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V jednej z hmotných stôp, ktoré tu po sebe 

zanechal Petrov otec primár Jarčuška, v prvom 

riadku Pathologie a therapie nemocí vnitřních, 

napísal Josef Thomayer 14. júla 1893: „Nejprve 

díkem jsem povinen přátelúm svým...“. 

Po jeho vzore ďakujeme aj my. Všetkým, bez 

ktorých by nebola ani najmenšia nádej zhmotniť 

do podoby stretnutia a spísania zámer, ktorý sa 

skrýva za Druhým štiavnickým sympóziom.

Portálnu hypertenziu, ako azda všetko okrem 

jedného, je možné nahliadať aj ako následok, 

všakovak prejavenú skutočnosť a príčinu v 

jednom. Ako dej, nie stav. Pri takom náhľade 

sa ľahšie chápu prudké a opakované zvraty 

v defi níciách (napr. hepatorenálneho syndrómu), 

matnosť svetla, vnášaného do vecí starostlivo 

pripravenými štúdiami (napr. inhibícia vaskulo/

angiogenézy a progresia portálnej hypertenzie), 

skromné liečebné výsledky (napr. TIPS 

pri rezistentnom ascite), ako aj novoopísané 

syndrómy (napr. ACLF) a liečebné snahy (napr. 

MARS). A aj zmysel Druhého štiavnického.

K oddialeniu pohľadu v nadhľad môže snáď 

prispieť aj listovanie v tejto prílohe Trendov 

v hepatológii, ktorá vo fragmentoch odzrkadľuje 

Kto, Čo a Ako v kauze Portálna hypertenzia.

V Banskej Štiavnici 9-10. júna 2011

Ľ. Skladaný
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Program

PIaToK 17.6.2011

09.00 – 09.15 oTVorENIE DrUHÉHo ŠTIaVNICKÉHo SYmPÓZIa
Predsedníctvo Š. Hrušovský, P. Jarčuška

Úvodné slovo. Ľ. Skladaný

Vitajte na Starom zámku. Kastelán

09.15 – 10.00 KoNTEXT V KTorom Sa PorTÁLNa HYPErTENZIa (PHT) oDoHrÁVa 
Predsedníctvo R. Brůha, J. Holomáň 

09.15 – 09,35 Bremeno z chorobnosti a úmrtnosti na následky ochorení pečene. 

J. Holomáň (Bratislava)

09.35 – 09.50 Sieť pracovísk poskytujúcich 24/7 starostlivosť o pacientov s PHT: ideál vs 

skutočnosť.  Š. Hrušovský (Bratislava)

09.50 – 10.05 História portálnej hypertenzie. M. Kaščák (Trenčín)

10.05 – 10.20 Definície kľúčových udalostí PHT  T. Koller/ M. Huorka (Bratislava)

10.20 – 10.30 Diskusia

10.30 – 10.45 PrESTÁVKa PrI TErČoCH

10.45 - 11.15 HoNorarY LECTUrE
Predsedníctvo: P. Jarčuška

10.45 – 11.15 What is new in pathogenesis and therapy of portal hypertension. 

Juan Gonzales Abraldes (Barcelona)
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11.15 – 12.45 PrEVENCIa PHT a TIPS-1 
Predsedníctvo P. Hůlek, M. Bátovský

11.15 – 11.30 Vírusové hepatitídy a PHT  P. Urbánek (Praha)

11.30 – 11.45 Endoskopická prevencia krvácania pri PHT J. Baláž (Banská Bystrica)

11.45 – 12.00 Farmakologická prevencia krvácania pri PHT Ľ. Skladaný (Banská Bystrica)

12.00 – 12.15 Meranie hepatálneho žilového tlakového gradientu (HVPG) v súčasnom 

algoritme prístupu k pacientovi s PHT. R. Brůha (Praha)

12.15 – 12.30 TIPS v liečbe nekrvácivých komplikácií PHT a prehepatálnej PHT

 P. Hůlek (Hradec Králové)

12.30 – 12.45 Diskusia

12.45 – 13.30 oBED Na NÁDVorÍ STarÉHo ZÁmKU

13.30 – 15.00 NEKrVÁCIVÉ KomPLIKÁCIE PHT 1
Predsedníctvo: P. Urbánek, M. Zima

13.30 – 13.45 Ascites. M. Zima (Nové Zámky)

13.45 – 14.00 Spontánna baktériová peritonitída. P. Jarčuška (Košice)/

 14.00 – 14.15 Srdce a nadobličky v patogenéze HRS. M. Belovičová (Bardejov)

14.15 – 14.30 Infekcie ako špecifická komplikácia PHT E. Lovrantová (Banská Bystrica) 

14.30 – 14.45 Hepatálna encefalopatia. P. Trunečka (Praha)

14.45 – 15.00 Diskusia

15.00 – 15.15  PrESTÁVKa PrI VÄZENÍ

15.15 – 17.15 PHT V PraXI
Predsedajúci P. Trunečka, M. Kaščák

15.15 – 15.30 Meranie HVPG 2 – video prezentácia. J. Petrtýl (Praha)

15.30 – 15.45 Endoskopická liečba gastrických varixov – klasifikácia a video prezentácia B. 

Pekárek (Bratislava) B.Kunčák (Nové Zámky)

15.45 – 16.00 TIPS 2 – úskalia a kontraindikácie z pohľadu intervenčného rádiológa. 

S. Okapec (Banská Bystrica)

16.00 – 16.15 Zlyhanie pečene z pohľadu hematológa. E. Čellárová (Banská Bystrica)

16.15 – 16.30 Fokálna dentálna infekcia pri PHT. A. Markovičová (Banská Bystrica)

16.30 – 16.45 Umbilikálna hernia u pacienta s ascitom – pohľad chirurga. I. Slobodník (Banská 

Bystrica)

16.45 – 17.00 Hepatocelulárny karcinóm – najčastejšia kľúčová udalosť vo vývoji PHT? T. 

Šálek (Bratislava)

17.00 – 17.15 Diskusia
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17.15 – 17.45 PromENÁDa oKoLo PoSTEroV 
Predstojaci J. Glasa (Bratislava)

19.00 – spoločenský večer

SoBoTa

09.00 – 10.30 NoVÉ TrENDY STarÉ ZVYKY
Predsedajúci M. Huorka, R. Hyrdel

09.00 – 09.15 Neinvazívna diagnostika PHT 1: Tranzientná elastografia (Fibroscan). 

J. Glasa (Bratislava)

09.15 – 09.30 Neinvazívna diagnostika PHT 2: Markery fibrogenézy. M. Janičko (Košice)

09.30 – 09.45 Neinvazívna diagnostika PHT 3: Ultrasonografia v diagnostike cirhózy, portálnej 

hypertenzie a včasného hepatocelulárneho karcinómu. Š. Hrušovský (Bratislava)

09.45 – 09.47 Neinvazívna diagnostika PHT 4: Je možné nahradiť endoskopický skríning 

varixov pažeráka a žalúdka? L. Kužela (Bratislava)

09.47 –10.00 Úloha endosonografie varixov žalúdka. R. Hyrdel (Martin)

10.00 – 10.15 Liečba akútneho varikózneho krvácania a včasný TIPS. Ľ. Skladaný (Banská 

Bystrica)

10.15 – 10.30 Sklerotizácia v dobe ligácie – 2. Diel. M. Bátovský (Bratislava)

10.30 – 10.45 PrESTÁVKa Na CImBUrÍ
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10.45-12.15 NEKrVÁCIVÉ KomPLIKÁCIE PHT 2 
Predsedajúci: J. Šperl, M. Oltman

10.45 – 11.00 Poškodenie obličiek podľa IAC 2011 S. Adamcová-Selčanová (Banská Bystrica)

11.00 – 11.15 Hepatorenálny syndróm. P. Jarčuška (Košice)

11.15 – 11.30 ACLF – superpozícia akútneho na chronické hepatálne zlyhanie. J. Šperl (Praha)

11.30 – 11.45 MARS v liečbe ACLF a HRS. I. Topoľský (Bratislava)

11.45 – 12.00 Nutričná liečba a PHT. P.Kohout (Praha)

12.00 – 12.15 Necirhotická portálna hypertenzia. M.Szántová (Bratislava)

12.15 – 12.30 Danišov stent v liečbe akútneho varikózneho krvácania. S. Dražilová (Poprad)

12.30 – 12.45 MELD: návod na použitie. M. Žigrai (Bratislava)

12.45: ZÁVER PODUJATIA

13.00 – 14.00 roZLÚČKoVÝ oBED
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HISTÓrIa PorTÁLNEj HYPErTENZIE

Kaščák M 
Fakulta zdravotníctva TnUAD, Trenčín

Portálna hypertenzia (PH) predstavuje syndróm, ktorý znamená zvýšenie odporu a tlaku v portálnom 
riečisku medzi v. portae per se a pravou predsieňou. To vedie k rozvoju portosystémových kolaterál 
s rizikom žilového a kapilárneho krvácania do gastrointestinálneho traktu a k poruchám funkcie čriev 
a sleziny. Dochádza k poruchám regulácie splanchnického riečiska, ako aj systémového obehu, čo môže 
viesť k funkčnému poškodeniu srdca, pľúc a obličiek. Poruchy regulácie objemov, iónov, acidobázickej 
rovnováhy, môžu vyústiť do vzniku ascitu či hydrotoraxu. K poškodeniu dochádza aj v imunitnom 
systéme a v činnosti mozgu. PH je spojená s najzávažnejšími komplikáciami cirhózy pečene, medzi 
ktoré patrí ascites, hepatálna encefalopatia a krvácanie z varixov pažeráka a žalúdka. V ostatných 
desaťročiach bol dosiahnutý veľký pokrok v diagnostike a liečbe PH. Napr. v mnohých učebniciach 
hepatológie pred 60.rokmi sa punkcia ascitu pri cirhóze považovala za kontraindikovanú, v súčasnosti 
sa vykonávajú veľkoobjemové, až totálne paracentézy. Napriek progresu je ešte stále 6-týždňová mortalita 
pri varikóznom krvácaní 10-20%. Stále je veľa otázok a problémov spojených s PH nevyriešených a to 
inšpiruje klinických a teoretických odborníkov v hepatológii k stretnutiam, vedúcim ku konsenzu v danej 
problematike. Či už to bol prvý oficiálny vedecko-odborný dokument o morfologickej diagnostike, známy 
ako Havanská klasifikácia cirhóz pečene, ktorú v r. 1956 vypracovala S. Sherlocková s medzinárodnou 
skupinou hepatológov, či rokovania v Modene (1968), Cancune a Los Angeles (1994), ktoré prinášali 
inovácie. 

