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Ονοματολογία (EASL 2018)

*Histologically-defined lesion;
†At this point the term alcoholic hepatitis has become too standardized to change (may be reviewed in future guidelines)
EASL CPG ALD. J Hepatol 2018;69:154–81



Κατανάλωση αλκοόλ: πόσο;
Όρος Ορισμός

Ένα ποτό (standard drink) 10γρ αλκοόλ (?)

Κατάχρηση Όταν σχετίζεται με επιπλοκές είτε 
οργανικές είτε ψυχιατρικές

Βαριά περιστασιακή χρήση >60γρ μία φορά

“Binge” drinking Σε 2 ώρες: κατανάλωση ≥4 ποτών 
(γυναίκα) ή ≥5 ποτών (άντρας)

Είδος ποτού 1 Standard drink

Μπύρα (4.8%) ~264ml

Κρασί (11.5%) ~110ml

Whiskey (40%) ~32ml

• EASL CPG ALD. J Hepatol 2018;69:154–81.
• AASLD. Hepatology 2010;51:307-28.
• https://yourroom.health.nsw.gov.au/games-and-tools/pages/standard-drink-calculator.aspx



Επιπλοκές: πότε;
• Παράγοντες

– Δοσολογία
– Τύπος αλκοόλ (?)
– Τρόπος (εκτός γευμάτων, “binge”)
– Φύλο (γυναίκες 2πλάσια ευαισθησία)
– Γενετικοί παράγοντες

• Polymorphisms in the PNPLA3 gene
• Genetic variants on TM6SF2 and MBOAT7

– Συνοδά νοσήματα
• Ιογενείς ηπατίτιδες
• Παχυσαρκία (NAFLD/NASH)
• Υποθρεψία

• Συνεχιζόμενη λήψη αλκοόλ >40γρ/ημέρα
– Κίρρωση: 30%
– Προχωρημένη ίνωση/κίρρωση: 37%

Teli MR, et al. Determinants of progression to cirrhosis or fibrosis in pure alcoholic fatty liver. Lancet 1995;346:987-990



Επιδημιολογικά δεδομένα: Ελλάδα

World Health Organization 2014



Διαταραχή σχετιζόμενη με την κατανάλωση 
αλκοόλ (AUD)

• Αλκοολισμός/Εξάρτηση από το αλκοόλ/Τοξίκωση 
από το αλκοόλ

DSM-V κριτήρια (Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών):  Manifested by ≥2 of the following, occurring 
within a 12-month period

1 Alcohol is often taken in larger amounts or over a longer period than was intended

2 There is a persistent desire or unsuccessful efforts to cut down or control alcohol use

3 A great deal of time is spent in activities necessary to obtain alcohol, use alcohol, or recover from 
its effects

4 Craving, or a strong desire or urge to use alcohol

5 Recurrent alcohol use resulting in a failure to fulfil major role obligations at work, school, or home

6 Continued alcohol use despite having persistent or recurrent social or interpersonal problems caused or exacerbated by the 
effects of alcohol

7 Important social, occupational, or recreational activities are given up or reduced because of 
alcohol use

8 Recurrent alcohol use in situations in which it is physically hazardous

9 Alcohol use is continued despite knowledge of having a persistent or recurrent physical or psychological problem that is 
likely to have been caused or exacerbated by alcohol

10
Tolerance, as defined by either of the following:

a. A need for markedly increased amounts of alcohol to achieve intoxication or desired effect 
b. A markedly diminished effect with continued use of the same amount of alcohol

11
Withdrawal, as manifested by either of the following: 

a. The characteristic withdrawal syndrome for alcohol 
b. Alcohol* is taken to relieve or avoid withdrawal symptoms

American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). Washington, DC: 2013

• Ήπια: 2-3
• Μέτρια: 4-5
• Σοβαρή: ≥6



Διάγνωση: εργαστηριακό προφίλ
• Έμμεσοι δείκτες

– γ-GT, AST, ALT, MCV
• Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι, εύκολοι, όχι μεγάλο 

