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SAMeNVAttING,	DISCUSSIe	eN	tOeKOMStPerSPeCtIeVeN

Niet-alcoholische leververvetting (non-alcoholic fatty liver disease oftewel NAFLD) is een 
veelvoorkomende complicatie van obesitas. Door de sterke toename van obesitas in de 
Westerse wereld is NAFLD in de laatste decennia de meest voorkomende leverziekte bij 
kinderen en volwassenen geworden. Ondanks de hoge prevalentie is de kennis over dit 
ziektebeeld beperkt en zijn er geen duidelijke richtlijnen over hoe deze aandoening het beste 
gediagnosticeerd en behandeld kan worden. Dit proefschrift richt zich op de diagnostiek, 
behandeling en complicaties van NAFLD bij kinderen.

De studies beschreven in dit proefschrift zijn gebaseerd op gegevens van kinderen die 
behandeld werden in Behandelcentrum Heideheuvel, een obesitas instituut gespecialiseerd 
in de behandeling van ernstig obese kinderen. In de meeste studies werden de kinderen 
gescreend op NAFLD met Proton magnetic resonance spectroscopy (1H-MRS), een zeer 
accurate en complexe magnetische resonantie (MR) techniek die beschreven wordt in  
hoofdstuk	1 van dit proefschrift.

DIAGNOStIeK	VAN	NAFLD

Het diagnosticeren van NAFLD begint met het vaststellen van pathologische vetstapeling 
(steatose) in de lever. Daarna is verdere evaluatie nodig of er ook sprake is van ontsteking 
en verlittekening (fibrose) in de lever. Bij leververvetting zonder ontsteking en fibrose 
spreekt men van ‘simpele’ steatose.  Leververvetting met ontsteking of fibrose wordt niet-
alcoholische steatohepatitis (non-alcoholic steatohepatitis oftewel NASH) genoemd. 

In de praktijk wordt echografie het meest gebruikt om te onderzoeken of er sprake is van 
steatose. De diagnostische accuratesse van echografie is bij kinderen niet vastgesteld. 
In hoofdstuk	2 wordt prospectief de accuratesse van echografie voor het detecteren van 
steatose bepaald in een groep van 104 ernstig obese kinderen waarbij 1H-MRS wordt gebruikt 
als gouden standaard. Van deze kinderen had 46% steatose gemeten met 1H-MRS. Een 
positief echografie resultaat was accuraat in 41 van de 61 kinderen (positief voorspellende 
waarde 62%). Afwezigheid van steatose bij echografie bleek accuraat in 31 van de 38 
kinderen (negatief voorspellende waarde 82%). De negatief voorspellende waarde om een 
ernstige mate van steatose uit te sluiten was beter (95%). Op basis van deze bevindingen 
concluderen we dat echografie een acceptabele accuratesse heeft om steatose uit te sluiten 
bij ernstig obese kinderen. Indien echter echografie de aanwezigheid van steatose suggereert 
is verder onderzoek nodig om dit te bevestigen. Daarnaast wordt  in hoofdstuk	2 aangetoond 
dat de voorspellende waarde van echografie sterk afhangt van de prevalentie van steatose 
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in de onderzoeksgroep. Een clinicus moet beseffen dat voor een individuele patiënt of 
patiëntengroep rekening moet worden gehouden met de factoren die de vooraf kans op 
steatose bepalen (b.v. leeftijd, ras en aanwezigheid van metabole risicofactoren). 

Naast echografie zijn er ook verschillende klinische en biochemische parameters, zogenaamde 
biomarkers, die voorspellend zijn voor de aanwezigheid van steatose. Geen enkele biomarker 
voor steatose is echter op zichzelf voldoende accuraat gebleken om als test in de klinische praktijk 
te worden toegepast. Het combineren van verschillende klinische en biochemische biomarkers 
in een formule, oftewel een risicoscore, kan resulteren in een meer accurate test. In hoofdstuk	
3 evalueren we de accuratesse van 5 bestaande risicoscores voor steatose in een groep van 
119 ernstig obese kinderen waarbij 1H-MRS als gouden standaard dient. De diagnostische 
accuratesse van deze risicoscores blijkt onvoldoende om bruikbaar te zijn in de klinische 
praktijk. De positief voorspellende waarde (PPV) varieerde tussen 61% en 70% en de negatieve 
voorspellende waarde (NPV) tussen 68% en 77%. Vervolgens hebben we een nieuwe risicoscore 
ontwikkeld, waarbij gebruik werd gemaakt van conventionele en enkele nieuwe biomarkers. 
Deze nieuwe risicoscore heeft ook slechts een matige diagnostische accuratesse (NPV 79% en 
PPV 80%) en is niet accurater dan echografie zoals vastgesteld in hoofdstuk	2. Concluderend is 
echografie tot op heden het meest bruikbare diagnosticum om NAFLD uit te sluiten. Nieuwe 
biomarkers voor steatose zijn nodig om de diagnostiek van NAFLD te verbeteren.

