑ ηίννςζδ 

Μεβάθδ παποζανηία + Γ   

= επηαπθάζζμξ ηίκδοκμξ ίκςζδξ ζημ ήπαν  

ημ ήπαν ηςκ δζααδηζηώκ ημ θίπμξ 

από ~ 5% ημο αάνμοξ ημο  

πμο είκαζ θοζζμθμβζηά  

θηάκεζ έςξ 30-40% ημο αάνμοξ ημο. 

AGA Technical review on nonalcoholic fatty liver disease. Gastroenterology 2002; 123: 1702-1725.  



O όνμξ ζηεαηοηπαηίηιδα ηαεζενώεδηε 

ημ 1980 (Ludvig et al) 

 

Γζα κα εεςνδεεί ιζα ζηεαημδπαηίηζδα ιδ αθημμθζηή πνέπεζ:  

α. κα ιδκ οπάνπεζ άθθδ αζηζμθμβία δπαημπάεεζαξ  

β. δ πμζόηδηα μζκμπκεύιαημξ πμο ηαηακαθζζηόηακ κα ιδ οπενααίκεζ  

  -ηα 20g/24ςνμ  βζα ημοξ άκδνεξ 

  -ηα 10g/24ςνμ  βζα ηζξ βοκαίηεξ 

Farrell GC, et al. Fatty Liver Disease: NASH and Related Disorders. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2005:1-319. 



ΜΑΛΝΖ  αζμρία ήπαημξ  
(40 αζεεκείξ) 

• 31% έπεζ δπαημζηεάηςζδ,  

• 50% έπεζ ζηεαημδπαηίηζδα ηαζ  

• 19% έπεζ ηίννςζδ.  

 

• Ωζηόζμ ημ οθζηό αοηό είκαζ ζδζαίηενα εηθεηηζηό ηαζ δεκ είκαζ ακάθμβμ 

ημο ζοκμθζημύ πθδεοζιμύ πμο έπμοκ ΜΑΛΝΖ ζε μπμζαδήπμηε 

ιμνθή 

Teli MR et al. Hepatology 1995;22:1714-1719. 



Δλέθζλδ ΜΑΛΝΖ 

Ηπαηοζηεάηωζη             Σηεαηοηπαηίηιδα 

     

εκώ πενίπμο 20% ημο εκήθζηα πθδεοζιμύ ηςκ ακεπηοβιέκςκ πςνώκ  

έπεζ ιδ αθημμθζηή δπαημζηεάηςζδ  

ιόκμ 3-5% έπεζ ιδ αθημμθζηή ζηεαημδπαηίηζδα.  

Κίππωζη Καπκίνορ 

Farrel GC, Larter CZ. Hepatology. 2006;43(2 Suppl 1):S99-S112. 



 

Καηηγοπία αιηίων Αίηια αναλςηικά 

Ππωηοπαθήρ Παποζανηία, Γ ηύπμο 2,  

Τπενηνζβθοηενζδαζιία,  

Ανηδνζαηή οπένηαζδ 

Διαηποθικά Τπμενερία,  

Σαπεία απώθεζα αάνμοξ,  

Υεζνμονβζηέξ επειαάζεζξ παποζανηίαξ,  

Πανεκηενζηή δζαηνμθή 

Φάπμακα Κμνηζημζηενμεζδή, Οζζηνμβόκα, Σαιμλζθέκδ,  

Αιζμδανόκδ,Μεεμηνελάηδ,  

Γζθηζαγέιδ, Εζδμαμοκηίκδ,  

Βαθπνμσηό μλύ,  

Αζπζνίκδ, Σεηναηοηθίκδ, Κμηηαίκδ 

Μεηαβολικά Λζπμδοζηνμθία,  

Τπμ-οπμθοζζζιόξ,  

Γοζαδηαθζπμπνςηεσκαζιία, Νόζμξ Weber - Christian 

Τοξίνερ Amanita Phalloides,  

Γδθδηδνίαζδ ιε θςζθόνμ,  

Πεηνμπδιζηά, Σμλίκδ ααηίθμο Cereus 

Λοιμώξειρ Ηόξ ΑΗDS, Ηόξ Ζπαηίηζδαξ C,  

Δηημθπςιάηςζδ θεπημύ εκηένμο ιε οπενακάπηολδ ααηηδνίςκ 



Γζαηνμθζημί πανάβμκηεξ ΜΑΛΝΖ 

Βνώζδ ηεημνεζιέκςκ θζπανώκ μλέςκ  

 ιεηαβεοιαηζηή θζπαζιία ζε άημια πμο είπακ ιδ αθημμθζηή 

ζηεαημδπαηίηζδα  

 

Καηακάθςζδ οδαηακενάηςκ  

θθεβιμκώδδξ ελενβαζία ημο ήπαημξ.  

