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Úvod
Choroby pečene predstavujú v Európskej 

únii šiestu najčastejšiu príčinu úmrtí (údaje 
Eurostatu). Len v samotnej  Európe trpí až 29 
miliónov ľudí na niektorú z chronických cho-
rôb pečene (1). Medzi najčastejšie choroby 
pečene patria: alkoholová choroba pečene 
s jej rôznymi štádiami (alkoholová hepatitída 
až cirhóza pečene), vírusové zápaly pečene 
(napr. chronická hepatitída B – CHB, chronic-
ká hepatitída C – CHC) a nealkoholová tuko-
vá choroba pečene (NAFLD) so svojou najzá-
važnejšou formou – nealkoholovou steatohe-
patitídou (NASH), ktorá počas posledných ro-
kov nadobúda predovšetkým kvôli nezdravým 
stravovacím návykom epidemické rozmery. 
Ostatné choroby pečene (napr. autoimunitné 
hepatitídy, Wilsonova choroba, hemochro-
matóza atď.) sú čo do výskytu menej časté, 
avšak neznižuje to ich závažnosť a potrebu 
včasnej diagnostiky a liečby. Samostatnú veľ-
kú skupinu tvorí liekové poškodenie pečene 
v súvislosti s polymorbiditou a polypragmáziou 
našich pacientov. Závažnú skupinu chorôb pe-
čene tvoria nádory pečene, ktoré vznikajú buď 
priamo v pečeni (hepatocelulárny karcinóm) 

patitíde B a C, chronických cholestatických 
chorobách, alkoholovej chorobe pečene, neal-
koholovej tukovej chorobe pečene. S vysokou 
presnosťou potvrdí, resp. vylúči cirhózu peče-
ne. Bola prijatá a štandardizovaná na výročnom 
európskom hepatologickom kongrese v Kodani 
v roku 2009 a odporučená EASL ako štandard-
ná a bezpečná metóda na stanovenie stupňa 
fibrózy pri vybraných chorobách pečene (3, 4). 

Výsledky
Celkovo sme rozoslali pacientom 239 do-

tazníkov. Na vyšetrenie sa dostavilo 83 ľudí (49 
mužov, 34 žien). Len 3 pacienti z 83 mali fyzi-
ologickú hmotnosť (!), ostatní mali nadváhu až 
obezitu. BMI v rozmedzi 25 – 29,9 kg/m2 malo 
35 pacientov (42,2 %), prvý stupeň obezity 
(BMI 30 – 34,99) malo 26 pacientov (31,3 %), 
druhý stupeň obezity (35 – 39,9 kg/m2) 10 
pacientov (12 %), morbídnu obezitu (BMI viac 
ako 40 mg/m2) malo 9 pacientov (10,8 %). 
Nadváhu malo v našom súbore celkovo 41,17 % 
pacientov, obezitu 54,1 % pacientov. Pacien-
ti, ktorí sa dostavili na vyšetrenie, mali okrem 
nadváhy, resp. obezity aj ďalšie komorbidity: 
artériovú hypertenziu 50/83 (50,6 %), dysli-
poproteinémiu 76/83 (91,6 %). U všetkých 
pacientov sme diagnostikovali NAFLD, vrátane 
jej závažnejšej formy NASH (prostredníctvom 
tranzientnej elastografie). S narastajúcim stup-
ňom obezity stúpal počet komorbidít: diabetu 
mellitu 2. typu, ICHS (ischemická choroba srd-
ca). Vďaka realizovaným odberom sme doda-
točne diagnostikovali hemochromatózu, stavy 
po prekonanej hepatitíde B, celiakiu, poruchy 
funkcie štítnej žľazy. 

Diskusia
Hlavnou príčinou chorôb pečene bol 

v Európe donedávna nadmerný príjem alko-
holu a úmrtnosť na cirhózu pečene zostáva 
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alebo v dôsledku metastatického šírenia z iné-
ho orgánu (2). 