Abdominaal vet, met name visceraal vet, is meer bepalend voor het risico op co- morbiditeit 
bij obesitas dan totaal lichaamsvet. Ook voor NAFLD is visceraal vet een biomarker. Een grote 
tailleomtrek is gerelateerd aan een hoger risico op en een ernstiger stadium van NAFLD.(1, 
2) In hoofdstuk	4 wordt onderzocht of visceraal vet gemeten met echografie accurater is dan 
conventionele bepaling middels taillemeting met een meetlint. In een cohort van 92 ernstig 
obese kinderen blijkt dat echografie en taillemeting met een meetlint beide even sterk 
correleren met de gouden standaard, visceraal vet gemeten middels magnetic resonance 
imaging (MRI). Omdat taillemeting met een meetlint makkelijker en goedkoper is, blijft dat de 
beste manier om visceraal vet te meten. In dit onderzoek tonen we ook aan dat tailleomtrek, 
gedefinieerd als de kleinste omtrek tussen xiphisternum en navel, beter correleert met 
visceraal vet dan de definitie van de World Health Organization, de omtrek gemeten op het 
vlak midden tussen ondergrens van de ribbenboog en bovenrand van het ilium.

Deze onderzoeken tonen aan dat echografie en de huidige biomakers en risicoscores NAFLD 
niet accuraat kunnen aantonen of uitsluiten. Alhoewel de negatief voorspellende waarde 
van echografie redelijk is (82%), betekent het wel dat met echografie bij 18% ten onrechte 
beoordeeld wordt dat er geen steatose is. Aantonen van steatose middels deze diagnostische 
middelen is zelfs nog moeizamer; de positief voorspellende waarde komt niet boven de 70% 
bij ernstig obese kinderen.
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Op dit moment zijn we niet in staat accuraat risicogroepen te screenen voor NAFLD. Nieuwe 
eenvoudige, niet invasieve en accurate diagnostische middelen zijn nodig om NAFLD te 
diagnosticeren en te excluderen. Zoals werd aangetoond in hoofdstuk	 3 is echografisch 
gemeten visceraal vet niet die betere biomarker.

Leveronderzoek richt zich vooral op het ontwikkelen van niet-invasieve biomarkers voor 
ontsteking en fibrose om hiermee ‘simpele’ steatose en NASH te kunnen onderscheiden. 
Aanwezigheid van ontsteking en vooral van fibrose bepaald het risico op het ontwikkelen 
van gecompliceerde leverziekte (cirrose, leverfalen en kanker) en ook lever gerelateerde- 
en algemene mortaliteit. Echter het identificeren van patiënten met NAFLD begint met het 
accuraat vaststellen van steatose.

Ondanks beperkte aandacht in de onderzoekswereld zijn er wel nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van beeldvorming en biochemie die kunnen leiden tot betere diagnostische middelen 
voor de detectie van NAFLD. De Controlled Attenuation Parameter (CAP) modaliteit, een 
toevoeging aan de Fibro Scan®, een techniek beschreven in de introductie van dit proefschrift, 
is in de laatste jaren ontwikkeld. Deze techniek heeft een goede accuratesse voor de detectie 
van alle stadia van steatose, aangetoond in kleine studies bij volwassenen.(3-5) Tot op heden 
zijn er geen studies bij kinderen. Op het gebied van biomarkers zijn er nieuwe technieken 
zoals lipidomics -proteomics - glycomics - metabolomics waarmee een grote diversiteit aan 
stoffen kan worden gemeten en potentieel een groot aantal nieuwe biomarkers kan worden 
ontdekt. Dit geldt ook voor microarray studies.(6-8) Naast nieuwe diagnostische middelen kan 
ook worden onderzocht of middels het combineren van verschillende bestaande middelen 
een betere diagnostisch accuratesse kan worden bereikt (bijvoorbeeld beeldvorming in 
combinatie met in een risicoscore of een diagnostisch algoritme). 

