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Alkoholiin liittymättömän rasvamaksatulehduksen
diagnostiikka ja yleisyys

286

Alkoholiin liittymättömän rasvamaksatuleh
duksen (NASH) diagnoosi perustuu biop
siaan. Koska menetelmä on kajoava, NASH:n
esiintyvyyttä väestössä on vaikeata arvioida.
Kahden suuren, yhteensä lähes 800 maksa
biopsian aineiston avulla kehitettiin riskipis
teytys, jolla arvioitiin NASH:n esiintyvyyttä
väestöpohjaisessa otoksessa. Plasman aspar
taattiaminotransferaasin (ASAT) ja paastoin
suliinin pitoisuudet sekä PNPLA3-genotyyppi
ennustivat parhaiten NASH:ia, jonka esiinty
vyys 45–74-vuotiailla oli noin 5 %.
Alkoholin käyttöön liittymättömän maksan
rasvoittumisen (rasvamaksatauti eli NAFLD)
on todettu olevan vahvasti yhteydessä meta
boliseen oireyhtymään, insuliiniresistenssiin,
tyypin 2 diabetekseen ja lihavuuteen. Ras
vamaksaan voi kehittyä myös solunekroosia,
fibroosia ja lievää tulehdusta. Noin 10 %:lla
potilaista NASH etenee kirroosiksi kymme
nen vuoden kuluessa. NAFLD on maksasolu
syövän tärkein syy.
Noin 50 %:lla suomalaisista on PNPLA3geenin I148M riskialleeli. Tämän geenimu
taation kantajien maksan rasvapitoisuus on
keskimäärin 80 % suurempi kuin niiden, joilla
mutaatiota ei esiinny. Geenimutaation kanta
jien NASH-riski on nelinkertainen ja maksa
solusyövän riski kaksinkertainen. PNPLA3geenimuutoksen merkitys on vahvistettu yli
50 tutkimuksessa.
Tässä tutkimuksessa 296 potilaan maksa
biopsia-aineiston avulla kehitettiin NASHriskiä arvioiva yhtälö ”NASH-pisteytys”, joka
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validoitiin italialaisessa 380 muun kuin ba
riatrisen potilaan maksabiopsia-aineistossa.
Pisteytys sisälsi PNPLA3-genotyypin sekä
ASAT- ja paastoinsuliinipitoisuudet ja ennusti
NASH:n 72 %:n herkkyydellä ja 74 %:n spe
sifisyydellä. Yhtälön avulla arvioitiin NASH:n
esiintyvyys 2 849 henkilön väestöpohjaisessa
D2D-aineistossa. Suomessa NASH:n esiinty
vyys 45–74-vuotiailla oli noin 5 %.
Tutkimus on ensimmäinen, jossa NASH:n
esiintyvyys on arvioitu väestöpohjaisessa
otoksessa biopsia-aineiston perusteella kehite
tyn yhtälön avulla. ASAT- ja insuliinipitoisuu
det ovat rutiinimaisesti saatavia määrityksiä,
PNPLA3-genotyypitys on kehitteillä. Vaikka
yhtälöiden kyky arvioida NASH:n riski on
rajallinen, ne saattavat auttaa tunnistamaan
maksabiopsian tarvitsevia potilaita, joiden
maksaentsyymien pitoisuudet voivat olla nor
maalit. ■
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