Priamo na problematiku PH zamerané konsenzuálne stretnutia boli prvykrát zorganizované Andrew 
Burroughsom v holandskom Groningene v r. 1986. Pre nesporný úspech nasledovalo stretnutie v Bavene 
v r. 1990 (ako Baveno I.),  v Miláne v r. 1992, v Bavene v r. 1995 (Baveno II.), v Restone (USA) v r. 1996, 
v Bavene v r. 2000  (Baveno III.), v Bavene v r. 2005 (Baveno IV.), v roku 2007 v Atlante a v máji 2010 
v Bavene, ako Baveno V. Revidované odporúčania z tohto workshopu publikoval R de Franchis v Journal 
of Hepatology, 2010, doi:10.1016/j.jhep.2010.06.004. Pre praktických hepatológov a gastroenterológov 
sú tieto stretnutia cenné tým, že priniesli štandardy prevencie, sledovania a liečby pacientov s PH 
a odporúčania najnovších, či najvhodnejších postupov. Názov portálna hypertenzia pochádza od A. 
Gilberta z roku 1906. Portálny vénový systém prvý popísal otec anatómie, Herophilus z Chalcedónie 
(300 – 250 pr. Kr.). Znova a precízne portálny systém popísal Leonardo da Vinci, okolo r. 1500. Prvú 
monografiu, Anatomia hepatis, napísal F. Glisson v r. 1654. Prvá slovenská monografia od Š. Hrušovského, 
vyšla v r. 2004 pod názvom Praktická hepatológia. Podobne sa budeme venovať historickým pohľadom 
na patofyziológiu, diagnostiku a liečbu PH, ďalej na varixy, TIPS, ascites, chirurgickú liečbu PH, 
spontánnu baktériovú peritonitídu, encefalopatiu, hepatorenálny a hepatopulmonálny syndróm a na 
hyponatriémiu.

DEfINÍCIE KľÚČoVÝCH UDaLoSTÍ PorTÁLNEj HYPErTENZIE

Koller T, Huorka M
Gastroenterologické a hepatologické oddelenie, V. interná klinika UN Bratislava, Ružinovská 6

Syndróm portálnej hypertenzie je najvýraznejším prejavom cirhózy a cirhóza je aj jeho ďaleko 
najčastejšou príčinou. Vývoj portálnej hypertenzie veľmi úzko súvisí s progresiou základného ochorenia 
pečene. Všetky možné etiológie cirhózy vedú k narušeniu architektúry pečene a následne ku zvýšeniu 
odporu v prietoku krvi cez pečeň. K tomuto deju sa potom pridáva aj zvýšený portálny tok a výsledkom 
je portálna hypertenzia. Dôsledkom zvýšeného portálneho tlaku je sekvencia niekoľkých kľúčových 
patogenetických dejov. Prvým je vytvorenie pažerákových varixov, ktoré sú prítomné u 30-40% pacientov 
s cirhózou už pri stanovení diagnózy a u viac ako 60% pacientov s dekompenzovanou cirhózou. 
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Prirodzený priebeh portálnej hypertenzie je charakterizovaný progresiou veľkosti pažerákových varixov 
a následne ich ruptúrou. Klinickým prejavom ruptúry varixov je akútne krvácanie z horného GIT-u. 
Je to závažná klinická udalosť zaťažená v našich podmienkach signifikantnou mortalitou cca 20-25%. 
V súvislosti s manažmentom akútneho krvácania je dôležité okrem zastavenia krvácania a stabilizácie 
krvného obehu aj zabránenie opakovanému krvácaniu, ktoré sa počas prvých piatich dní objavuje 
najčastejšie. Následne je kľúčovým cieľom nasadenie sekundárnej profylaxie krvácania, pretože bez 
nej je riziko opakovaného krvácania veľmi vysoké. Druhým charakteristickým prejavom syndrómu 
portálnej hypertenzie je hyperkinetická cirkulácia s nízkym efektívnym cirkulujúcim objemom. Jej 
patogenetickými následkami bývajú ascites a hepatorenálny syndróm. Tretím kľúčový dejom portálnej 
hypertenzie je vytvorenie portosystémových skratov, ktoré vedú ku riziku encefalopatie a zvýšenej 
systémovej dostupnosti liekov a niektorých prirodzených vazoaktívnych látok. Medzi zriedkavejšie 
následky patrí aj hepatopulmonálny syndróm. Identifikácia kľúčových udalostí syndrómu portálnej 
hypertenzie a poznanie jej patogenézy je nevyhnutným predpokladom správneho manažmentu pacientov 
s cirhózou.

WHaT IS NEW IN THE PaTHogENESIS aND THEraPY of PorTaL 
HYPErTENSIoN

Juan G Abraldes
Liver Unit. Hospital Clinic. University of Barcelona. IDIBAPS. Ciberehd. Spain 

Portal hypertension is the main cause of complications of patients with chronic liver disease. Over the 
past 25 years, progress in the understanding of the pathophysiology of portal hypertension was followed 
by the introduction of effective pharmacological therapy, consisting mainly on treatments aimed at 
correcting the increased splanchnic blood flow. It is only recently that this paradigm has been changed. 
Progress in our knowledge of the mechanisms of increased resistance to portal blood flow and of the 
formation of portal-systemic collaterals have opened entirely new perspectives for developing more 
effective treatment strategies. The most promising approaches for advancing in the treatment of portal 
hypertension are: a) the modulation of hepatic vascular resistance by correcting the increased hepatic 
vascular tone due to hepatic endothelial dysfunction, and b) correcting the abnormal angiogenesis 
associated with portal hypertension, which contributes to liver inflammation and fibrogenesis, to the 
hyperkinetic splanchnic circulation and to the formation of portal-systemic collaterals and varices. 
Until these new therapies become available, the efforts should focus on a better tailoring of the currently 
available therapies according to risk stratification of the patients, such as the use of pre-emptive TIPS in 
high risk patients with acute variceal bleeding, 

CHroNICKÉ VIroVÉ HEPaTITIDY a PorTÁLNÍ HYPErTENZE

Doc. MUDr. Petr Urbánek,CSc
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha, petr.urbanek@uvn.cz

Úvod
Portální hypertenze je nejčastější a nejzávažnější komplikací vyvíjející se u osob s chronickým jaterním 

onemocněním, chronické virové hepatitidy nevyjímaje. Vedle hepatocelulárního karcinomu je také 
nejčastější příčinou smrti nemocných s jaterní cirhózou.  Řada randomizovaných studií prokázala, že 
výše portosystémového gradientu (HVPG) je nezávislým prediktorem rozvoje dekompenzace a dalších 
komplikací. HVPg a protivirová léčba

U pacientů s virovou etiologií jaterní cirhózy jsme zvyklí posuzovat efekt léčby v několika úrovních. 
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Nejdůležitější je odpověď virologická. V těsné souvislosti s virologickou odpovědí je odpověď biochemická 
(tj. aktivita sérových transaminás), která do určité míry může odrážet aktivitu histologickou (především 
u chronické infekce virem hepatitidy B, HBV). A právě histologická odpověď je třetí úrovní, podle které 
posuzujeme odpověď na protivirovou léčbu.  Proti prvním dvěma úrovním však hodnocení histologické 
odezvy předpokládá znalost gradingu  a stagingu  jaterní léze před a po skončení protivirové léčby. Jinak 
řečeno, ke zhodnocení je zapotřebí provést 2x jaterní biopsii. Vzhledem k invazivitě tohoto výkonu 
není v rutinní praxi druhá biopsie u pacientů, kteří dosáhnou pozitivní odpovědi virologické (ať už u 
chronické HBV či HCV infekce) druhá biopsie indikována. Všechny varianty protivirové terapie vedou 
v případě dosažení virologické odpovědi k redukci histologické aktivity. Vzhledem k patofyziologii 
portální hypertenze, kde fixní složka podmíněná fibrózou tkáně hraje důležitou roli, je jasné, že pokud 
dochází k redukci fibrozy, mělo by dojít i k redukci HVPG jakožto parametru kvantifikujícího portální 
hypertenzi. 

V literatuře je dostupných pouze minimum údajů o změnách HVPG v souvislosti s protivirovou 
léčbou. V posledních 3 letech byla publikována v renomovaném časopise pouze studie řeckých autorů 
(Manolakopoulos et al. 2009) na skupině osob s jaterní cirhózou při chronické infekci HBV. Autoři 
prováděli měření HVPG před zahájením léčby lamivudinem a ve 12. měsíci léčby. U všech pacientů 
s jedinou výjimkou došlo k významné redukci HVPG. Pacient, u něhož HVPG stoupl, vyvinul v důsledku 
vzniku rezistence na lamivudin virologický brakthrough a flare-up.  Redukce HVPG o > 20% proti 
výchozí hodnotě nebo pod 12mmHg byla pozorovnána u 10 ze 13 osob, které měli výchozí gradient 
vyšší než 12 mmHg (riziko variceálního krvácení). U této skupiny tedy protivirová léčba měla rovněž 
efekt odpovídají účinné primární farmakoprevenci variceálního krvácení. 

Závěr
HVPG představuje poměrně spolehlivý ukazatel zhoršení či naopak zlepšení jaterního onemocnění. 

Měření HVPG je možno použít jako dynamický parametr vývoje jaterního onemocnění. Jeho pokles 
tedy může být považován za jeden z cílů protivirové terapie u pacientů s jatenrí cirhózou při HBV či 
HCV infekci. V současné době není dostatek spolehlivých údajů o vlivu jednotlivých variant protivirové 
léčby na HVPG, nicméně všechna dostupná data ukazují na příznivý vliv protivirové terapie na HVPG. 
HVPG zřejmě odráží velmi dobře i histologickou regresi onemocnění.  Další studie by měly v brzké 
době poskytnout údaje především o ideálním okamžiku měření HVPG (ukončení léčby, odstup od jejího 
skončení) a měly by i určit jeho prognostickou hodnotu ve srovnání se současnými standardními markery 
úspěšnosti protivirové léčby. Samostatnou otázkou je poto korelace HVPG s neinvazivními metodami 
hodnocení jaterní fibrózy či se sérovými markery fibrózy. 

ENDoSKoPICKÁ PrEVENCIa KrVÁCaNIa PrI PHT

Baláž J
HEGITO – Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky SZU, 
FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Prvé a opakované varikózne krvácania pri portálnej hypertenzii predstavujú závažný medzník v progresii 
hepatálneho ochorenia a sú spojené s vysokým rizikom úmrtia. Prevencia varikózneho krvácania zahŕňa 
viacero možných terapeutických zásahov, spomedzi ktorých dva hlavné piliere predstavujú systémová 
farmakoterapia ovplyvňujúca tlak v portálnom riečisku a endoskopické ošetrovanie lokálnych následkov 
portálnej hypertenzie v pažeráku a v žalúdku – varikózne zmenených portosystémových cievnych 
spojok. 