BehANDeLING	VAN	NAFLD

Lifestyle interventie bestaande uit dieet, sport en gedragstherapie is de standaard behandeling 
voor NAFLD. In hoofdstuk	 5 en hoofdstuk	 6 wordt de effectiviteit beschreven van de 
6-maands intensieve lifestyle behandeling voor ernstig obese kinderen in behandelcentrum 
Heideheuvel te Hilversum. Eerdere gefaalde behandelpogingen en ernst van de obesitas 
zijn factoren waardoor deze kinderen in het algemeen minder effect hebben van lifestyle 
behandeling.(9)

Alle kinderen toegelaten tot dit behandelprogramma tussen 2004 en 2010 werden 
gescreend op NAFLD middels echografie of 1H-MRS. In hoofdstuk	 5 tonen we aan dat 
bij kinderen behandeld tussen 2004 en 2008, echografisch gemeten steatose en serum 
alanine aminotransferase (ALT; grens <30 IU/L) normaliseren in 60% van de kinderen. In 
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hoofdstuk	 6 wordt bij kinderen, behandeld tussen 2008 en 2010, het effect van lifestyle 
behandeling accurater onderzocht door met 1H-MRS steatose te meten en een lagere ALT 
grens te gebruiken (25.8 IU/L (jongens) en 22.1 IU/L (meisjes)). In deze studie vergelijken 
we de behandeling in de kliniek, poliklinische behandeling en standaard zorg oftewel geen 
intensieve lifestyle behandeling. Het onderzoek toont aan dat klinische en poliklinische 
intensieve lifestyle behandeling effectiever zijn dan standaard zorg. Echter levervet en ALT 
normaliseren met beide intensieve lifestyle behandeling maar in een minderheid van de 
patiënten. Het effect van de behandeling houdt wel aan bij follow-up na anderhalf jaar. 
Klinische behandeling vergeleken met poliklinische behandeling lijkt in deze studie maar 
een beperkt hoger succespercentage te hebben (40% versus 30%, respectievelijk), echter de 
studie mist power om dit mogelijk kleine verschil accuraat te bepalen.

De effectiviteit van lifestyle behandelingen kan worden verhoogd als het mogelijk zou zijn 
voor de start van behandeling patiënten te identificeren met de meest kans op effect van 
behandeling. Echter in hoofdstuk	6 tonen we aan dat middels standaard patiëntkenmerken, 
PNPLA3 polymorfismen en leptine het niet mogelijk is effect van behandeling vooraf te 
voorspellen.

De kinderen onderzocht in hoofdstuk	5 en hoofdstuk	6 zijn al eerder behandeld en zijn ernstig 
obese. Dit zijn twee bekende factoren die de kans op succes van lifestyle behandeling verkleinen. 
Echter lifestyle interventie studies in minder ernstig obese kinderen tonen ook slechts een 
middelmatig effect van behandeling met succes percentages tussen 25 en 68%. Deze matige 
resultaten tonen de noodzaak tot het verbeteren van lifestyle behandelprogramma’s en het 
zoeken naar andere behandelopties. Tot op heden zijn er onvoldoende onderzoeken verricht 
om het optimale dieet, type sportactiviteit, gedragstherapie en behandelsetting (klinisch, 
poliklinisch, thuis) te bepalen voor de behandeling van NAFLD bij kinderen en volwassenen. 
Er zijn alleen observationele en kleine interventiestudies naar specifieke dieetsamenstelling 
en het effect van cardiofitness en krachttraining. Deze studies rapporteren een mogelijk 
additioneel effect van een laagcalorisch dieet met sterke beperking in koolhydraten en fructose 
in plaats van vetbeperking en ook een effect van zowel cardiofitness als krachttraining zonder 
gewichtsverlies.(10-15). Onze studie in hoofdstuk	 6 suggereert dat klinische behandeling 
een marginaal additioneel effect heeft vergeleken met poliklinische behandeling. Echter een 
studie met adequate power die behandelsetting en idealiter ook kosteneffectiviteit vergelijkt 
is nodig om dit te bevestigen.	