Ciele a metodika
Cieľom bolo vykonať skríning ochorení 

pečene v Bardejovskom okrese u pacientov 
narodených v rokoch 1953 – 1964. Podmien-
kou zaradenia pacientov do tohto skríningo-
vého programu bola aspoň raz zachytená 
zvýšená aktivita niektorého z tzv. pečeňových 
testov (AST – aspartátaminotransferáta, ALT 
– alanínaminotransferáza, GGT/GMT – gam-
ma-glutamyltransferáza, ALP – alkalická fos-
fatáza) v dokumentácii všeobecného lekára. 
V spolupráci so všeobecnými lekármi sme 
oslovili pacientov listom, v ktorom sme im po-
núkli možnosť vyšetrenia v našej ambulancii: 
realizáciu diferenciálnej diagnostiky chorôb 
pečene (odber krvi), ultrasonografické vyšet-
renie dutiny brušnej, vyšetrenie tranzientnou 
elastografiou. Tranzientná elastografia (TE) je 
neinvazívna nebolestivá metodika, ktorá meria 
tuhosť tkaniva pečene (liver stiffness). Hodnotí 
rýchlosť šírenia nárazovej vlny v pečeni. Pou-
žíva sa pri posudzovaní stupňa fibrózy pečene 
(podľa klasifikácie Metavir) pri chronickej he-
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aj dnes jasným parametrom spotreby alko-
holu v danom štáte. Počas uplynulých 2 – 3 
desaťročí nastala stabilizácia a dokonca aj po-
kles konzumácie alkoholu v západnej Európe. 
Vo východnej Európe a v rozvojových kraji-
nách však pozorovať veľmi nepriaznivý trend 
vzostupu jeho konzumácie (5). Pri alkoholovej 
chorobe pečene nesúvisí poškodenie pečene 
s druhom konzumovaného nápoja, ale záleží 
predovšetkým na množstve „čistého alkoholu“, 
ktorý je v ňom obsiahnutý. Zvýšené riziko po-
škodenia pečene existuje pri konzumácii viac 
než 30 g čistého alkoholu za deň bez ohľadu 
na pohlavie. Z praktického hľadiska hodnotíme 
príjem alkoholu podľa množstva skonzumova-
ných „drinkov” – zodpovedá to množstvu ná-
poja, ktorý obsahuje 12 g alkoholu (približne 
1/3 litra piva, 1 dcl vína, 0,4 dcl destilátu). T.j. 
pri konzumácii viac ako 30 g čistého alkoholu 
by išlo o 2,5 „drinka” denne (750 ml piva, 2,5 
dcl vína, 1 dcl destilátu). Pri dlhodobej a pravi-
delnej konzumácii viac než 80 g alkoholu za 
deň vznikne poškodenie pečene takmer so 
100 %-nou istotou. Vznik poškodenia pečene 
závisí aj od spôsobu pitia alkoholu – nárazové 
pitie s prestávkami je pre pečeň šetrnejšie než 
trvalý prísun alkoholu, konzumácia alkoholu 
k jedlu je priaznivejšia než konzumácia mimo 
jedenia (6). Pri súčasnom výskyte inej choroby 
pečene (napr. vírusovej hepatitídy, stukovate-
nia pečene pri obezite, metabolického ocho-
renia) sa účinok alkoholu na pečeň znásobuje. 
Základnou podmienkou úspešnej liečby alko-
holovej choroby pečene je úplná abstinencia. 
Lieky (vitamíny) a kvalitná výživa majú len pod-
porný význam. 

Vírusy hepatitídy B (HBV) a C (HCV) 
predstavujú jednu z najčastejších príčin vzni-
ku chronických hepatitíd s následným vývo-
jom cirhózy pečene. Viac než 2 miliardy ľudí 
je celosvetovo infikovaných HBV, z nich 350 
miliónov sú chronickí nosiči. 2,5 % svetovej po-
pulácie je infikovaných HCV, z nich asi 150 mi-
liónov sú chronickí nosiči (7). CHB a CHC – kr-
vou prenosné infekčné choroby zodpovedajú 
za väčšinu prípadov hepatocelulárneho karci-
nómu, tretej najčastejšej onkologickej príčiny 
smrti v celosvetovom meradle, cirhózy pečene 
a portálnej hypertenzie (2). Máme k dispozícii 
mimoriadne účinné lieky na terapiu chronickej 
hepatitídy B a C. Dá sa konštatovať, že infek-
cia vírusom hepatitídy C je jedinou chronickou 
vírusovou infekciou, ktorú môžeme definitívne 
vyliečiť (8). 

Nealkoholová tuková choroba pečene 
(NAFLD) predstavuje široké spektrum klinic-
ko-patologických stavov, ktoré sa postupne 
rozvíjajú od jednoduchej steatózy pečene (na-
hromadenie tuku v hepatocytoch) cez steato-
hepatitídu (NASH) až do štádia cirhózy pečene 
s jej komplikáciami a zlyhaním. Rizikovými fak-
tormi pre rozvoj NAFLD sú: obezita, diabetes 
mellitus 2. typu, hypertriglyceridémia. NAFLD 
spojená predovšetkým s DM 2. typu a metabo-
lickým syndrómom, je celosvetovo najčastejšie 