Vyhodnocovanie najnovších poznatkov o terapii a prevencii varikózneho krvácania je súčasťou 
pravidelnej konsenznej konferencie o portálnej hypertenzii, ktorá sa koná v talianskom Baveno. Súhrn 
posledných odporúčaní z roku 2010 je známy pod označením Baveno V a v prednáške sú predstavené 
hlavné odporúčania týkajúce sa úlohy terapeutickej endoskopie v terapii a prevencii prvého aj 
opakovaného varikózneho krvácania. 
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Preferovanou metódou ošetrovania pažerákových varixov by podľa výsledkov realizovaných štúdií 
mala byť endoskopická ligácia, ktorá vďaka vyššej efektivite a menšiemu zaťaženiu komplikáciami 
takmer úplne nahradila injekčnú aplikáciu sklerotizujúcich roztokov – táto je odporúčaná jedine v terapii 
akútneho krvácania, pokiaľ nie je dostupná endoskopická ligácia. Použitie endoskopickej sklerotizácie 
v preventívnom ošetrení varixov nie je odporúčané. 

Prednáška zahŕňa praktické aspekty samotnej metódy endoskopickej ligácie a riešenia prípadných 
komplikácií. 

farmaKoLogICKÁ PrEVENCIa VarIKÓZNEHo KrVÁCaNIa

Skladaný Ľ, Baláž J, Adamcová-Selčanová S, Brunčák M, Žilinčan M2.
HEGITO – Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky SZU, 
2.Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie 
FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Varikózne krácanie má incidenciu, ktorá priamo úmerne závisí hlavne od i)veľkosti varixov, ii)prítomnosti 
rizikových znakov na ich povrchu, iii)stupňa hepatálnej insuficiencie (portálnej hypertenzie) a iv)histórie 
predchádzajúceho krvácania. Nových epizod krvácania je v priemere 20% (6-30) ročne, opakovaných 
17% do 6 týždňov a 70% do dvoch rokov od akútneho krvácania. Mortalita prvého krvácania je v priemere 
20%, opakovaného až 30%. Častosť, ako aj úmrtnosť krvácania sú dôvodmi na hľadanie preventívnej 
stratégie; jej základom je, okrem liečby základného ochorenia, použitie liekov.

Primárna prevencia. Liekom voľby je karvedilol v cieľovej dávke 25 mg denne (podanej nadvakrát). 
Odporúčaná úvodná dávka je, vzhľadom na tendenciu pacientov k hypotenzii, 6,25 mg; zvyšovať sa 
môže podľa tolerancie v zhruba týždňových intervaloch za kontroly tlaku krvi. V prípade intolerancie 
karvedilolu sa siaha k ligácii varixov. Pridanie ligácie ku karvedilolu nezlepšuje výsledky (opakované 
krvácanie, úmrtnosť), a preto sa ich kombinácia vo všeobecnosti neodporúča. Aj napriek tomu, že 
i)neexistuje jednoduchý, v každodennej praxi použiteľný spôsob, ako zistiť, či liečba vedie k zníženiu 
portálneho tlaku, a ii)hepatálny žilový portálny gradient (HVPG) je výborný prediktor prognózy 
pacientov, meranie hemodynamickej odpovede pomocou HVPG sa zatiaľ neodporúča. Liečba je podľa 
doterajších klinických skúseností dobre znášaná aj u pacientov s ascitom a postihnutím obličiek. 
Metodiky, ktoré sa nemajú používať: skleroterapia, nitráty, TIPS a chirurgické skraty, a kombinácie 
(liekov, liekov s ligáciou ap).

Sekundárna prevencia. Začína sa šiestym dňom po epizode akútneho krvácania. Liečbou voľby je 
kombinácia karvedilolu s endoskopickou ligáciou varixov, okrem iného preto, že majú komplementárny 
mechanizmus účinku. Dávka karvedilolu je identická s primárnou prevenciou; počet procedúr ligácií, 
potrebných na eradikáciu varixov (ktorej význam sa zdôrazňuje), ako aj interval ligácií, bývjú rôzne 
– na eradikáciu je potrebné v priemere 2,5 sedenia ligácie. Na rozdiel od primárnej prevencie je 
zistenie hemodynamickej odpovede pomocou HVPG pred- a po podaní karvedilolu odporúčané. Za 
hemodynamickú odpoveď sa považuje pokles HVPG o 20%, alebo pod 12 mm Hg. Čo robiť v prípade 
absencie hemodynamickej odpovede, však zatiaľ nie je jasné. 

Na prevenciu opakovaného krvácania z izolovaných gastrických varixov sa má použiť karvedilol, 
sklerotizácia tkanivovým lepidlom, alebo TIPS.
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VÝZNam měřENÍ HVPg U PaCIENTů S CIrHÓZoU

Brůha R, Petrtýl J.
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie, 
Praha. E-mail: bruha@cesnet.cz

Jaterní cirhóza je závažným stavem, který výrazně zkracuje život nemocného. Prognóza je většinou 
limitována komplikacemi portální hypertenze, která je nevyhnutelným důsledkem jaterní cirhózy. 
Nejvýznamnější komplikací portální hypertenze je krvácení z jícnových varixů. Výše portální hypertenze 
je prognostickým faktorem pro krvácení z jícnových varixů, dekompenzaci cirhózy i samotnou mortalitu 
pacientů s cirhózou.

V hodnocení portální hypertenze se používá metoda nepřímého měření přeneseného portální tlaku při 
katetrizaci jaterních žil, která umožní i současné změření tlaku ve volné jaterní žíle - měření jaterního 
žilního tlakového gradientu (HVPG – hepatic venous pressure gradient). Není známa neinvazivní metoda, 
která by měření HVPG nahradila. Normální hodnota HVPG je do 4-5 mm Hg, při hodnotách nad 10 mm 
Hg mluvíme o klinicky významné portální hypertenzi a při hodnotách nad 12 mm Hg se objevuje riziko 
krvácení z varixů. Měření HVPG se v klinické praxi využívá při:

1. diagnostice portální hypertenze, případně současné provedení transjugulární jaterní biopsie
2. stanovení prognózy pacientů s jaterní cirhózou,
3. stanovení či změně léčebného postupu v prevenci krvácení z jícnových varixů,
4. stanovení postupu v léčbě akutního krvácení z varixů.
Snížení HVPG pod 12 mm Hg či o 20% oproti výchozí hodnotě při léčbě betablokátory významně 

sníží riziko krvácení z varixů i dalších komplikací portální hypertenze. Kontrolní změření HVPG po 
nasazení betablokátorů by mělo proběhnout do jednoho měsíce od zahájení léčby. K hodnocení účinnosti 
betablokátorů lze též využít sledování změny HVPG po jednorázové i.v. aplikaci propranololu. Najdeme 
tak velmi rychle pacienty, u kterých je prevenci krvácení nutno zvolit jiný postup. Hodnota HVPG vyšší 
než 20 mm Hg je spojena s vysokým rizikem časné recidivy akutního krvácení z jícnových varixů a 
může posloužit v rozhodování o časném TIPS.

Měření HVPG je invazivní, ale jednoduchá, reprodukovatelná a poměrně bezpečná katetrizační metoda 
s minimem komplikací. Nejčastější komplikací v širším pojetí je nesprávná interpretace naměřených 
hodnot. Měření HVPG by mělo být rutinní metodou v centrech specializovaných na léčbu pacientů 
s jaterními chorobami.    Podporováno: IGA MZ CR NT 11247 a NT-12290.

TIPS V LIEČBE NEKrVÁCIVÝCH KomPLIKÁCIÍ PHT a PrEHEPaTÁLNEj PHT

Hůlek P
II.interní klinika FN a LFUK, Hradec Králové, Česká republika

Transjugulární intraheptální portosystémová spojka (TIPS) se používá v terapii krvácení z jícnových 
či žaludečních varixů v urgentní situaci, kdy krvácení nelze zastavit kombinací endoskopie a 
medikamentózní terapie. Další indikací je elektivní TIPS prováděný v rámci sekundární prevence před 
recidivou krvácení.

V současné době je nejčastější indikací k provedení TIPS objemný ascites, který již nereaguje na 
konzervativní terapii. Vzácnější indikací je fluidotorax provázející jaterní cirhózu s ascitem.

Všechny výše uvedené indikace platí pro intraheptální původ portální hypertenze, tedy pro jaterní 
cirhózu. Indikace k provedení TIPS se posouvají do časnějších stadií jaterní cirhózy, protože nemocní s 
vysokým portosystémovým gradientem mají malou šanci na úspěch konzervativní léčby. 

Za dvacetiletou dobu existence TIPS v klinické praxi u nás se jeho používání rozšířilo i na terapii 
posthepatální portální hypertenze tedy na nemocné s Buddovým – Chiariho syndromem, který je 
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podmíněn trombózou jaterních žil. U těchto nemocných se jedná o kombinaci portální hypertenze 
(většinou ascites) spolu s rozvíjejícím se jaterním selháním v důsledku ischemie hepatocytů, protože 
krev z jater nemůže odtékat. 

V posledních letech je ale TIPS využíván i v léčbě prehepatální portální hypertenze. Jedná se o 
nemocné buď s akutní trombózou kmene portální žíly či o nemocné s již vyvinutým kavernomem, u 
kterých lze zavést vodič do některých z větviček kavernomu.