Geen enkele medicamenteuze behandeling heeft tot op heden een aangetoond additioneel 
effect naast lifestyle behandeling, behalve een marginaal effect van behandeling met 
vitamine E.(16, 17) Echter nieuwe medicamenten met nieuwe werkingsmechanismen 
worden momenteel onderzocht en zouden in de nabije toekomst van waarde kunnen zijn. 
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Het meest veelbelovend zijn obeticholic acid, hetgeen een effect heeft op de suiker- en 
vetstofwisseling middels de nuclear farnesoid X receptor, probiotica die de ontstekings- en 
metabole effecten van het intestinaal microbioom beïnvloeden en het suppleren vanω–3 
meervoudig onverzadigde vetzuren die insuline gevoeligheid verbeteren.(18-22)

Gezien de multifactoriële pathogenese van NAFLD, zoals beschreven in de introductie van dit 
proefschrift, zou combinatietherapie gericht op meerdere mechanismen (bijv. de combinatie 
van meerdere medicamenten of de combinatie van lifestyle met medicamenten) effectiever 
kunnen zijn dan monotherapie. Daarnaast kan behandeling middels lifestyle of medicamenten 
mogelijk beter worden afgestemd op het individu. Om dit te bereiken is meer kennis nodig 
omtrent individuele pathogenetische mechanismen en voorspellers van kans op succes van 
een behandeling. Nieuwe inzichten in de genen betrokken bij de pathofysiologie van NAFLD 
maar ook in de genen die lifestyle bepalen (impuls controle, verzadiging en inactiviteit) 
kunnen effectief blijken om het behandeleffect te voorspellen en therapie individueel te 
optimaliseren.

Tenslotte, om effect van behandeling accuraat te beoordelen moeten de eindpunten van 
studies verbeterd worden. Alhoewel verdwijnen van steatose relevant is, is het verminderen 
van fibrose en ontsteking nog belangrijker. Aangezien (herhaalde) leverbiopsie in veel 
patiëntengroepen niet ethisch is, zijn accurate niet-invasieve biomarkers nodig als studie 
eindpunt. Serum ALT is geen accurate biomarker van ontsteking en fibrose, maar ook de 
huidige meer complexe biomarkers kunnen de mildere stadia van ontsteking en fibrose matig 
onderscheiden. Zoals eerder vermeld in het deel over diagnostiek, zijn nieuwe biomarkers 
en radiologische technieken nodig om meer accuraat steatose, ontsteking en fibrose te 
meten. Niet alleen voor de diagnostiek maar ook voor het accurater evalueren van effect van 
behandeling en volgen van het natuurlijk beloop van NAFLD.

COMPLICAtIeS	VAN	NAFLD	eN	LIFeStYLe	INterVeNtIeS

Cardiovasculaire	ziekten
Cardiovasculaire ziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak van patiënten met NAFLD. 
Studies bij volwassenen tonen dat NAFLD en in het bijzondere NASH, het risico op lever 
gerelateerde- maar ook cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit verhoogd. In hoofdstuk	
7 wordt bij 78 ernstige obese kinderen aangetoond dat er geen vroege tekenen zijn van 
atherosclerose in patiënten met steatose of steatose met daarbij een verhoogd serum ALT 
in vergelijking met patiënten zonder steatose. Dikte van de intima media en stijfheid van de 
halsslagader werden in deze studie gebruikt als vroege markers van atherosclerose. Steatose 
werd gemeten met 1H-MRS. Conclusie van deze studie is dat er geen vroege tekenen van 
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atherosclerose zijn in kinderen met ‘simpele’ steatose. Echter, omdat ALT geen accurate 
marker is voor de aanwezigheid van ontsteking en fibrose kunnen we geen conclusies trekken 
over het cardiovasculaire risico van NASH bij kinderen. Ook is een cardiovasculair effect van 
‘simpele’ steatose op langere termijn niet uit te sluiten op basis van deze studie.