κόστος
• Ευαισθησία: 24-86%, ειδικότητα: 40-96%
• Κλασσικό εύρημα η σχέση AST/ALT >1 ή ακόμα 2 (προσοχή 

σε κίρρωση)
– Χολερυθρίνη

• Κίρρωση
• Αλκοολική ηπατίτιδα

– Αύξηση carbohydrate-deficient transferrin (DCT)
• Χρήσιμη όταν έχουμε αμφιβολίες από το ιστορικό
• Χρήσιμη σε κατάχρηση: 50-80γρ/ημέρα για 1-2 εβδομάδες. 

Ομαλοποιείται μετά 2-3 εβδομάδες διακοπής.



• Άμεσοι δείκτες (προϊόντα μη οξειδωτικού 
μεταβολισμού αιθανόλης)
– Ethyl-glucuronide (EtG)

• Προσδιορισμός σε ούρα (παραμονή 80 ώρες)
• Προσδιορισμός σε τρίχες κεφαλής (!) (παραμονή μέχρι 

και 6 μήνες)
• Κυρίως έχουν αξία σε λίστες μεταμόσχευσης!!

– Ethyl-sulfate (EtS) 
– Phosphatidylethanol (PEth)
– Fatty acid ethyl esters (FAEEs)

Διάγνωση: εργαστηριακό προφίλ



Διάγνωση ηπατικών εκδηλώσεων 
σχετιζόμενων με το αλκοόλ (ALD)

• Σοβαρή υποψία σε:
– >20 g/d σε γυναίκες και >30 g/d σε άντρες

και
– Παρουσία κλινικών ή βιοχημικών ενδεικτικών 

ηπατικής βλάβης
• Έλεγχος σε υψηλού κινδύνου ομάδες:

– Κέντρα αποτοξίνωσης
– Ασθενείς με εξωηπατικές εκδηλώσεις

• Περιφερική νευροπάθεια
• Παγκρεατίτιδα
• Καρδιομυοπάθεια



Διάγνωση ηπατικών εκδηλώσεων σχετιζόμενων με το 
αλκοόλ (ALD)

EASL CPG ALD. J Hepatol 2018;69:154–81

Εργαστηριακός έλεγχος και Εκτίμηση ηπατικής ίνωσης (ελαστογραφία)
Οριστική διάγνωση;

• Ναι
• Άλλη διάγνωση

• HBV/HCV 
• Αυτοάνοσα/μεταβολικά νοσήματα (Wilson)
• NAFLD/NASH

• Όχι
• Ασαφές ιστορικό
• Κλινική ή εργαστηριακή εικόνα όχι απόλυτα συμβατή με ALD

Βιοψία!
• Αλκοολική στεάτωση

• ~90% σε χρόνια κατανάλωση
• Μπορεί να οδηγήσει σε κίρρωση

• Αλκοολική στεατοηπατίτιδα (ASH), 
ηπατοκυτταρική βλάβη με “balooning”

• Κίνδυνος κίρρωσης/ΗΚΚ
• Αλκοολική κίρρωση



Αλκοολική ηπατίτιδα
• Κλινικά ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει μία 

οξεία συμπτωματική ηπατίτιδα, συνήθως σε ασθενή 
με υποκείμενο ιστορικό μακροχρόνιας λήψης αλκοόλ.

• Διάγνωση
– Κλινική

• Ίκτερος πρόσφατης έναρξης σε ασθενή με ιστορικό AUD ±
ενδείξεις ρήξης αντιρρόπησης (ασκίτης-ηπατική εγκεφαλοπάθεια)

• Εμπύρετο
– Ιστολογική (διασφαγιτιδική, συνήθως, βιοψία)

• ASH
– Εργαστηριακή

• Λευκοκυττάρωση με ουδετεροφιλικό τύπο
• Υπερχολερυθριναιμία (>3mg/dl)
• AST/ALT >1.5-2
• Παράταση INR, υπαλβουμιναιμία, θρομβοπενία

• EASL CPG ALD. J Hepatol 2018;69:154–81.
• Gurjot Basra, et al. Symptoms and signs of acute alcoholic hepatitis. World J Hepatol 2011;3:118–120.