Existují i raritní indikace k provedení TIPS, např. prevence prvního krvácení z varixů při jaterní 
cirhóze před  větším chirurgickým nebo gynekologickým zákrokem, lokální fibrinolýza při trombóze 
horní mesenterické žíly či lienální žíly, kdy TIPS vytvořený ve zdravých játrech slouží jako přístupový 
kanál a pod. 

aSCITES

Doc. MUDr. Martin Zima, PhD. 
Klinika vnútorného lekárstva II  FNsP Nové Zámky

Ascites definujeme ako patologickú akumuláciu  tekutiny v brušnej dutine. Jeho najčastejšou príčinou 
je cirhóza pečene. Objaví sa asi u 50% pacientov s cirhózou pečene v priebehu 10 rokov od jej zistenia. 
Jeho prítomnosť je významným prognostickým faktorom prežívania, pretože 1 rok od jeho vzniku prežíva   
85% , 5 rokov  56% cirhotických pacientov. Ascites podľa závažnosti klasifikujeme do troch stupňov. 1. 
stupeň (ľahký), klinicky nie je zreteľný, diagnostikuje sa pomocou ultrasonografického vyšetrenia brušnej), klinicky nie je zreteľný, diagnostikuje sa pomocou ultrasonografického vyšetrenia brušnej, klinicky nie je zreteľný, diagnostikuje sa pomocou ultrasonografického vyšetrenia brušnej 
dutiny, 2. stupeň (stredný) je charkterizovaný proporcionálnou distenziou brušnej steny, 3. stupeň (ťažký)) je charkterizovaný proporcionálnou distenziou brušnej steny, 3. stupeň (ťažký) 
je charakterizovaný tenznou distenziou brušnej steny. Pod pojmom refraktérny ascites rozumieme ascites, 
ktorý sa nedá mobilizovať štandardnými liečebnými postupmi, alebo ascites so včasnou rekurenciou. 
Rozoznávame dva podtypy  refraktérneho ascitu:  Ascites neodpovedajúci  na intenzívnu diuretickú 
liečbu a ascites diuretikami nemobilizovateľný pre výrazné nežiadúce účinky diuretickej liečby, ktoré 
znemožňujú efektívne dávkovanie diuretík. Patogenetické faktory, ktoré sa uplatňujú vo vzniku a rozvoji 
ascitu sú komplexné. Pôvodne sa uvažovalo o teórii nenaplnenia (underfill theory), ktorá objasňuje 
aktiváciu vazokonstrikčných faktorov a faktorov retinujúcich Na. Neobjasňuje však  príčinu zvýšeného 
kardiálneho výdaja a pokles cievnej rezistencie. Teória pretečenia (overflow theory) objasňuje príčinu) objasňuje príčinu objasňuje príčinu 
zvýšeného cirkulujúceho plazmatického objemu, zvýšeného kardiálneho výdaja a pokles periférnej 
cievnej rezistencie. Neobjasňuje však aktiváciu renin angiotenzin aldosterónového systému (RAAS),),, 
aktiváciu sympatického nervového systému (SNS) a Na retenčných systémov. V súčasnej dobe sa) a Na retenčných systémov. V súčasnej dobe sa a Na retenčných systémov. V súčasnej dobe sa 
preferuje teória periférnej vazodilatácie. Podľa nej portálna hypertenzia vedie ku systémovej arteriálnej 
vazodilatácii s následnou nerovnováhou medzi kapacitou cievneho systému a objemom v ňom cirkulujúcej 
krvi. V dôsledku týchto zmien sa aktivuje celá kaskáda vazokonstrikčne a vazodilatačne pôsobiacich 
mechanizmov. Kľúčovú úlohu zohráva aktivácia RAAS, aktivácia SNS a antidiuretický hormón. V 
dôsledku zvýšenej aktivity vazoaktívnych systémov kompenzovaná cirhóza postupne prechádza do 
štádia dekompenzovanej cirhózy s rozvojom ascitu. U každého pacienta s novozisteným ascitom je 
indikovaná paracentéza brušnej dutiny  s následnou biochemickou, cytologickou a mikrobiologickou 
analýzou ascitickej tekutiny. Stanovanie sérum ascites albumínového gradientu (SAAG) je významným) je významným je významným 
markerom pre stanovenie portálnej vezrus nonportálnej etiológie ascitu. 
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SrDCE a NaDoBLIČKY V PaTogENÉZE HrS

Belovičová M
Interná ambulancia so zameraním na choroby pečene, Bardejovské Kúpele a.s.

Hepatorenálny syndróm (HRS) je charakterizovaný funkčným zlyhaním obličiek u pacientov 
s pokročilou chorobou pečene. Jeho podstatou je extrémna vazokonstrikcia renálnych tepien, ktorá 
vzniká ako reakcia na systémovú vazodilatáciu a hypotenziu. Kompenzačná aktivácia vazokonstrikčných 
a volumretenčných mechanizmov (RAAS - systém renín-angiotenzín-aldosterón, SNS - sympatikový 
nervový systém, ADH - antidiuretický hormón) spolu s vysokou aktivitou vazodilatačných pôsobkov 
(NO) vedú k významným zmenám na úrovni systémovej a pľúcnej cirkulácie. U pacientov s HRS je 
signifikantne redukovaný srdcový výdaj, sú ohrození častejším vznikom srdcového zlyhania (zvýšený 
nátriuretický peptid typu B - BNP a proBNP). Patogenéza zhoršenej kardiálnej odpovede na artériovú 
vazodilatáciu pri HRS je neznáma.

Relatívna nadobličková dysfunkcia je častým problémom u pacientov s cirhózou pečene a pri acute-
on-chronic zlyhaní pečene, ktoré vzniká v dôsledku sepsy. Keďže fyziologická funkcia nadobličiek je 
nevyhnutná pre adekvátnu odpoveď arteriálnej cirkulácie na endogénnu vazokonstrikciu, nadobličková 
insuficiencia by mohla byť dôležitým mechanizmom, ktorý sa podieľa na vzniku cirkulačnej insuficiencie 
spojenej s HRS u pacientov so závažnou bakteriálnou infekciou. Mechanizmus nadobličkovej dysfunkcie 
pri cirhóze pečene so závažnou sepsou nebol doteraz vysvetlený. 

INfEKCIE aKo ŠPECIfICKÁ KomPLIKÁCIa PorTÁLNEj HYPErTENZIE

MUDr. Eliška Lovrantová, PhD.
Oddelenie infektológie FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Úvod: Prítomnosť portálnej hypertenzie a krvácanie z GIT napomáha vzniku a komplikovanému 
priebehu infekcie. Prítomnosť infekcie je precipitačným faktorom komplikácií portálnej hypertenzie, 
najmä krvácania z GIT. Zdá sa, že ide o obojsmernú príčinnú závislosť. Existuje nezávislá asociácia 
GIT krvácania so vznikom bakteriálnej infekcie do 5 dní od prijatia na hospitalizáciu. Približne 35 - 
66 % pacientov s krvácajúcimi varixami má pri prijatí bakteriálnu infekciu. Podľa randomizovaných 
štúdií antibiotická profylaxia znižuje riziko opakovaného krvácania a potrebu transfúzií. Hospitalizačná 
mortalita u pacientov s portálnou hypertenziou je asi 46,5 % s infekciou  verzus  22,7 % bez infekcie. 
Mortalita podľa typu infekcie: 80 % s bakteriémiou, 50 % s pneumóniou, 25 % s uroinfektom. 

Etiológia je najčastejšie bakteriálna - enterobacteriacae, G+ koky, anaeróbne a oportúnne patogény, 
svoje miesto majú aj niektoré vírusové, fungálne a parazitárne infekcie.

Patogenéza: Prestup (endo)toxínov a (entero)baktérií z GIT cez portálny venózny systém, portosystémovými 
skratkami, translokáciou cez črevnú stenu, zriedkavejšie cestou a. hepatica do pečene. Narušená bariérová 
funkcia pečene dovolí prestup kontaminovanej krvi do systémového obehu. Hlavnými faktormi pre rozvoj 
infekcie sú pokročilosť choroby pečene, krvácanie z GIT, invazívny zákrok, cudzie materiály; na strane 
imunity  viacnásobné defekty humorálnej a celulárnej zložky, funkčná asplénia, genetický polymorfizmus 
Toll-like receptora 4. Multifaktoriálny vplyv endotoxémie na aktivitu signálnych a kaskádových systémov 
vedie k zvýšeniu portálneho tlaku (indukcia endotelínu a vazoaktívnych látok), inhibícii agregácie 
trombocytov (indukcia NO a prostacyklínov) a alterácii hemokoagulácie (indukcia heparinoidov z endotelu 
a mastocytov) so zvýšeným rizikom  krvácania, DIC a šoku.

Klinika: jediným prejavom infekcie môže byť encefalopatia, prekóma až kóma, krvácanie z GIT, 
hepatorenálny syndróm alebo refraktérny ascites. Dominujú spontánna bakteriálna peritonitída, 
pneumónia resp. spontánny bakteriálny empyém, uroinfekt a bakteriémia, ďalej endokarditída, 
cholangoitída, meningitída, infekcie mäkkých tkanív, enterokolitída  a v ostatnom čase tzv. tipsitis.

riešenia: nízky prah podozrenia na infekciu, cielená bed-side kultivácia, racionálna antimikrobiálna 
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profylaxia a liečba s ohľadom na vznik rezistencie (hrozí selekcia rezistentných G- baktérií, enterokokov 
a MRSA), ako aj na možnú prítomnosť mikrobiálnych biofilmov. Zabezpečiť včasnú  a účinnú vakcináciu, 
defokizáciu a osvojenie zásad preventívnej životosprávy.

jaTErNÍ ENCEfaLoPaTIE

Trunečka P
Transplantcentrum, Institut klinické a experimentální medicíny Praha, Česká republika

jaterní encefalopatie (JE) je označením pro neuropsychiatrické anomálie provázející akutní i chronická 
jaterní onemocnění. Pracovní skupina při Světovém gastroenterologického kongresu 1998 navrhla 
následující klasifikaci: Jaterní encefalopatie A provázením akutní selhání jater, jaterní encefalopatii B 
se vyskytuje při portosystémovém zkratu v nepřítomnosti jaterního onemocnění. Jaterní encefalopatie 
C provází jaterní cirhózu. Dělí se na manifestní, klinicky zřetelnou formu episodickou nebo trvalou a 
na formu tzv. minimální jaterní encefalopatie. Přítomnost JE je podmínkou diagnózy akutního selhání 
jater. Minimální JE lze prokázat přibližně u 60% pokročilých jaterních chorob, forma klinicky zřetelná se 
vyskytuje u 30 až 45% pacientů s chronickým jaterním selháním. Forma chronická se manifestuje často 
v návaznosti na vyvolávající příčinu, kterou bývají časté komplikace jaterního onemocnění (infekce, 
krvácení do GIT při portální hypertensi, metabolické komplikace především hyponatrémie). Přítomnost 
JE typu A a C je prognosticky velmi významná.

Etiopatogeneticky se na vzniku JE podílejí především metabolické změny astrocytární glie způsobené 
zvýšenou nabídkou amoniaku. Významná je rovněž zánětlivé odpověď, neboť přítomnost zánětlivých 
cytokinů (např. TNF, IL-1, IL-6) v mozku příznaky JE podstatně zhoršují. 

Manifestní JE se diagnostikuje snadno na základě klinického vyšetření, u pacientů dochází ke 
zhoršování psychických funkcí, zmatenosti až ke komatu. Přesnější klasifikaci JE umožňují West Haeven 
kriteria (1977).  Minimální JE je třeba prokazovat speciálními testy, od jednoduchých (tužka + papír) až 
po neurofyziologická vyšetření, (komputerizované psychometrické testy, elektrofyziologická vyšetření a 
elektroencefalografie. Přítomnost jaterní encefalopatie koreluje rovněž s výskytem specifických nálezů 
při zobrazovacích vyšetření mozku.