chronické ochorenie, ktoré postihuje 15 – 40 % 
svetovej populácie. Asi 25 – 30 % pacientov 
s NASH má pokročilú fibrózu pečene už v čase 
stanovenia diagnózy, 10 % – 15 % z nich má 
už dokonca cirhózu pečene. Riziko úmrtia na 
choroby pečene je u pacientov s NASH zvý-
šené 10 až 20-násobne. Posledné štúdie pou-
kázali na to, že pacienti vo všetkých štádiách 
NASH, vrátane pokročilej fibrózy a cirhózy, 
môžu mať hodnoty tzv. pečeňových testov 
v referenčnom rozmedzí. Aktivita aminotrans-
feráz pri NAFLD nie je indikátorom aktivity 
ochorenia. Určitú prediktívnu hodnotu môže 
mať zvýšenie aktivity GGT (gamma-glutamyl-
transferázy), ktoré je u pacientov s NAFLD ty-
pické (9, 10, 11). Štandardom pre potvrdenie 
diagnózy a prognózy choroby bola doteraz pe-
čeňová biopsia. V súčasnosti je však dostupná 
aj neinvazívna metodika – tranzientná elasto-
grafia. Liečba je zameraná na redukciu telesnej 
hmotnosti a liečbu pridružených ochorení. 

Vzhľadom na stále väčšiu preskripciu lie-
kov a ich vzájomné interakcie, stretávame sa 
častejšie aj s liekovým poškodením pečene. 
Liekové poškodenie je zodpovedné asi za 
40 % hepatitíd u ľudí vo veku nad 50 rokov, asi 
za 25 % prípadov fulminantného zlyhania pe-
čene a za určité percento prípadov chronickej 
hepatitídy s vyššou aktivitou choroby. Rozsah 
poškodenia pečene a vývoj môže byť veľmi 
rôznorodý: od malej prechodnej cytolýzy he-
patocytov alebo cholestázy až po akútne zlyha-
nie pečene. Poškodenie pečene môže vyvolať 
viac ako 1000 liečiv. Osobitne možno vyzdvi-
hnúť analgetiká, nesteroidové antiflogistiká, ne-
uroleptiká, celkové anestetiká, hypolipidemiká, 
antibiotiká, niektoré cytostatiká, antimalariká, 
antiepileptiká, anaboliká, androgény, estrogé-
ny. Špecifickým liečebným opatrením je vysa-
denie suspektného kauzálneho liečiva. Špe-
cifická liečba (antidotum) poliekovej toxicity 
u väčšiny liekov neexistuje. Liečba je sympto-
matická, riadi sa klinickými a laboratórnymi pa-
rametrami a vývojom choroby. Eliminačná lieč-
ba je indikovaná v prípade hyperbilirubinémie, 
encefalopatie, renálnej insuficiencie, pri sep-
se. Používa sa jednak ako forma premostenia 
k regenerácii natívneho orgánu alebo pomáha 
preklenúť čas k transplantácii pečene. Transp-
lantácia pečene je indikovaná pri zlyhaní deto-
xikačných aj syntetických funkcií pečene (2).

Príznaky chronických hepatitíd sú pomerne 
nenápadné, môžu svojím priebehom napodob-
niť chrípku – únavnosť, malátnosť, bolesti v sva-
loch a kĺboch, nechutenstvo, občas sa vyskytne 
vracanie, zvýšená teplota. Sú to nešpecifické 
príznaky, ktoré nevedú pacienta k tomu, aby 
navštívil ambulanciu všeobecného lekára, resp. 
nevzbudzujú u pacientov pocit „choroby pe-
čene“. Mohli sme sa o tom názorne presvedčiť 
prostredníctvom realizácie pilotného skríningu 
v Bardejovskom okrese, kde ponuku vyšetriť 
komplexne svoju pečeň (pri už v dokumentácii 
zaznamenaných zvýšených tzv. pečeňových 
testoch) využilo len 83 z 239 ľudí (34,7 %). 

Záver
Dôsledkom dlhodobého pôsobenia vyš-

šie uvedených príčin (alkohol, vírusy, lieky, 
nesprávne stravovanie) či zanedbania včasnej 
diagnostiky, prípadne liečby, je vznik chronic-
kého zápalu (chronickej hepatitídy) s možným 
následným vývojom cirhózy. Obávané kompli-
kácie cirhózy sú krvácanie z pažerákových va-
rixov, vznik ascitu, hepatocelulárneho karcinó-
mu, hepatálnej encefalopatie, ktoré môžu vy-
ústiť do hepatálnej kómy a smrti pacienta (2). 

Z vyššie uvedených dôvodov je zrejmé, že 
klásť dôraz na prevenciu a skríning chronic-
kých hepatitíd má zásadný význam (12). Za 
výrazom „len mierne zvýšené pečeňové tes-
ty“ sa nezriedka môže skrývať zákerná choro-
ba, ktorá pri oneskorenom rozpoznaní či one-
skorenej adekvátnej liečbe vedie k fatálnym 
dôsledkom. Nezastupiteľnú úlohu v tomto 
snažení zohráva osobnosť všeobecného prak-
tického lekára a jeho ochota spolupracovať 
s odbornými ambulanciami. V prípade neob-
jasneného zvýšenia tzv. pečeňových testov je 
indikované odborné vyšetrenie u hepatológa, 
gastroenterológa, infektológa alebo internistu.
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