Αλκοολική ηπατίτιδα: εκτίμηση βαρύτητας
Θνητότητα: <10%-45% σε ένα μήνα (!) ανάλογα με τη βαρύτητα

Score Χολερυθρίνη INR
Κρεατινίνη

/Ουρία Λευκά Ηλικία Αλβουμίνη

Μεταβολή τιμής 
χολερυθρίνης
(Ημέρα 0-7)

Maddrey DF + + – – – – –

MELD + + + – – – –

Glasgow
alcoholic
hepatitis
score (GAHS)

+ + + + + – –

ABIC + + + – + + –

Lille + + + – + + +

Cut-off ≥32: Υψηλή θνητότητα-έναρξη θεραπείας με κορτικοειδή
Ίσως cut-off >54 (?) να μην έχουν όφελος 

Score >20: υψηλή 90-day θνητότητα

Score ≥9 + mDF ≥32: φτωχή πρόγνωση και όφελος επιβίωσης από τη
θεραπεία με κορτικοειδή

Εκτίμηση θνητότητας 90 ημερών σε χαμηλή, ενδιάμεση και υψηλή

Αρχικό score και επανεκτίμηση χολερυθρίνης 7 ημέρες μετά τη θεραπεία με κορτικοειδή:
Score μεταξύ 0−1; Αν είναι ≥0.45 δεν υπάρχει ανταπόκριση



• Εκτίμηση για εγκεφαλοπάθεια Wernicke
– Vit B complex

• Ηπατική εγκεφαλοπάθεια
– Λακτουλόζη, ριφαξιμίνη

• Ασκίτης
• Έλεγχος νεφρικής λειτουργίας
• Θρέψη

– Υποθρεψία συχνή τόσο στην κίρρωση όσο και σε AUD. 
Φαίνεται να σχετίζεται με κακή πρόγνωση!!

– ESPEN: daily energy intake of 35–40 kcal/kg of body weight 
(BW) and a daily protein intake of 1.2–1.5 g/kg of BW

– Ίσως μέσω ρινογαστρικού σωλήνα

Αλκοολική ηπατίτιδα: γενικά μέτρα-θρέψη



Θεραπεία ΑΗ: Κορτικοειδή

• Μελέτη 23 ασθενών (οι 3 απεβίωσαν σε 36 ώρες από τη θεραπεία 
και αποκλείστηκαν από τα δεδομένα). Βιοψία προ και μετά 
θεραπεία (7/20 προ θεραπείας, 11 μετά θάνατο).

• 11 έλαβαν κορτικοειδή (μεθυλ-πρεδνιζολόνη 40mg/d)
• Εξιτήριο: 5/11 (επιβίωση 45%)

• 9 placebo
• Εξιτήριο: 2/9 (επιβίωση 22%, p=NS)



• Anti-TNF δράση
• 101 ασθενείς με ΑΗ και DF≥32, 

τυχαιοποιημένη μελέτη με PTX 400mgX3 (49) 
vs placebo (52).
– Θνητότητα: 24.5% vs 46.1% (p=0.037)
– Ηλικία, νεφρική λειτουργία και PTX

συσχετίστηκαν με επιβίωση

Θεραπεία ΑΗ: Pentoxifylline (PTX)

Akriviadis E et al. Pentoxifylline improves short-term survival in severe acute alcoholic hepatitis: a 
double-blind, placebo-controlled trial. Gastroenterology 2000;119:1637-48



• Πολυκεντρική διπλή-τυφλή τυχαοποιημένη μελέτη.
• Primary end-point: θνητότητα στις 28 ημέρες
• Secondary: θνητότητα ή LT 90 ημερών
• 1053 ασθενείς με κλινική εικόνα αλκοολικής ηπατίτιδας