Zjevná JE vyššího stupně, si vynutí hospitalizaci a léčbu vyvolávajících faktorů. Její opakovaný výskyt 
je prognosticky velmi závažný. Minimální jaterní encefalopatie předchází terminální selhání jater často o 
mnoho let. U svých nositelů však vede k významnému zhoršení kvality života, deterioraci intelektuálních 
schopností. Přináší významné riziko při řízení motorových vozidel.

Léčba jaterní encefalopatie zahrnuje jednak režimová opatření, především racionální dietu bez 
významného omezení bílkovin, probiotika, fyzickou aktivitu (udržení dostatečné svalové hmoty je 
důležité ke zlepšení periferní utilizace amoniaku). Z medikamentosních přípravků snižuje prokazatelně 
výskyt JE laktulóza a rifaximin. Významná je rovněž kontrola vyvolávajících faktorů: prevence SBP, 
antibiotická profylaxe u pacientů s krvácením z jícnových varixů a uvážlivá diuretická léčba ascitu 
bránící vznik hyponatrémie.

KaTETrIZaCE jaTErNÍCH ŽIL

Petrtýl j., Brůha r.
IV. interní klinika 1.FK UK a VFN

Úvod
Hypertenzí rozumíme vzestup tlaku v určité do jisté míry oddělené části krevního oběhu. Z tohoto 

pohledu je jasně definována hypertenze systémová a plicní, ale s určitými rozpaky byla hodnocena 
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hypertenze portální. K hodnocení portální hypertenze byla používána celá řada zobrazovacích, 
endoskopických resp. katetrizačních metod. Všechny zobrazovací metody mají v hodnocení stupně 
portální hypertenze pouze semikvantitavní význam (velikost varixů, hodnocení kolaterálního oběhu 
apod.). Portální hypertenze byla v minulosti také hodnocena jako vzestup tlaku v portálním řečišti 
nad určitou hodnotu, což je však metoda nepřesná. Absolutní hodnoty tlaky jsou zejména ovlivněny 
změnami krevního objemu. 

Portální hypertenze je definována jako rozdíl tlaku mezi portálním a systémovým žilním řečištěm. 
Tato definice přesně odpovídá i rozvoji komplikací např. jícnových varixů, které vznikají na podkladě 
tlakového rozdílu mezi portálním tlakem a tlakem v povodí horní duté žíly. Význam přesného hodnocení 
portální hypertenze je nezbytný v samotné diagnostice portální hypertenze, ve stanovení prognózy 
nemocných s portální hypertenzí, dále ve stanovení léčebného postupu a stanovení efektu léčby.

K hodnocení výše portální hypertenze se v současné době indikována katetrizace jaterních žil. Metoda 
využívá měření tlaku ve v.portae nepřímou metodou katetrem zaklíněným v jaterní žile – WHVP ( wedged 
hepatic venous pressure - tlak v jaterní žíle v zaklínění) ve vztahu k tlaku ve volné jaterní žíle – FHP 
(free hepatic pressure). Rozdíl obou hodnot je portoheptální gradient HVPG (hepatic venous pressure 
gradient): HVPG = WHVP – FHP. Normální hodnota nepřesahuje 4-5 mmHg.

metodika
Po punkci nejčastěji v. jugularis int. vpravo je Seldingerovou technikou za skiaskopické kontroly 

zaveden katetr do jaterních žil. Zaklínění bylo v minulosti nejčastěji prováděno zavedením katetru do 
periferie jaterní žíly, což bylo zpravidla doprovázeno mírným tlakem v pravém podžebří vyšetřovaného. 
V současné době dáváme přednost měření tlaku v zaklínění balonkovým katetrem, kdy balonek po 
insuflaci obturuje jaterní žílu. V tomto případě měříme tlak ve větším povodí a výsledek je spolehlivější. 
Tlak ve volné jaterní žíle měříme při prostém zavedení katetru do jaterních žil. Postup je 3x opakován 
a výsledná hodnota je průměrem naměřených hodnot. Samotné měření je prováděno snímačem 
pro invazivní měření tlaku a monitorem, který je vybaven příslušným modulem, křivka měření je 
zaznamenávána na papír.

Katetrizace jaterních žil je v současné době jedinou metodou, která poskytuje interpretovatelné výsledky 
v hodnocení portálního tlaku. Nevýhodou je invazivita měření, ale transjugulární přístup dovoluje 
u řady nemocných provést i odběr tkáně při transjugulární jaterní biopsii. Tlak v jaterní žíle v zaklínění 
odpovídá sinusoidálnímu tlaku. Při presinoidální portální hypertenzi hodnota tlaku v zaklínění klesá 
a neodpovídá tlaku ve v.portae, stejně tak je problémem hodnocení portální hypertenze při uzávěru 
jaterních žil. Normální hodnota portohepatálního gradientu při jiných objektivních známkách portální 
hypertenze má však v těchto případech diagnostický význam.

Při svou invazivitu a určité limity je v současné době považovaná katetrizace jaterních žil za „zlatý 
standard“ v hodnocení portální hypertenze.

Literatura:
1. Garcia-Tsao G., Groszmann R.J., Fisher R.L. at.al.: Portal pressure, presence of gastroesophageal 

varices and variceal bleeding. Hepatology,5,1985, 419-424.
2. Bosch J., Mastai R., Kravetz D. et al.: Hemodynamic evaluation of the patient with portal hypertension. 

Semin.Liver Dis. 6, 1986, 309-317.
3. De Franchis R.: Evolving consensus in portal hypertension. Report of Baveno IV consensus workshop 

on methodology of diagnosis and therapy in portal hypertension. J. Hepatol. ,43, 2005, 167-176.
4. Zipprich A., Winkler M., Seufferlein T. et al.: Comparsion of baloon vs. straight catheter for the 

measurement of portal hypertension. Aliment.Pharmacol.Ther. 32, 2010, 1351- 1356.
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ENDoSKoPICKÁ LIEČBa gaSTrICKÝCH VarIXoV

Kunčak B, Pekárek B
FNsP Nové Zámky, NOÚ Bratislava

Varixy žalúdka sú prejavom portálnej hypertenzie. Krvácanie z nich je vždy emergentnou situáciou, 
ktorá má často závažný dopad na ďalší priebeh ochorenia. Menežment pacienta s varixami žalúdka 
je náročný a takmer vždy si vyžaduje multidisciplinárnu spoluprácu. Optimálna stratégia liečby je 
stále predmetom diskusie v odborných kruhoch. V súčasnosti je zlatým štandardom liečby krvácania 
z varixov žalúdka endoskopická liečba, ktorej podstatou je injekcia tkanivového lepidla N-butyl-2-
cyanoakrylátu do krvácajúceho varixu. Injekcia rýchlo iniciuje hemostatické procesy v lúmene varixu 
a vedie k jeho obliterácii trombom a lepidlom. Pri dodržaní štandardnej techniky injekcie je možné 
uvedenú metódu považovať za vysoko efektívnu a bezpečnú. Primárnym cieľom liečby je hemostáza 
a následne dosiahnutie kompletnej obliterácie varixov (čo hodnotíme pri endoskopii ako nestlačiteľnosť 
varixu). Pacienti sú po výkone pravidelne sledovaní a ak je to nutné, injekcie lepidla sa opakujú. 
Alternatívnou metódou je TIPS (transjugulárny intrahepatálny portosystémový shunt). TIPS je vysoko 
efektívnou metódou v zmysle dosahovania hemostázy, je však metódou finančne náročnejšou a nie vždy 
realizovateľnou v emergentných podmienkach. Ako sľubná sa črtá ďalšia metóda intervenčnej rádiológie 
a síce BRTO (z angl. balloon-occluded retrograde transvenous obliteration). Stále otvorenou je otázka 
profylaktickej liečby varixov žalúdka. Pilotné štúdie naznačujú, že u pacientov s rizikovými varixami 
žalúdka môže profylaktická endoskopická liečba znížiť riziko krvácania. Zatiaľ sa však za štandard 
považuje medikamentózna liečba betablokátorom.

DENTÁLNa foKÁLNa INfEKCIa PrI PorTÁLNEj HYPErTENZII

MUDr. Markovičová Andrea
FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Úvod
V súčasnosti, v období rozvoja diagnostických a terapeutických metód sa do popredia širokej odbornej 

verejnosti opäť dostáva otázka dentálnej fokálnej infekcie, jej vplyv na vzdialené cieľové tkanivá či 
orgány a možnosti jej terapeutického zvládnutia.

Cieľ
Fokálna infekcia dentogénneho pôvodu môže byť príčinou veľkej rady ochorení : endokarditíd, 

myokarditíd, flebitíd, nefritíd, neuritíd, neuralgií, migrén, ekzémov, akné, Quinckeho edému a ďalších. 
Cieľom bolo preukázať priamu súvislosť s odstránením dentálnej  fokálnej infekcie a následným 
výrazným poklesom zápalových parametrov u pacientov s portálnou hypertenziou.

materiál a metodika
Známych je niekoľko teórií, podľa ktorých baktérie alebo ich toxíny, prípadne látky vznikajúce 

pri rozpade tkanív, sú z primárneho ložiska vyplavované do obehu a v mieste usídlenia vyvolávajú 
zápalové, toxické alebo alergické zmeny. Z hepatologického oddelenia boli odosielaní pacienti zaradení 
do transplantačného programu na stomatologickú ambulanciu za účelom stomatologickej defokizácie 
pričom boli sledované zápalové parametre pred aj po sanácii.

Výsledky
U 94% pacientov bola pozitívna dentálna fokálna infekcia. Po radikálnej sanácii došlo k výraznému 

poklesu zápalových parametrov. Celkové zlepšenie klinického stavu približne u 60% prípadov, dokonca 
u 37% pacientov zaradených do transplantačného programu sa ustúpilo od indikácii k transplantácii.
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Záver 
Teória fokálnej infekcie zostáva i naďalej kontroverznou a diskutovanou témou širokého okruhu 

odborníkov. Aj keď nastal pokrok v diagnostike ochorení, súčasná odborná literatúra nepopisuje žiaden 
kauzálny vzťah medzi infekčnými ochoreniami dutiny ústnej a systémovými chorobami. Podľa nových 
poznatkov sa fokálna infekcia považuje za multifaktoriálne ochorenie so závislosťou na obranných 
mechanizmoch hostiteľského organizmu. Čo sa týka dutiny ústnej, je evidentné, že najčastejšími fokusmi 
sú následky dlhodobej perzistencie bakteriálneho povlaku (plaku) ako napr. kariézne deštrukcie zubov, 
chronická periodontída, chronický zápal parodontu. Princípom ošetrenia je odstránenie patologických 
ložísk fokálnej infekcie dentogénneho pôvodu a predovšetkým motivácia a inštruktáž pacienta pri 
dodržiavaní základnej ústnej hygieny.