Musso G, et al. Hepatology 2003;37:909-916. 

Solga S,, et al.. Dig Dis Sci 2004;49:1578-1583  



Παεμβέκεζα δπαημζηεάηςζδξ 

Ζ ζηεάηςζδ απμηεθεί ακηακάηθαζδ ηδξ ηαηαηνάηδζδξ θζπζδίςκ ιέζα 

ζηα δπαηζηά ηύηηανα  

 

 

 

πνόζθδρδξ &ζύκεεζδ 

θζπανώκ μλέςκ 

μλείδςζδξ ηαζ έλμδμξ 

 από ημ ήπαν 

 

Ακζζμννμπία πνόζθδρδξ θζπώκ ηαζ μλείδςζδξ –ελόδμο από ημ ήπαν 

               Marchesini G, Brizi M, et al. Am J Med. 1999;107:450-455. 

Kinn JK, et al.. J Clin Invest 2004; 114: 823-827.  

    Feldstein AE , et al.. Hepatology 2004; 40: 185-194 



Πδβέξ εζζόδμο θίπμοξ ζημ ήπαν 

Aκηίζηαζδ ζηδκ ζκζμοθίκδ  

 

 

Αδοκαιία ακηζννόπδζδξ ηδξ θζπόθοζδξ 

  

 

Αολάκεηαζ δ έλμδμξ ΔΛΟ από ημκ 

θζπώδδ ζζηό  

 

Aολδιέκδ πνόζθδρδ εενιίδςκ 

 

 

Αύλδζδ απμννόθδζδξ Σg  

 

 

αύλδζδξ πνμζθμνάξ Tg ζημ ήπαν 

 

 

Δίζμδμξ ΔΛΟ ζημ ήπαν  

Δκδμβεκήξ πδβή Δλςβεκήξ πδβή 



Φαύθμξ ηύηθμξ 

αολδιέκα  

ΔΛΟ 

εκενβμπμίδζδ  

ηδξ ΡΚC Theta 

ακηίζηαζδ 

ζκζμοθίκδξ 

Kinn JK, et al.. J Clin Invest 2004; 114: 823-827. 

Μεθακίγμοζα αηάκεςζδ 

οπκή δ ΜΑ 



Παεμβέκεζα δπαημζηεάηςζδξ 

Πμθθά ΔΛΟ  

 

ιζημπόκδνζα ήπαημξ 

 

οπενθόνηςζδ α-μλείδςζδξ 

 

θζπανά μλέα ζοζζςνεύμκηαζ 

ζηα δπαηζηά ηύηηανα 

 



Ακηίζηαζδ ζκζμοθίκδξ ηαζ δπαημζηεάηςζδ 

πνώημ ζηέθμξ ηδξ απμηαθμύιεκδξ  οπόεεζδξ  

ηςκ δύμ ηηοπδιάηςκ   

«two hit hypothesis»  

Day C P, James O F W. Steatohepatitis: a tale of two 'hits'? Gatroenterology 1998; 114: 842–5.  



Γεύηενδ θάζδ ηδξ «two hit hypothesis» 

Οζ ιδπακζζιμί αοημί πενζθαιαάκμοκ πανάβμκηεξ 

 -βεκεηζημύξ,  

 -πενζααθθμκηζημύξ  

 -δζαζηδηζημύξ  

 

αύλδζδ ημο TGF-α ηαζ άθθςκ ηοηηανμηζκώκ ηαζ ηεθζηά 

εκενβμπμίδζδ ημο ηαηαννάηηδ 

 ηδξ δδιζμονβίαξ ζκώδμοξ ζζημύ  ηίννςζδ. 

 Lalor PF. Et al.. Semin Liver Dis. 2007;27:173-193. 