Gezien het vastgestelde verhoogde cardiovasculaire risico van NAFLD bij volwassenen, is het 
de vraag hoe relevant het is om vroege tekenen van atherosclerose gerelateerd aan NAFLD bij 
kinderen aan te tonen. Aangezien het niet haalbaar is alle mensen met obesitas intensief te 
behandelen, is goede risicostratificatie van obesitas patiënten noodzakelijk. Hierdoor kunnen 
degenen met het grootste gezondheidsrisico de meest effectieve behandeling krijgen. Indien 
het verhoogde risico op cardiovasculaire ziekte reeds voor de volwassenheid start, verhoogd 
dat duidelijk het risicoprofiel van obese kinderen met NAFLD.

Ondanks de resultaten van deze studie is de vraag of NAFLD, en in het bijzonder NASH, het 
cardiovasculair risico op kinder-/adolescenten leeftijd verhoogd niet volledig beantwoord. 
In studies worden tegengestelde resultaten beschreven: 5 studies rapporteren een relatie 
tussen NALFD en vroege tekenen van atherosclerose, anderzijds zijn er 5 studies, waaronder 
hoofdstuk	7, waarin geen relatie wordt gevonden. Al deze studies hebben tekortkomingen. 
De meeste studies gebruiken echografie om steatose vast te stellen en gebruiken serum ALT 
als (inaccurate) biomarker voor ontsteking en fibrose. De kleine populaties in alle studies, 
de grootste studie omvat 132 NAFLD patiënten, maakt het onmogelijk kleine verschillen in 
halsslagader eigenschappen te detecteren. Veel studies corrigeren daarnaast niet adequaat 
voor conventionele cardiovasculaire risicofactoren. De transversale opzet van de studies 
maakt het daarnaast onmogelijk het effect van de duur van het bestaan van NAFLD te 
beoordelen.

Grotere multicenter studies bij kinderen met histologisch vastgestelde NAFLD, zouden de 
openliggende vragen over relatie tussen NAFLD en cardiovasculaire risico’s beter kunnen 
beantwoorden. Alleen een longitudinale studie zou daarbij een causale relatie kunnen 
vaststellen. Een internationale databank van kinderen met NAFLD is in ontwikkeling. Deze 
databank zou mogelijk ook andere vragen over het natuurlijk beloop en de morbiditeit 
gerelateerd aan NAFLD kunnen beantwoorden.

Galstenen
Bij volwassenen is aangetoond dat gewichtsverlies het risico op het ontwikkelen van galstenen 
verhoogd. Tot op heden zijn hierover geen studies bij kinderen verricht. In hoofdstuk	 8 
onderzoeken we het risico op galstenen bij ernstig obese kinderen die behandeld worden in 
het lifestyle interventie programma van behandelcentrum Heideheuvel. Kinderen behandeld 
tussen 2004 en 2012 werden onderzocht op galstenen middels echografie voor en na het 
6-maanden lifestyle programma. Galstenen ontstonden in 17 van de 288 kinderen (3.6%). 
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Een hoge BMI bij start behandeling en groter gewichtsverlies tijdens de behandeling waren 
gecorreleerd met een hoger risico op het ontwikkelen van galstenen. Galstenen traden alleen 
op bij patiënten die meer dan 10% gewicht verloren. Geslacht, belaste familieanamnese, 
pilgebruik, puberteit en serum lipiden waren niet bepalend voor het risico op galstenen. 
Gedurende de follow-up periode werd een cholecystectomie verricht bij 22%, ernstige 
complicaties (cholecystitis, choledocholithiasis, pancreatitis) ten gevolge van galstenen 
traden niet op.

Deze studie toont dat het risico op galstenen bij kinderen laag is bij een conventioneel 
intensief lifestyle programma, waarschijnlijk door het beperkte gewichtsverlies. Daarnaast is 
het risico op complicaties van galstenen laag. Er is dan ook geen indicatie voor profylactisch 
gebruik van ursocholzuur, hetgeen het risico op galstenen bij volwassenen verkleint.(23) 
Deze overweging kan anders liggen voor behandelingen waarbij het risico op galstenen 
mogelijk groter is zoals diëten met een zeer laag vetgehalte of behandelingen waarbij snel 
gewichtsverlies optreedt, zoals bariatrische chirurgie. 