UmBILIKÁLNa HErNIa U PaCIENTa S aSCITom 

Slobodník I1,Skladaný Ľ2, Kothaj P1,Adamcová-Selčanová S2, Baláž J2

1. II. chirurgická klinika SZU
2. HEGITO – Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. internej kliniky SZU, 
FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

ÚVoD
Umbilikálna hernia sa vyskytuje u 20% pacientov s cirhotickým ascitom 2.-3. stupňa. Komplikácie, 

ako inkarcerácia a perforácia, vedú často k bakteriálnej peritonitíde a zvyšujú mortalitu -v prípade 
konzervatívneho postupu až na 60-88%; preto sa skúmajú možnosti chirurgickej intervencie. 

Chirurgické riešenie hernie spočíva v radikálnej operácii hernie s plastikou brušnej steny. Otázkou 
ostávajú indikačné kritériá k výkonu: či operovať len v urgentnom štádiu (tento prístup má vysokú 
mortalitu), alebo indikovať elektívne výkony v snahe predísť komplikáciám. Nie je ani jednota v otázke 
chirurgickej techniky. Prebiehajú polemiky o použití syntetických materiálov -mesh plastiky. Okolnosťou, 
ktorá zásadne ovplyvňuje hojenie plastiky, je stupeň kontroly rezistentného ascitu. Na jeho liečbu sa 
používajú: i)opakované veľkoobjemové paracentézy s náhradou albumínu, ii)TIPS a iii)iné modality. Na 
pracovisku autorov sa ascites, pri ktorom je nutné použiť tretiu skupinu liečebných modalít, označuje 
ako problémový ascites;liečbou voľby je pri ňom tzv. frekventná maloobjemová drenáž ascitu (FMODA) 
– za pomoci zavedenia katétra, používaného pri peritoneálnej dialýze. FMODA má teoretický potenciál 
pre využitie pri chirurgickej liečbe umbilikálnych hernií u pacientov s problémovým ascitom.

CIELE PrEZENTÁCIE
i)  Predložiť prehľad literatúry o chirurgických prístupoch k liečbe umbilikálnych hernií u pacientov s 

cirhotickým ascitom.
ii) Ukázať vlastné skúsenosti.

ZÁVEr
Chirurgická liečba umbilikálnej hernie u pacientov s cirhotickým ascitom je problematická z dôvodu 

neexistujúceho konsenzu o indikáciách, načasovaní a technike operácie. FMODA má potenciál pre využitie 
ako súčasť komplexného prístupu k pacientom – potrebné je však potvrdenie hypotézy v prospektívnej 
štúdii (Viď Slobodník et al: Chirurgické riešenie hernií u pacientov s cirhózou pečene a rezistentným 
ascitom s využitím katétra pre peritoneálnu dialýzu ako sekundárnej modality na kontrolu ascitu.).

1.  BelghitiJ.,DurandF.,Abdominal wall hernias in the setting of cirrhosis, Semin Liver Dis 1997;17;219-
26.

2.  Lemmer JH, Strodel WE, Knol JA, Eckhauser FE 1983 Management of spontaneous umbilical hernia 
disruption in the cirrhotic patient. Ann surg 198:30-34.
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HEPaToCELULÁrNY KarCINÓm – NajČaSTEjŠIa KľÚČoVÁ UDaLoSť Vo 
VÝVojI PHT

MUDr.Tomáš Šálek
Oddelenie klinickej onkologie E,Národný onkologický ústav,Bratislava

Hepatocelulárny karcinóm patrí medzi najčastejšie malígne ochorenia na svete.
Ročne sa celosvetovo diagnostikuje približne 600.000 primárnych nádorov pečene a približne rovnaké 

množstvo chorých tomuto ochoreniu ročne aj podľahne. Na Slovensku sme v roku 2006 diagnostikovali 
326 nových nádorov pečene. Ochorenie vzniká pri poškodení parenchýmu pečene hepatitídou alebo 
toxínmi, ktoré vedie k cirhóze pečene a následne ku vzniku nádorového ochorenia. Liečebné možnosti 
nádorového ochorenia sú limitované. Chirurgická liečba a transplantácia sú metódy terapie s kuratívnou 
intenciou. Ďalšími terapeutickými metódami sú embolizácia, chemoembolizácia, rádiofrekvenčná ablácia, 
perkutánna alkoholová injekcia, rádiofrekvenčná ablácia, chemoterapia a najnovšie tzv cielené terapie. 
Od roku 2007 sa používa v systémovej terapii hepatocelulárneho karcinómu Sorafenib-multikinázový 
inhibítor, pôsobiaci anti-angiogénne, proapoptoticky a Raf-kinázu inhibujúco. Pôsobí na VEGFR-anti-angiogénne, proapoptoticky a Raf-kinázu inhibujúco. Pôsobí na VEGFR-
2, VEGFR-3, PDGFR-β, KIT,FLT-3 a RET. Je to prvý preparát, ktorý dosahuje štatisticko-signifikantne 
predĺženie prežívania liečených pacientov.

NEINVaZÍVNa DIagNoSTIKa PorTÁLNEj HYPErTENZIE: marKErY 
fIBrogENÉZY

Janičko M, Jarčuška P
I. interná klinika Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Úvod. Fibrogenéza je typická reakcia tkaniva pečene na poškodenie. V prípade dlhodobej stimulácie 
dochádza ku kumulácii väziva v parenchýme pečene a vzniká klinicky významná fibróza a cirhóza. 
Liečebné možnosti cirhózy pečene sú limitované, a preto je dôležitý skríning a monitorovanie 
týchto pacientov. Neinvazívne parametre sú na tento účel ideálne pre ich výhodný rizikový profil a 
opakovateľnosť.

metódy. Systematický prehľad literatúry. 
Výsledky. Vo veľkom množstve biomarkerov fibrogenézy je možné nájsť určité rozdiely medzi dvoma 

skupinami. V prvej skupine sú biomarkery spojené s priebehom fibrogenézy, ich prítomnosť v sére je 
výsledkom zvýšenej produkcie alebo degradácie extracelulárnej matrix. Druhá skupina biomarkerov 
odráža najmä funkciu pečene alebo štrukturálne poškodenie parenchýmu. V literatúre sme identifikovali 
27 biomarkerov prvej skupiny a 13 biomarkerov druhej skupiny. Diskriminačnú silu sme zhodnotili 
vo vzťahu k prítomnosti významnej fibrózy a portálnej hypertenzie u markerov, ktoré dosiahli aspoň 
minimálnu klinickú použiteľnosť. 

Záver. Aktuálne klinické využitie biomarkerov na zhodnotenie významnej fibrózy alebo portálnej 
hypertenzie je limitované. Jednoduché a dostupné biomarkery majú obyčajne nízku presnosť na daný 
účel, drahšie a náročnejšie biomarkery majú nízky pomer cena/úžitok. Preto zostáva biopsia pečene 
zlatým štandardom na stanovenie stupňa fibrózy pečene ako aj meranie tlakového gradientu vo vena 
portae zlatým štandardom na stanovenie stupňa portálnej hypertenzie. Napriek tomu existuje alternatíva 
vo forme biomarkerov v niektorých klinických situáciách, kedy ich implementácia do praxe môže byť 
prínosná.
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jE moŽNÉ NaHraDIť ENDoSKoPICKÝ SKrÍNINg VarIXoV PaŽErÁKa 
a ŽaLÚDKa?

Kužela L, Skladaný Ľ
Gastroentero-hepatologické centrum, Thalion, Bratislava,
HEGITO – Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky SZU, 
FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Prevalencia cirhózy pečene na Slovensku zatiaľ nie je známa, no podľa dostupných údajov odinakiaľ sa 
dá predpokladať, že ju nemá menej, ako jeden zo sto dospelých. U určitej časti z tisícok týchto pacientov 
sú v momente zistenia cirhózy prítomné varixy pažeráka a žalúdka, u ostatných sa môžu vyvinúť neskôr 
(Tabuľka). Význam týchto skutočností tkvie v tom, že 1)varixy môžu krvácať a ak k tomu dôjde, jeden 
z piatich pacientov umrie; 2)ak sa varixy zistia, dá sa urobiť preventívne opatrenie – tzv. primárna 
prevencia krvácania. Dvadsať rokov nazad sa dokázalo, primárna prevencia že znižuje výskyt krvácania 
a úmrtnosť naň. Preto sa prijalo odporučenie indikovať skríningové ezofagogastrofibroskopické (EGD) 
vyšetrenie u každého pacienta s cirhózou pečene čo najskôr po jej zistení. 

Úskalím je jeho invazívnosť. 
Snaha nájsť jednoduché ukazovatele (laboratórne, hematologické – trombocytémia, ultrasonografické 

– veľkosť sleziny, ich vzájomné vzťahy a pod.), pomocou ktorých by sa dalo určiť, u ktorých pacientov 
s cirhózou pečene je pravdepodobnosť prítomnosti varixov nízka a EGD nie je potrebná, bola zatiaľ 
bezvýsledná. Ani hľadanie menej invazívnych metód na zisťovanie prítomnosti varixov, než je EGD, 
neprinieslo očakávané výsledky (CT, prehltnutie kapsuly s videom – PillCam a pod.).

Diagnostický prístup „cirhóza pečene = EGD“ sa preto zatiaľ nemení.

Tabuľka
Vznik varixov Priemer 5 – 10% ročne

Kompenzovaná cirhóza 4% ročne
Dekompenzovaná ci. 25% ročne

Nárast varixov na veľké - 5 – 20% ročne
Krvácanie z malých varixov - 12% do 2 rokov
Krvácanie z veľkých varixov - 30% ročne

LIEČBa aKÚTNEHo VarIKÓZNEHo KrVÁCaNIa a VČaSNÝ TIPS

Skladaný Ľ, Okapec S2, Baláž J, Adamcová S, Bielik R2, Žilinčan M2.
HEGITO – Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. internej kliniky SZU, 
2. Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie 
FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Liečba akútneho varikózneho krvácania je komplexná. Okrem nižšie-uvedeného obnáša rozhodovanie 
o intubácii dýchacích ciest, kanylácii centrálnej žily, podávaní hemostyptík a koagulačných faktorov, 
punkcii tenzného ascitu, načasovaní endoskopie za zohľadnenia personálnych a technických podmienok 
v službe a pod.

Piliermi prístupu k pacientovi sú i)liberálna a rýchla volumexpanzia, ii)rýchla a dostatočne dávkovaná 
liečba terlipresínom, iii) konzervatívna (šetrná) hemoterapia, iv)antibiotiká, v)stratifikácia rizikovosti 
pacienta a vi)diagnosticko-terapeutická endoskopia do 12 hodín od prijatia. 

