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Περίληψη άρθρου 

Εισαγωγή & σκοποί 

H αυξημένη κατανάλωση ξηρών καρπών έχει συσχετισθεί με μείωση της 

φλεγμονής, της ινσουλινοαντοχής και του οξειδωτικού stress. Αν και αυτοί οι 

παράγοντες εμπλέκονται στενά στην παθογένεση της μη αλκοολικής λιπώδους 

νόσου του ήπατος (non‐alcoholic fatty liver disease -NAFLD), λίγες μελέτες έχουν 

επικεντρωθεί στη συσχέτιση μεταξύ κατανάλωσης ξηρών καρπών και NAFLD στον 

γενικό πληθυσμό. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της κατανάλωσης ξηρών 

καρπών και NAFLD σε πληθυσμό ενηλίκων. 

Μέθοδοι 

Η μελέτη περιέλαβε συνολικά 23915 συμμετέχοντες της Tianjin Chronic Low‐Grade 

Systemic Inflammation and Health (TCLSIH) Cohort Study. Οι πληροφορίες ως προς 

τη διαιτητική πρόσληψη συνελέγησαν με τη χρήση ενός επικυρωμένου 

ερωτηματολογίου συχνότητας τροφίμων. Υπερηχογραφικός έλεγχος κοιλίας 

χρησιμοποιήθηκε για τη διάγνωση NAFLD. Ακολούθησε πολυπαραγοντική logistic 

regression ανάλυση για την εκτίμηση της συσχέτισης κατανάλωσης καρυδιών και 

NAFLD. 

Αποτελέσματα 

Μετά την προσαρμογή για κοινωνικο-δημογραφικές, ιατρικές, διαιτητικές 

μεταβλητές και του τρόπου ζωής, η αναλογία πιθανοτήτων (95% διάστημα 

εμπιστοσύνης) για την NAFLD μεταξύ των κατηγοριών κατανάλωσης ξηρών καρπών 
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ήταν 1.00 (τιμή αναφοράς) για κατανάλωση <1 φορά/εβδομάδα, 0.91 (0.82, 1.02) 

για 1 φορά/εβδομάδα, 0.88 (0.76, 1.02) για 2‐3 φορές/εβδομάδα, και 0.80 (0.69, 

0.92) για≥4 φορές/εβδομάδα (P for trend < 0.01). Οι συσχετίσεις αυτές 

εξασθένησαν αλλά παρέμειναν σημαντικές μετά από προσαρμογή για τα λιπίδια 

αίματος, την γλυκόζη και τους δείκτες φλεγμονής. 

Συμπεράσματα 

Η υψηλότερη κατανάλωση ξηρών καρπών σχετίζεται σημαντικά με χαμηλότερη 

συχνότητα NAFLD. Νέες προοπτικές μελέτες και τυχαιοποιημένες δοκιμές 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της αιτιολογικής συσχέτισης κατανάλωσης καρπών 

και NAFLD. 

 
Σχόλιο άρθρου 

H μη αλκοολικη λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) αποτελεί τη συχνότερη χρόνια 

ηπατική νόσο παγκοσμίως, συνεπεία του τρόπου ζωής και της μάστιγας της 

παχυσαρκίας στον ανεπτυγμένο κόσμο. Μέχρι σήμερα, δεν έχουν εγκριθεί 

φαρμακευτικές θεραπείες για την NAFLD, και η κύρια κλινική σύσταση είναι η 

μεταβολή του τρόπου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της δίαιτας όπου προκρίνεται η 

υιοθέτηση της Μεσογειακής διατροφής1. 

Η μελέτη των Zhang et al. αποτελεί μια πρώτη, ευρείας κλίμακας, μελέτη στον 

γενικό πληθυσμό συσχέτισης της κατανάλωσης ξηρών καρπών, ενός βασικού 

συστατικού της Μεσογειακής διατροφής, με την εμφάνιση NAFLD. Μελετώντας 

συνολικά 23915 άτομα, η μελέτη αναδεικνύει αντίστροφη συσχέτιση της 

κατανάλωσης ξηρών καρπών και της συχνότητας NAFLD. Η αντίστροφη αυτή 

συσχέτιση μάλιστα διατηρείται, αν και εξασθενημένη, και μετά την προσαρμογή της 

ανάλυσης για μια σειρά κοινωνικοδημογραφικών, ιατρικών και διαιτητικών 

συγχυτικών παραγόντων.  

Τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής αυτής μελέτης έρχονται σε συνέχεια 

προηγούμενων, μικρότερης κλίμακας μελετών σε ενήλικο πληθυσμό Κορεατικής ή 

Ελληνικής καταγωγής όπου ανεδείχθη ανάλογη προστατευτική συσχέτιση ή τάση 

της δίαιτας με ξηρούς καρπούς στην ανάπτυξη NAFLD2,3,4. Ως προς την 



παθοφυσιολογική βάση της προστασίας, αποδίδεται στη σύσταση των ξηρών 

καρπών που χαρακτηρίζονται από υψηλή συγκέντρωση μονοακόρεστων και 

πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (>75% του συνολικού τους λίπους) που επιδρούν 

ευμενώς στο μεταβολισμό των λιπιδίων, βιοδραστικών λιπαρών οξέων, και 

πολυφαινόλων και βιταμίνης Ε με τις αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις 

ιδιότητές τους. Μια πρόσφατη μελέτη, τέλος, ανέδειξε προβιοτικές ιδιότητες των 

ξηρών καρπών, καθώς επιδρούν στη μικροβιακή χλωρίδα του ανθρώπινου εντέρου 

η οποία φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεση της NAFLD5. 

H μελέτη έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως το μεγάλο μέγεθος του δείγματος, η 

χρήση επικυρωμένου ερωτηματολογίου για την καταγραφή των διαιτητικών 

συνηθειών, η προσαρμογή στη στατιστική ανάλυση για μια σειρά συγχυτικών 

παραγόντων.  Φέρει ωστόσο και σημαντικούς περιορισμούς: καθώς είναι μελέτη 

επιπολασμού (cross sectional) δεν μπορεί να αποδειχθεί αιτιολογική σχέση. H 

διάγνωση της NAFLD βασίζεται σε υπερηχογραφικά ευρήματα και όχι σε βιοψία 

ήπατος που αποτελεί τον χρυσό κανόνα. Δε γίνεται διάκριση ανάλογα με τον τύπο 

του ξηρού καρπού, ή τον τρόπο παρασκευής του. Αφορά, τέλος, μόνο Κινέζικο 

πληθυσμό ενηλίκων και δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τους 

πληθυσμού διαφορετικής καταγωγής. 

Απαιτούνται επομένως στο μέλλον προοπτικές, πολυκεντρικές μελέτες, με πιο 

αξιόπιστη μεθοδολογία διάγνωσης της NAFLD που θα επιβεβαιώσουν τις παρούσες 

συσχετίσεις. Έως τότε, βασισμένοι και στην παρούσα μελέτη, μπορούμε να 

συστήνουμε στους NAFLD ασθενείς μας, τη μεταβολή του τρόπου ζωής και ιδίως 

την υιοθέτηση της πλούσιας σε ξηρούς καρπούς Μεσογειακής διατροφής ως την 

ουσιαστικότερη κλινική παρέμβαση. 
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