eINDCONCLUSIeS

Dit proefschrift beschrijft de beperkingen van de huidige diagnostiek en behandeling van 
NAFLD bij kinderen. De ontwikkeling van betere niet-invasieve diagnostische middelen 
voor het vaststellen van steatose, ontsteking en fibrose is noodzakelijk voor het beter 
detecteren van NAFLD, maar ook om in de behandeling voortgang te bereiken. Met beter 
diagnostica kan het effect van verschillende behandelingen accuraat worden geëvalueerd 
zonder leverbiopsie. Verschillende diëten en verschillende typen fysieke activiteit kunnen 
dan worden geëxploreerd. Nieuwe medicamenten en combinaties van eerder geteste 
medicamenten kunnen aan deze behandeling worden toegevoegd. Studiedeelnemers 
dienen uitgebreid te worden gekarakteriseerd, zowel fenotypisch als genetisch, om het 
effect van behandeling op verschillende subgroepen te kunnen beoordelen. Ontwikkeling 
van biomarkers van de verschillende pathogenetische mechanismen van NAFLD zouden 
ertoe kunnen leiden dat therapie individueel wordt afgestemd aan hand van de belangrijkste 
onderliggende pathofysiologische mechanismen. Deze stappen zouden kunnen leiden tot 
individuele multi-target therapie, hetgeen waarschijnlijk de toekomstige behandeling is van 
deze pathofysiologisch heterogene aandoening.

Het creëren van databanken om patiënten longitudinaal te volgen opnieuw met gebruik van 
niet-invasieve markers om ziekteprogressie te monitoren kan leiden tot beter begrip van het 
natuurlijk beloop en de gezondheidsrisico’s van NAFLD. Tenslotte kunnen populatiestudies 
met gebruik van niet-invasieve biomarkers nieuwe inzichten geven over het ontstaan van 
NAFLD. Deze zouden kunnen bijdragen aan de preventie van NAFLD, een belangrijk aspect 
niet behandeld in dit proefschrift.



|165

Sa
m

en
va

tti
ng

 e
n 

di
sc

us
sie

10

reFereNCeS		

1. Lin YC, Chang PF, Yeh SJ, Liu K, Chen HC. 
Risk factors for liver steatosis in obese 
children and adolescents. Pediatr Neonatol 
2010,51:149-154.

2. Manco M, Bedogni G, Marcellini M, Devito 
R, Ciampalini P, Sartorelli MR, et al. Waist 
circumference correlates with liver fibrosis in 
children with non-alcoholic steatohepatitis. 
Gut 2008,57:1283-1287.

3. Karlas T, Petroff D, Garnov N, Bohm S, 
Tenckhoff H, Wittekind C, et al. Non-invasive 
assessment of hepatic steatosis in patients 
with NAFLD using controlled attenuation 
parameter and 1H-MR spectroscopy. PLoS 
One 2014,9:e91987 [Epub ahead of print].

4. Chan WK, Nik Mustapha NR, Mahadeva S. 
Controlled attenuation parameter for the 
detection and quantification of hepatic 
steatosis in nonalcoholic fatty liver disease. 
J Gastroenterol Hepatol 2014,29:1470-1476.

5. Shen J, Wong GL, Chan HL, Chan RS, Chan HY, 
Chu WC, et al. PNPLA3 gene polymorphism 
and response to lifestyle modification in 
patients with nonalcoholic fatty liver disease. 
J Gastroenterol Hepatol 2014 [Epub ahead of 
print].

6. Blomme B, Fitzpatrick E, Quaglia A, De 
Bruyne R, Dhawan A, Van Vlierberghe H. 
Serum protein N-glycosylation in paediatric 
non-alcoholic fatty liver disease. Pediatr 
Obes 2012,7:165-173.

7. Younossi ZM, Reyes MJ, Mishra A, Mehta 
R, Henry L. Systematic review with meta-
analysis: non-alcoholic steatohepatitis - a 
case for personalised treatment based on 
pathogenic targets. Aliment Pharmacol Ther 
2014,39:3-14.

8. Fitzpatrick E, Dhawan A. Noninvasive 
biomarkers in non-alcoholic fatty liver 
disease: Current status and a glimpse 
of the future. World J Gastroenterol 
2014,20:10851-10863.

9. Danielsson P, Kowalski J, Ekblom O, Marcus 
C. Response of severely obese children and 
adolescents to behavioral treatment. Arch 
Pediatr Adolesc Med 2012,166:1103-1108.