Terlipresín môže mať úvodnú dávku 2 mg, ďalšiu, po 4 hodinách,  možno upraviť podľa tabuľky 
o dávkovaní podľa hmotnosti. Erymasy sa odporúča nepodávať, kým hemoglobín nepoklesne pod 70 g/l 
za predpokladu, že pacient nemá závažnú / nestabilizovanú kardiovaskulárnu komorbiditu. Antibiotiká 
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je pravdepodobne spočiatku lepšie podávať do žily – liekom prvej voľby je cefalosporín. Stratifikácia 
rizikovosti pacienta sa po vykonaní vyššie-uvedeného ukazuje ako mimoriadne dôležitá podmienka 
správneho rozhodovania o ďalšom postupe. Možno použiť rôzne metodiky včetne merania hepatálneho 
portálneho žilového gradientu, no postačí aj klasifikácia podľa Childa a Pughovej. Endoskopia sa má 
vykonať v spomínanom intervale do 12 hodín od prijatia pacienta do nemocnice; diskusie o platnosti 
paradigmy „čím skôr, tým lepšie“, sa nepodarilo zavŕšiť. Doterajšie výsledky ukazujú, že je vo 
väčšine prípadov možné vyčkať na optimálnu zostavu endoskopujúci lekár-sestra-armamentárium. 
Endoskopickou metódou voľby je ligácia krvácajúcich varixov, v prípade krvácania z varixov žalúdka, 
použitie tkanivového lepidla (viď prednn. Bátovský, Kunčák). Pri ligácii väčšina expertov odporúča 
indikovať inhibítor protónovej pumpy. Ak pacient pri endoskopii, ktorej predchádzala vyššie-spomenutá 
liečba stále krváca, je potrebné overiť skóre Child-Pughovej, aby sa neprehliadla jedna z dvoch indikácií 
na organizovanie inštalácie tzv. včasného TIPSu: Robí sa to pri dosiahnutí triedy B.

Poznanie definícií zlyhania liečby a časových intervalov, v ktorých sa hodnotí (viď predn. Koller, 
Huorka) umožňujú správne sa rozhodnúť vo voľbe medzi opakovanou liečebnou endoskopiou, 
Danišovým stentom (v krajnom prípadne balónikovou sondou), tzv. záchranným TIPSom a chirurgickým 
zhotovením portosystémového skratu. Conditio sine qua non je pri tom opäť znalosť rizikovosti pacienta 
– napr. skóre Child-Pughovej. Trvanie liečby terlipresínom a antibiotikami je 5 dní, potom sa začína 
obdobie sekundárnej prevencie.

Druhou indikáciou na včasný TIPS je Child-Pughovej trieda C, dosiahnutá pri prvej stratifikácii, bez 
ohľadu na endoskopický nález. Prítomnosť hepatálnej encefalopatie nie je v tomto prípade, na rozdiel od 
všetkých iných kontextov zvažovania TIPSu, jeho kontraindikáciou.

SKLEroTIZÁCIa V DoBE LIgÁCIE – II. DIEL

Marian Bátovský
Gastroenterologická klinika SZU a UN Bratislava

Endoskopická injekčná skleroterapia /EIS/ sa používa už vyše 30 rokov ako metóda zástavy akútneho 
krvácania z pažerákových varixov. Pred nástupom éry endoskopickej ligácie varixov /ELV/ sa používala 
aj ako elektívny výkon za účelom dosiahnutia eradikácie varixov  v prevencii recídív varikózneho 
krvácania. Dokonca sa objavilo aj niekoľko správ o primárne preventívnej endoskopickej skleroterapii 
varixov, táto však zostala na úrovni klinických porovnávacích štúdii. Úspešnosť hemostázy varikózneho 
krvácania použitím tejto metódy sa pohybuje od 60-100 %. Metanalýza štúdii porovnávajúcich efekt 
EIS s aplikáciou vazopresínu alebo terlipresínu pri pokuse o zástavu akútneho varikózneho krvácania 
ukázala signifikantné hemostatické prednosti EIS /po podaní somatostatínu alebo oktreotidu sa významné 
rozdiely už nenašli/. Avšak tento priaznivý efekt bol zaťažený príliš vysokou mierou komplikácii 
v porovnaní s aplikáciou vazopresorov, čo viedlo k názoru o nasadení úspešných vazopresorov do 
prvej terapeutickej línie pri akútnej varikóznej hemorágii. Širšie klinické použitie ELV sa datuje od r. 
1986 a početné štúdie potvrdili rovnaký hemostatický efekt ako u EIS, čo skonštatovala aj metanalýza 
týchto štúdii ešte r. 1995 /95 % ELV vs 83 % EIS/. Výskyt komplikácií bol však významne nižší, a tak 
konsenzus Baveno IV /r. 2005/ postavil ELV do čela hemostatických endoskopických aktivít ako metódu 
prvej voľby. EIS zostáva vyhradená iba pre tých pacientov, u ktorých masívnosť a rýchlosť krvácania 
limituje endoskopistovo zorné pole a pre tie pracoviská, kde sa ELV z akýchkoľvek dôvodov nepoužíva. 
V súčasti sa razí princíp použitia kombinácie vazopresorov s endoskopickou liečbou / prednostne s ELV/ 
pri akútnom krvácaní z pažerákových varixov  - v tejto indikácii ešte zostáva miesto aj pre EIS. V prípade 
primárnej a sekundárnej prevencie krvácania z pažerákových varixov ju v súčasnosti už plne nahradila 
ELV.
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PoŠKoDENIE oBLIČIEK PoDľa IaC 2011

Skladaný Ľ, Adamcová-Selčanová S, Baláž J
HEGITO – Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. internej kliniky SZU, 
FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

ÚVoD
Hepatorenálny syndróm (HRS) má dva podtypy, ktoré môžu byť odlišnými entitami po stránke 

patogenézy, liečby a prognózy. Úmrtnosť HRS 1. typu je napriek liečbe vysoká. Jedným z možných 
vysvetlení je, že diagnóza sa obvykle stanovuje v jeho príliš pokročilom štádiu – okrem iného preto, že je 
retrospektívna (založená na vývoji ukazovateľov počas hospitalizácie). Otázky včasnej diagnostiky HRS 
a presnejšej definície stavov, ktoré mu predchádzajú, sa riešili aj na zasadaní Medzinárodného klubu 
o ascite (IAC) 2011. Hlavnými hnacími silami pre zmeny boli: konsenzus o nespokojnosti expertov 
s doterajšou definíciou HRS, ktorá ponecháva v tzv. šedej zóne bez diagnózy pacientov s evideneným 
postihnutím obličiek, avšak bez naplnenia doterajších diagnostických kritérií HRS (SKr 110-133umol/L); 
pretrvávajúca závažná prognóza HRS; nespoľahlivosť kretininémie ako izolovanej a statickej premennej; 
bola zaznamenaná aj zmena v náhľade na patogenézu HRS – kontext sa sa javí byť širší, než volum-
dependentný.

Tieto nezrovnalosti mohli byť aj príčinou za nekonkluzívnosťou doterajších intervenčných štúdií 
s HRS.

NaVrHNUTÉ DEfINÍCIE (Doterajšie definície - viď predn doc. Jarčuška).
HRS 1. typu je špecifický podtyp v skupine akútneho poškodenia obličiek (Acute Kindney Injury, 

AKI) u pacientov s cirhózou pečene. Na diagnózu je potrebné mať podozrenie už pri vzostupe sérovej 
hladiny kreatinínu (SKr) o 50% pôvodnej hodnoty, alebo o 25 umol/L. HRS 2. typu je špecifická forma 
chronického zlyhania obličiek u pacientov s cirhózou pečene (Chronic kidney disease, CKD), definované 
poklesom glomerulárnej filtrácie (GFR) pod 60 ml/min v trvaní aspoň tri mesiace a vypočítanej podľa 
vzorca MDRD6. Bol definovaný aj tretí typ poškodenia obličiek u pacientov s cirhózou pečene – acute on 
chronic kidney disease: superpozícia AKI na CKD. Diagnóza spočíva na kombinácii vyššie-spomenutých: 
náhly vzostup SKr o 50%, alebo o 25umol/L u pacienta s dlhodobou GFR pod 60 ml/min. 

KomENTÁr
Vzhľadom na prospektívne štúdie, ktoré sa na podporu vyššie-uvedeného zorganizovali (Wong, 

Toronto), pracovisko autorov prerušilo štúdiu s cieľom definovať tzv. pre-hepatorenálny syndróm. Táto 
entita sa javí identická s tzv. šedou zónou.

aCLf – SUPErPoZICE aKUTNÍHo jaTErNÍHo SELHÁNÍ Na CHroNICKÉ  

Šperl J
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Akutní jaterní selhání nasedající na selhání chronické (Acute on Chronic Liver Failure, ACLF) je 
definováno jako akutní zhoršení funkce jater u pacienta s dosud stabilní jaterní cirhózou, které vede 
k selhání dalších orgánů. Nejčastěji se jedná o vystupňování jaterní encefalopatie až jaterní koma či o 
progresi hepatorenálního syndromu k selhání ledvin. Faktory vyvolávající akutní zhoršení funkce jater 
se rozdělují na primární a sekundární. Primární faktory negativně působí přímo na hepatocyty, patří 
sem nasedající akutní virová hepatitida, toxická jaterní léze vyvolaná léky nebo jinými hepatotoxiny, 
např. alkoholem. Mezi sekundární vyvolávající faktory patří varikózní  krvácení nebo sepse, tyto faktory 
negativně ovlivňují funkci jater nepřímo, zhoršením hemodynamiky a oxygenace. V průběhu ACLF 
dochází k vystupňování hemodynamických změn, které jsou vždy přítomny i u pacienta se stabilní 
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jaterní cirhózou, jedná se o hyperkinetickou cirkulaci bez další rezervy ke kompenzačním změnám 
v periferii. Snaha o kompenzaci ve splanchnické oblasti má za následek další vazokonstrikci v ledvinách 
a progresi selhání ledvin. Periferní cirkulaci může dále zhoršit diseminovaná intravaskulární koagulace, 
které ACLF často provází. Popsané cirkulační změny se negativně odrazí v prokrvení orgánů a tkání a 
rezultují v selhání dalších životně důležitých orgánů. Jaterní dysfunkce tak není nejdůležitějším faktorem 
při určování vývoje ACLF, proto zde nelze mortalitu dobře predikovat na základě známých ukazatelů 
dysfunkce jater (Child-Pughovo skóre, MELD skóre). K predikci mortality u ACLF jsou vhodnější obecná 
skóre selhání orgánů (APACHE 11 nebo SOFA). Velmi důležitým faktorem, který determinuje průběh 
ACLF, je systémová zánětlivá odpověď (systemic inflammatory response, SIRS), která se poměrně 
snadno stanovuje z tepové a dechové frekvence, tělesné teploty a počtu leukocytů v periferní krvi. 
Význam SIRS je nejlépe zhodnocen u pacientů s akutním selháním jater, přítomnost SIRS je spojena 
s vyšším výskytem infekcí, selháním ledvin, encefalopatií i s vyšší mortalitou. U cirhotiků se selháním 
ledvin byla vyšší mortalita ve skupině se SIRS. U cirhotiků s varikózním krvácením je popsána redukce 
mortality díky profylaktické léčbě antibiotiky. Mechanismus, kterým přítomnost SIRS zhoršuje průběh 
ACLF, není zatím detailně popsán, není proto ani známa léčba, která by byla schopná cíleně přerušit 
kaskádu nepříznivých dějů. Současnou léčbu ACLF je proto nutno označit za symptomatickou ve snaze 
korigovat přítomné orgánové poruchy, na počátku musí být snaha o odstranění vyvolávajícího faktoru. 
Při úvaze o urgentní transplantaci jater u pacientů s ACLF je nutno mít na paměti, že transplantace je 
provázena množstvím komplikací, vysokými náklady na léčbu a vysokou mortalitou po transplantaci.