• Placebo-placebo, n=272
• Prednisolone (40mg)-placebo, n=274
• Pentoxifylline (400mgX3)-placebo, n=273
• Prednisolone (40mg)-pentoxifylline (400mgX3), n=273

STOPAH Trial

Θεραπεία ΑΗ: κορτικοειδή ή Pentoxifylline (PTX)



Θεραπεία ΑΗ: κορτικοειδή ή Pentoxifylline (PTX)



Θεραπεία ΑΗ: συνδυασμός κορτικοειδών με 
NAC

• Τυχαιοποιημένη προοπτική μελέτη
• 85 NAC+πρεδνιζολόνη 40mg
• 89 πρεδνιζολόνη 40mg

• Θνητότητα 6μηνου: 27% vs 38% 
(p=0.07)

• Θνητότητα 3μηνου: 22% vs 34% 
(p=0.06) 

• Θνητότητα μηνός: 8% vs 24% 
(p=0.006)

• NAC: πιθανή δράση σαν αντι-
οξειδωτικός παράγοντας



Αλκοολική ηπατίτιδα: κορτικοειδή και 
λοίμωξη 

• Αναφερόμενες αντενδείξεις κορτικοειδών
– Νεφρική ανεπάρκεια
– Ενεργός αιμορραγία πεπτικού
– Αρρύθμιστος διαβήτης
– Οξεία παγκρεατίτιδα
– Ψύχωση
– Λοίμωξη 

• ~25% των ασθενών με ΑΗ έχουν κάποια λοίμωξη κατά 
τη διάγνωση!

Louvet A, et al. Infection in patients with severe alcoholic hepatitis treated with steroids: early response to 
therapy is the key factor. Gastroenterology 2009;137:541-8

Είδος λοίμωξης κατά τη διάγνωση (63/246, 25.6%)
• ΑΒΠ/μικροβιαιμία (44%)
• Ουρολοίμωξη (37%)
• Λοίμωξη αναπνευστικού (13%)
• Άλλη (11%)
2μηνη επιβίωση παρόμοια με αυτούς που δεν είχαν λοίμωξη

Είδος λοίμωξης μετά τη χορήγηση κορτικοειδών (57/246, 23.2%)
• ΑΒΠ/μικροβιαιμία (28.1%)
• Ουρολοίμωξη (17.5%)
• Λοίμωξη αναπνευστικού (40.3%)
• Άλλη (14.1%)
Η λοίμωξη ήταν συχνότερη στους ασθενείς που δεν ανταποκρίθηκαν στη 
θεραπεία της ΑΗ με στεροειδή (42.4% vs 11.1%, p<0.001)

Η λοίμωξη, εφόσον είναι ελεγχόμενη υπό αντιβιοτική αγωγή, δεν αποτελεί 
αντένδειξη χορήγησης κορτικοειδών!!



Θεραπεία ΑΗ: άλλοι παράγοντες (anti-TNF)

• Etanercept
– Τυχαιοποιημένη μελέτη vs placebo, 48 ασθενείς με 

σοβαρή ΑΗ, 3 εβδομάδες
• Παρόμοια θνητότητα στο μήνα (22.7% vs 36.4%) και 

σημαντικά υψηλότερη στην ομάδα της Etanercept (34.6% vs 
9.1%, p=0.04) στουε 6 μήνες.

• Infliximab
– Τυχαιοποιημένη μελέτη vs placebo, 36 ασθενείς με 

σοβαρή ΑΗ. Infliximab 10mg/kg wk 0-2-4. Όλοι 
πρεδνιζολόνη 40mg/d για 4 εβδομάδες

• Πρόωρη διακοπή της μελέτης καθώς η πιθανότητα θανάτου 
ήταν μεγαλύτερη στην ομάδα του infliximab

• Boetticher NC, et al. A randomized, double-blinded, placebo-controlled multicenter trial of etanercept in the treatment of 
alcoholic hepatitis. Gastroenterology 2008;135:1953-60.