10. Hao L, Ito K, Huang KH, Sae-Tan S, Lambert 
JD, Ross AC. Shifts in dietary carbohydrate-
lipid exposure regulate expression of the 
non-alcoholic fatty liver disease-associated 
gene PNPLA3/adiponutrin in mouse liver and 
HepG2 human liver cells. Metabolism 2014 
[Epub ahead of print].

11. Eckard C, Cole R, Lockwood J, Torres DM, 
Williams CD, Shaw JC, et al. Prospective 
histopathologic evaluation of lifestyle 
modification in nonalcoholic fatty liver 
disease: a randomized trial. Therap Adv 
Gastroenterol 2013,6:249-259.

12. Chiu S, Sievenpiper JL, de Souza RJ, Cozma 
AI, Mirrahimi A, Carleton AJ, et al. Effect of 
fructose on markers of non-alcoholic fatty 
liver disease (NAFLD): a systematic review 
and meta-analysis of controlled feeding 
trials. Eur J Clin Nutr 2014,68:416-423.

13. Lee S, Bacha F, Hannon T, Kuk JL, Boesch 
C, Arslanian S. Effects of aerobic versus 
resistance exercise without caloric restriction 
on abdominal fat, intrahepatic lipid, and 
insulin sensitivity in obese adolescent boys: 
a randomized, controlled trial. Diabetes 
2012,61:2787-2795.

14. Deldin AR, Lee S. Role of physical activity 
in the treatment of nonalcoholic fatty liver 
disease in children and adolescents. Appl 
Physiol Nutr Metab 2013,38:805-812.

15. Simopoulos AP. Dietary omega-3 fatty acid 
deficiency and high fructose intake in the 
development of metabolic syndrome, brain 
metabolic abnormalities, and non-alcoholic 
fatty liver disease. Nutrients 2013,5:2901-
2923.



166|

16. Lavine JE, Schwimmer JB, Van Natta ML, 
Molleston JP, Murray KF, Rosenthal P, et al. 
Effect of vitamin E or metformin for treatment 
of nonalcoholic fatty liver disease in children 
and adolescents: the TONIC randomized 
controlled trial. JAMA 2011,305:1659-1668.

17. Chalasani N, Younossi Z, Lavine JE, Diehl 
AM, Brunt EM, Cusi K, et al. The diagnosis 
and management of non-alcoholic fatty liver 
disease: practice Guideline by the American 
Association for the Study of Liver Diseases, 
American College of Gastroenterology, 
and the American Gastroenterological 
Association. Hepatology 2012,55:2005-
2023.

18. Mudaliar S, Henry RR, Sanyal AJ, Morrow L, 
Marschall HU, Kipnes M, et al. Efficacy and 
safety of the farnesoid X receptor agonist 
obeticholic acid in patients with type 2 
diabetes and nonalcoholic fatty liver disease. 
Gastroenterology 2013,145:574-582 e571.

19. Buss C, Valle-Tovo C, Miozzo S, Alves de 
Mattos A. Probiotics and synbiotics may 
improve liver aminotransferases levels in 
non-alcoholic fatty liver disease patients. 
Ann Hepatol 2014,13:482-488.

20. Alisi A, Bedogni G, Baviera G, Giorgio V, Porro 
E, Paris C, et al. Randomised clinical trial: The 
beneficial effects of VSL#3 in obese children 
with non-alcoholic steatohepatitis. Aliment 
Pharmacol Ther 2014,39:1276-1285.

21. Scorletti E, Bhatia L, McCormick KG, Clough 
GF, Nash K, Hodson L, et al. Effects of purified 
eicosapentaenoic and docosahexaenoic 
acids in non-alcoholic fatty liver disease: 
Results from the *WELCOME study. 
Hepatology 2014.

22. Nobili V, Alisi A, Della Corte C, Rise P, Galli 
C, Agostoni C, et al. Docosahexaenoic acid 
for the treatment of fatty liver: randomised 
controlled trial in children. Nutr Metab 
Cardiovasc Dis 2013,23:1066-1070.

23. Stokes CS, Gluud LL, Casper M, Lammert 
F. Ursodeoxycholic acid and diets higher 
in fat prevent gallbladder stones during 
weight loss: a meta-analysis of randomized 
controlled trials. Clin Gastroenterol Hepatol 
2014,12:1090-1100.