Παεμβέκεζα ζηεαημδπαηίηζδαξ 

Οζ εθεύεενεξ νίγεξ Ολοβόκμο πνμάβμοκ ηδκ ελέθζλδ ηδξ κόζμο ιέζς:  

-ηδξ οπενμλείδςζδξ ηςκ θζπζδίςκ  

- ηδξ εκενβμπμίδζδξ ηοηηανμηζκώκ, 

  -όπςξ TNF-a (αολάκεζ ηδκ απόπηςζδ ηοηηάνςκ),  

 -ΣGF-α (πνμάβεζ ηδκ ίκςζδ),   

 -MCP-1 (Monocyte chemotactic protein-1) ηαζ IL-6,  

  

-εθαηηώκεηαζ δ αδζκμπμκεηηίκδ  

(κσηηαροκίνη ποσ εσαιζθηηοποιεί ηα κύηηαρα ζηην ινζοσλίνη  

και έτει δράζη ανηίθεηη προς ηον ΤΝF-a).  

Musso G et al. Hepatology. 2008 Apr;47(4):1167-77.  



Παεμβέκεζα ζηεαημδπαηίηζδαξ 

θζπανά μλέα εκενβμπμζμύκ ζημ ήπαν,  

(ηοηόπνςια Ρ450)  

ηα  4Α ηαζ 2Δ1 ζζμέκγοια (θζπμλοβεκάζεξ)  

 

παναβςβή εθεύεενςκ νζγώκ μλοβόκμο 

 

απμζηαεενμπμίδζδ θοζμζςιάηςκ 

Reddy JK, Rao MS. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2006;290:G852–G858  



Παεμβέκεζα ζηεαημδπαηίηζδαξ 

 Τπενμλείδςζδ ηςκ θζπζδίςκ 

εθεοεένςζδ ιαθμκζηήξ δζαθδεΰδδξ ηαζ ι- οδνμλοκμκεάθδξ 

Κοηηανζηόξ Θάκαημξ  

αθθαβέξ ζηδ δμιή πνςηεσκώκ 

(δζαζηαονμύιεκμζ δεζιμί) 

ζπδιαηζζιόξ οαθίκδξ ημο Mallory  ζηα δπαημηύηηανα 

Reddy JK, Rao MS. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2006;290:G852–G858  



Ζπαημζηεάηςζδ 

 



ηεαημδπαηίηζδα 

 



ηεαημδπαηίηζδα ηαζ ίκςζδ 

 



ςιάηζα Mallory 

• Βζμθεηί ημθθώδδ οαθμεζδή έβηθεζζηα  

• ε πενζπονδκζηή πενζμπή ημο ηοηηανμπθάζιαημξ  

• Δηθοθζζιέκεξ εκδζάιεζεξ ίκεξ (cytokeratin) ημο ηοηηανζημύ 

ζηεθεημύ ηςκ δπαημηοηηάνςκ  

• Δίκαζ πδιεζμηαηηζηά βζα ηα πμθοιμνθμπύνδκα.  



Κνορζβεκήξ ηίννςζδ 

-Πμθθέξ πενζπηώζεζξ ηνορζβεκμύξ ηίννςζδξ 

είκαζ απμηέθεζια ΜΑ πμο δεκ δζαβκώζεδηε 

κςνίηενα. 

-ε πνμπςνδιέκδ ηίννςζδ πάκμκηαζ ηα ζημζπεία 

ηδξ δπαημζηεάηςζδξ (εθαηηώκεηαζ ημ θίπμξ)  

Μζηνμ-μγώδεξ ήπαν 

Μεβαθμ-μγώδεξ ήπαν 



 

ηαδζμπμίδζδ παεμθμβμακαημιζηήξ εζηόκαξ 

ιδ αθημμθζηήξ ζηεαημδπαηίηζδαξ  

 
• Με δζάθμνεξ ιεεόδμοξ 

• ε ηνία ή ηέζζενα ζηάδζα (ιε ζημν) 

 

Μεβάθδ ιεηααθδηόηδηα ηδξ εηηίιδζδξ ηςκ ζζημθμβζηώκ εονδιάηςκ  

Σαύηζζδ εηηίιδζδξ δζαπζζηώεδηε ιόκμ ζημ 61%.  

Brunt EM et al.  Am J Gastroenterol 1999;94:2467-2474.  



Κλινική εικόνα ΜΑΛΝΖ 

• οκήεςξ πςνίξ ζοιπηώιαηα  

• Αίζεδια αάνμοξ ζημ δελζό άκς ηεηανηδιόνζμ ηδξ ημζθίαξ.  