• Naveau S, et al. A double-blind randomized controlled trial of infliximab associated with prednisolone in acute alcoholic hepatitis. 
Hepatology 2004;39:1390-7.



Θεραπεία ΑΗ: τι έρχεται στο μέλλον;

Singal AK, Shah VH. Current trials and novel therapeutic targets for alcoholic hepatitis. J Hepatol 2019;70:305-313

• Drugs acting on the gut-liver axis
• Drugs acting as anti-inflammatory agents
• Drugs acting on the regenerative pathway



Θεραπεία ΑΗ: μετά την αποτυχία της 
φαρμακευτικής αγωγής;

• Μεταμόσχευση ήπατος
– Οριστική θεραπεία μη αντιρροπούμενης κίρρωσης 

αλκοολικής αιτιολογίας και ΑΗ.
– Διφορούμενο θέμα από κοινωνικής πλευράς λόγω 

του περιορισμένου αριθμού μοσχευμάτων και της 
πιθανής “υποτροπής” του ασθενή μετά τη 
μεταμόσχευση.

– Πολλά κέντρα ακολουθούν τον κανόνα της 6μηνης 
διακοπής του αλκοόλ, αλλά οι ασθενείς με σοβαρή 
ΑΗ δεν έχουν τόσο χρόνο! 

– Θνητότητα 6μηνου μετά αποτυχία θεραπείας με 
κορτικοειδή: 75%.

Mathurin P, et al. Early liver transplantation for severe alcoholic hepatitis. N Engl J Med 2011;365:1790-800



Θεραπεία ΑΗ: μεταμόσχευση ήπατος (ΜΗ)
• 26 ασθενείς με σοβαρή ΑΗ μη ανταποκρινόμενοι στα 

κορτικοειδή. 2 έτη παρακολούθηση.
• Αποτελούσαν μόνο το 2% των ασθενών με σοβαρή ΑΗ

– Μη ανταπόκριση στη θεραπεία
– Οικογενειακή υποστήριξη
– Ψυχιατρική εκτίμηση/απουσία άλλων Ψ/Χ διαταραχών
– “Συμφωνία” του ασθενή για εφόρου ζωής αποχή από 

αλκοόλ
– Σύμφωνη γνώμη του κέντρου μεταμόσχευσης και χρήση 

του 2.9% του μοσχευμάτων του κέντρου για το σκοπό 
αυτό

• 6μηνη επιβίωση: 77.8% vs 23%, p<0.001
• 3 ασθενείς με υποτροπή αλκοόλ
• Καμία απώλεια μοσχεύματος λόγω αλκοόλ

Mathurin P, et al. Early liver transplantation for severe alcoholic hepatitis. N Engl J Med 2011;365:1790-800



• Αναδρομική μελέτη (1991-2007) 441 μεταμοσχευμένων 
ασθενών (281 με σημαντική κατάχρηση αλκοόλ) λόγω ALD.
– Λήψη αλκοόλ μετά τη μεταμόσχευση: 32.3%
– Επιβίωση: 49% vs 75% τη 10ετία μεταξύ ασθενών με σημαντική 

κατάχρηση (20γρ/30γρ για Γ/Α) και αυτών χωρίς
– Ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για θάνατο: σημαντική 

υποτροπή στο αλκοόλ, ηλικία >51, διαβήτης, καρκίνος μετά τη 
μεταμόσχευση και ανοσοκαταστολή με κυκλοσπορίνη

Θεραπεία ΑΗ: Μετά τη μεταμόσχευση ήπατος

Faure S, et al. Excessive alcohol consumption after liver transplantation impacts on long-term survival, whatever the primary 
indication. J Hep 2012;57:306–312
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Αλκοολική ηπατίτιδα: Σύνοψη

EASL CPG ALD. J Hepatol 2018;69:154–81

Recommendation
Limit daily intake to ≤2 standard drinks for women and ≤3 for men.

This amount is not associated with significant increase in cirrhosis mortality



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
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