• Δύημθδ ηόπςζδ  

• οκήεςξ παποζανηία  

• Ζπαημιεβαθία δζαπζζηώκεηαζ ζε πενζζζόηενμ από ημ 50% ηςκ 

αζεεκώκ  

• Σμ ήπαν ζοκήεςξ ιαθαηό ή θοζζμθμβζηήξ ζοζηάζεςξ  

 
Δκδέπεηαζ ηθζκζηά ζδιεία ηζννώζεςξ 



Δνβαζηδνζαηά εονήιαηα 

Αολδιέκα δπαηζηά έκγοια ζε αζεεκείξ πμο  

δεκ πίκμοκ μζκμπκεοιαηώδδ πμηά 

– ΜΑΗ    SGPT>SGOT 

– MAΣ    SGOT>SGPT 

– βGT   αολδιέκδ 

– Φεννζηίκδ  αολδιέκδ  



Φεννζηίκδ ζε ΜΑΛΝΖ 

οπκά αολδιέκα επίπεδα ζζδήνμο ηαζ θεννζηίκδξ  

– Γεκ ανέεδηε ζοζπέηζζδ ιε ημ ζίδδνμ ή ηδ θεννζηίκδ πνμξ ηδκ ελέθζλδ 

πνμξ ζηεαημδπαηίηζδα ηαζ ίκςζδ 

– Γεκ ανέεδηε ηνζηζηό δζαβκςζηζηό όνζμ 

 



Βζμρίεξ 132 αζεεκώκ ιε ΜΑΛΝΖ 

Δκαπμεέζεζξ ζζδήνμο ζημ ήπαν  

– 71% μζ αζεεκείξ ιε ΜΑ 

– 50% μζ αζεεκείξ ιε ΜΑΖ  

 

-21,2 % είπακ πνμπςνδιέκδ ίκςζδ ή ηίννςζδ  

-Ζ αύλδζδ ηδξ ζπέζδξ SGOT/ SGPT ηαζ δ εηθύθζζδ ηοηηάνςκ  

ιε απώεδζδ ημο πονήκα ζπεηίγμκηαζ  ιε ηδκ πενζποθαία ίκςζδ 

Gramlich et al. Hum Pathol. 2004 ;35:196-199.  



Ο πόλορ ηηρ βιοψίαρ ? 

Yπέν Καηά 



Απεζημκζζηζηέξ ελεηάζεζξ 

• Τπενδπςβνάθδια 

• Αλμκζηή ημιμβναθία 

• Μαβκδηζηή θαζιαημζημπία  

Νενό 

Νενό 

Λίπμξ 

Λίπμξ 

Φοζζμθμβζηά άημια 

Αζεεκείξ ιε ΜΑΛΝΖ 



Άθθεξ αζηίεξ θζπώδμοξ ήπαημξ 

• αθημμθζζιόξ,  

• πνόκζα δδθδηδνίαζδ από πηδηζηά πεηνμπδιζηά,  

• πνόκζεξ δπαηίηζδεξ B ηαζ C,  

• αοημάκμζδ δπαηίηζδα, 

• αζιμπνςιάηςζδ,  

• κόζμξ ημο  Wilson, 

• έθθεζρδ α1-ακηζενορίκδξ.  



Πνόβκςζδ ΜΑΛΝΖ 

Ηπαηοζηεάηωζηρ είκαζ ζοκήεςξ ηαθή  

Γεκ παναηδνείηαζ ζοκήεςξ ελέθζλδ ζε ζηεαημδπαηίηζδα, ίκςζδ ηαζ 

ηίννςζδ ήπαημξ 

Σηεαηοηπαηίηιδαρ, ελέθζλδ ηδξ ζε ίκςζδ ηαζ κίππωζη 

παναηδνείηαζ ζε ζδιακηζηό πμζμζηό (20-50%)  

ε πμθύ ιζηνό πμζμζηό δ ΜΑ ιπμνεί κα ελεθζπεεί ζε Ca ημο ήπαημξ.  

 

Το ποζοζηό ηης μεηάπηωζης ηης κίρρωζης ζε καρκίνο ήπαηος είναι 

ζτεηικά μικρό και ενηάζζεηαι ζηο ποζοζηό ηης καρκινικής ηροπής  

ηης κίρρωζης γενικά 

Powel EE, et al.. Hepatology 1990; 11: 74-80  

Adams LA, et al. Gastroenterology 2005;129:113-121.  



Πνόβκςζδ ΜΑΛΝΗ 

• Από 420 αζεεκείξ ιε ΜΑΛΝΖ  ιόκμ δύμ άημια ειθάκζζακ 

δπαημηοηηανζηό ηανηίκμ, πμζμζηό πμο είκαζ ιζηνόηενμ από ημ 

ακαιεκόιεκμ κα ζοιαεί ιεηά από δπαηίηζδα Β ηαζ C  

• Από 28 αζεεκείξ ιε ΜΑ ζε δζάζηδια 1-7 εηώκ  

 -3% αοηώκ αεθηζώεδηακ,  

 -54 % ίδζα ηαηάζηαζδ,  

 -43% αανύηενδ ηαηάζηαζδ.  

Adams LA, et al. Gastroenterology 2005;129:113-121.  

Sheth SG, et al. Ann Int Med 1997;126:137-145  



 

Δλέθζλδ πνμξ ηίννςζδ  

 
ΜΑΣ ελέθζλδ πνμξ ηίννςζδ 

      8-17% ηςκ αζεεκώκ  

 

Αλκοολική ηπαηίηιδα ελέθζλδ πνμξ ηίννςζδ  

     38-50% ηςκ αζεεκώκ  

 

Sheth SG, et al. Ann Int Med 1997;126:137-145  



Δλέθζλδ ΜΑ από 217 αζεεκείξ 

• αεθηίςζδ 22,5%   

• ζηαεενή ηαηάζηαζδ 40,09 %  

• πεζνμηένεοζδ 37,32%.  

Πνμζςπζηή ιεηά-ακάθοζδ 4 ιεθεηώκ 

  Δkstedt M et al.Hepatology. 2006;44:865-873. 

                    Harrison SA al. Am J Gastroenterol. 2003;98:2042-2047. 

Fassio E et alHepatology. 2004;40:820-826. 

 Adams LA et al. J Hepatol. 2005;42:132-138. 



Θάκαημξ  αηόιςκ ιε ΜΑΣ 

• ζοκέπεζα ηδξ ηζννώζεςξ  

• άθθςκ παεμθμβζηώκ ηαηαζηάζεςκ πμο ζοιπανμιανημύκ  

  -Νόζμξ ζηεθακζαίςκ ανηδνζώκ  

  -Ανηδνζαηή οπένηαζδ  

  -αηπανώδδξ δζααήηδξ  



Πνμζδόηζιμ Δπζαίςζδξ 

 

ΜΑΣ 

 

Αλκοολική 

Σηεαηοηπαηίηιδα 

  5 εηώκ 

10 εηώκ 

67%  

59% 

38% 

15% 

Propst A, et al Gastrenterology Jpn 1992 ;27 :521-528. 



Θεναπεία ΜΑΛΝΗ 

• Γίαζηα ιε ιέηνζμ πενζμνζζιό εενιίδςκ 

• Γίαζηα ιε ιέηνζμ πενζμνζζιό θίπμοξ 

• Αύλδζδ ζςιαηζηήξ δναζηδνζόηδηαξ 

• Φάνιαηα 
– Μεηθμνιίκδ 

– Ονθζζηάηδ 

– ηαηίκεξ 

– Φζιπνάηεξ 

– Βζηαιίκδ Δ 

– Ω-3 θζπανά μλέα 

– Γθζηαγόκεξ 



Θεναπεία ΜΑΛΝΗ 

 ε πνόζθαηδ ακαζηόπδζδ ημο εέιαημξ ηδξ εεναπείαξ ηδξ ΜΑΛΝΖ 

ακαθένεηαζ όηζ δεκ οπάνπμοκ εθεβπόιεκεξ ιεθέηεξ ιε ηαθή 

ηεηιδνίςζδ πμο κα δείπκμοκ αεθηίςζδ ιε ηάπμζα θανιαηεοηζηή 

εεναπεία. οκζζηώκηαζ δίαζηα ηαζ άζηδζδ.  

Tolman KG et al. Diabetes Care 2007;30:734-743. 



οιπενάζιαηα 

• Ζ ΜΑΛΝΖ απμηεθεί ζήιενα ζοπκή ηαηάζηαζδ 

• Κονζόηενδ αζηία ΜΑΛΝΖ δ παποζανηία 

• Γοκδηζηή ελέθζλδ ΜΑΛΝΖ ζε ΜΑ   

• Ζ ηνορζβεκήξ ηίννςζδ ηαηά ηακόκα ελέθζλδ ΜΑ 

• Ζ πνόθδρδ παποζανηίαξ ημ ηαθύηενμ αιοκηζηό ιέζμ 

• Φανιαηεοηζηή εεναπεία πζεακώξ ςθεθεί 



Τέλος ομιλίας 

Εσταριστώ για την προσοτή σας 