NUTrIČNÍ LÉČBa U PorTÁLNÍ HYPErTENZE 

Pavel Kohout
II.interní klinika, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, Česká republika 

U pacientů s jaterní cirhózou je malnutrice velmi častá a je v přímé souvislosti s tíží jaterního 
postižení, navíc u pacientů se skóre Child-Pugh A a B je nezávislým prognostickým faktorem. U pacientů 
s kompenzovanou jaterní cirhózou se objevuje malnutrice ve 20 %, u těžkého jaterní insuficience až v 60 
%. 

U pacientů s jaterním onemocněním je velmi obtížné určit nutriční stav – běžné metody, jako je 
například určení hmotnosti, resp. BMI, hladina albuminu a prealbuminu, z důvodu základního jaterního 
onemocnění selhávají. Také správná taktika nutriční léčby je mnohdy velmi složitá, především z důvodu 
rizika dekompenzace jaterního onemocnění či jaterní encefalopatie. 

U pacientů s jaterními onemocněními je vyšší potřeba energie (kompenzovaná cirhóza 25-35 kcal/kg/
den, dekompenzovaná cirhóza s portální hypertenzí, ascitem a malnutricí 30-40 kcal/kg/den), zvýšená 
potřeba bílkovin (kompenzovaná cirhóza 1,0-1,2 g/kg/den, dekompenzovaná cirhóza s portální hypertenzí 
1,2-1,5 g/kg/den). Problémem bývá zhoršení digesce a resorpce živin při kongesci trávicí trubice při 
portální hypertenzi.

Úprava dietního režimu je nejlevnější a nejpřirozenější formou nutriční léčby. Cílem je udržet či 
zlepšit nutriční stav. Je třeba zvýšit počet chodů (až na 7 denně), zvýšit energetickou denzitu diety a 
obsah bílkovin. Častou chybou je doporučování a dodržování příliš přísných „jaterních“ diet s nízkým 
obsahem energie a bílkovin. Pokud samotná dieta nestačí, je vhodné přidat doplňkovou enterální výživu 
formou sippingu. 

Enterální výživa by měla být metodou první volby u pacientů, u kterých hrozí malnutrice nebo již 
malnutricí trpí. Metodou první volby je doplňková léčba popíjením přípravků enterální výživy (sipping), 
pokud tuto formu pacienti netolerují, je vhodné zavést nasojejunální sondu a využít například nočního 
podávání enterální výživy. U pacientů s kompenzovanou cirhózou většinou postačí polymerní enterální 
výživa, u pacientů s portální hypertenzí je vhodné využít oligomerní výživy, u jaterní encefalopatie je 
vhodné využít aminokyselin s rozvětveným řetězcem (BCAA neboli VLI).

U těžké malnutrice, komplikací jaterní cirhózy – například krvácení do GIT, nutnosti rychlého zlepšení 
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nutričního stavu či nedostatečné účinnosti enterální výživy a u pacientů s těžkou jaterní insuficiencí a 
selháním je indikována parenterální výživa. Její efekt je prokázán především v perioperačním období či 
u komplikací jaterního onemocnění. U pacientů s jaterní encefalopatií je prokázán efekt rozvětvených 
aminokyselin.

NECIrHoTICKÁ PorTÁLNa HYPErTENZIa 

Szántová M
III. interná klinika LFUK, Bratislava

Necirhotická portálna hypertenzia (NPH) označuje cievne postihnutie pečene – budβ obštrukciu 
extrahepatálneho úseku portálnej vény (EHOPV) alebo hepatálnych vén, resp. dolnej dutej žily (VCI), 
označovanú ako Buddov-Chiariho syndróm (BCS). NPH je príčinou varikózneho krvácania u detí až 
v 70%, u dospelých v 5-10%. Najčastejšie príčiny sú hyperkoagulačný stav, zápalové abdominálne 
ochorenie, trauma a anamnéza trombózy na  inom mieste. V detstve prebieha častejšie pod chronickým 
obrazom s epizódmi masívnej, ale veľmi dobre tolerovanej hematemézy bez prejavov hepatálneho 
zlyhania. V dospelosti priebeha akútne alebo chronicky. Akútny priebeh sa prejaví náhlou abdominálnou 
bolesťou rozličnej intenzity a trvania (± horúčka, ascites). Pre chronický priebeh sú typické opakované, 
dobre tolerované epizódy pažerákového krvácania. Až u 1/3 pacientov sa vyskytujú žalúdkové varixy, 
najnebezpečnejšie sú izolované gastrické varixy1. Portálna biliopatia označuje abnormality extra 
a intrahepatálneho biliárneho systému v dôsledku kompresie portálnymi venóznymi kolaterálami. 
Vyvíja sa pri dlhodobo trvajúcej portálnej hypertenzii. Vyskytuje sa u viac ako  80% pacientov (ERCP) 
a je zväčša asymptomatická. Diagnózu EHOPV stanovíme zobrazovacími metódami - FDU, CT ev. MR 
s kontrastom. Povinnosťou je hľadať protrombotický stav ev. myeloproliferatívne ochorenie genetickým a 
histologickým vyšetrením a vykonať precízne endoskopické vyšetrenie hornej časti gastrointestinálneho 
traktu. EHOPV liečime ligáciou, v prípade potvrdenia trombofilného stavu je indikovaná dlhodobá 
p.o. antikoagulačná liečba, profylakticky neselektívne betablokátory (carvedilol). V prípade progresie 
ischémie sa má zvážiť perkutánny transhepatálny prístup. Chirurgická liečba je indikovaná po zlyhaní 
endoskopickej liečby. U detí s EHOPV sa odporúča Rexov (mezenteriko-portálny venózny) skrat ak je 
priechodná horná mezenterická véna. Ektopické varixy je možné riešiť farmakologicky, skratom alebo 
TIPSom . 

O BCS uvažujeme pri náleze akútneho/chronického ochorenia pečene s hornou abdominálnou 
bolesťou, ascitom, hepatomegaliou, známymi rizikovými faktormi trombózy, významnými subkutánnymi 
kolaterálami a pri nejasnej etiológii. Indikovaná je Dopplerovská usg skúseným vyšetrujúcim, príp. 
MRI/ CT (alternatívne) a ak zobrazenie nie je výpovedné, je potrebné zvážiť biopsiu pečene, príp. rtg-
venografiu. Nutné je počítať s rizikom nefrotoxicity jódových kontrastných látok. Liečba BCS spočíva 
v antikoagulačnej liečbe LMWH s prechodom na p.o. antikoagulačnú liečbu  (cieľové INR 2-3). Liečime 
komplikácie portálnej hypertenzie. Je potrebné zvážiť  možnosť perkutánnej angioplastiky/stentovania. 
Pri nezlepšení zvážime TIPS. Transplantáciu pečene zvažujeme ak sa stav pacienta nezlepší ani po 
TIPSe a u pacientov s fulminantným hepatálnym zlyhaním. 

Odporúčania AASLD 2009 a Baveno IV./V.(2010) u všetkých pacientov s NPH zdôrazňujú potrebu 
skríningu trombofilného stavu a pri potvrdení následnú antikoagulačnú liečbu. Cieľom je zlepšenie 
prognózy pacientov s NPH.
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CaUSES of DEaTH of HoSPITaLIZED PaTIENTS WITH LIVEr CIrrHoSIS. 
aNaLYSIS of 74 CaSES.

BERNASOVSKA G, STUGELOVA M, HRUSOVSKy S
Ist Department of Internal Medicine, Slovak Medical University, University Hospital Bratislava

Background: Compared to the last century there was a gradual reduction in deaths from liver cirrhosis 
due to better management of complications, i. e., prevention and treatment of variceal bleeding, infections, 
or ascites. The goal of this study was to evaluate the causes of death among cirrhotics in the last years.

Patients and methods: Retrospective analysis of causes of death of hospitalized patients at Ist Dept of 
Internal Medicine, Slovak Medical University, University Hospital, Bratislava, Slovakia, from September 
1, 2006 to June 30, 2010. Causes of death are assesed on the basis review of patient record and Death 
Certificate. We used an original evaluation method based on the standard slovak medical documentation 
and created for the purpose of this sudy, using following cathegories: Ic (one c)– aetiology of cirrhosis; Ib 
– reason for admission; Ia – immediate cause of death: one or several „hits“ with letal prognosis during 
the last hospitalization finished by death.

results: The number of deaths for liver cirrhosis alanyzed was 74: forty-seven men, twenty-seven 
women. Average age was 56 (25-87) years, 56 in men, 57 in women. The aetiology of liver cirrhosis (Ic) 
was as follows: alcoholic cirrhosis in 52 patients (70,3 %), chronic HCV and HBV infection in 11 (14,9 %), 
cryptogenic cirrhosis in 7 (9,5 %), other (autoimmune hepatitis, hemochromatosis or Wilsonβs disease) 
in 4 patients (5,3 %). The reason for admission (Ib) was: alcoholic hepatitis in 26 (35,1), spontaneous 
bacterial peritonitis (SBP) in 13 (17,6%), GIT bleeding in 8 (10,8), other in 27 (36,5). At admission, the 
mean prognostic scores were: Child-Turcotte B, Pugh et al. C, MELD 24 (from 9 to 41), GFR 51,42 ml/min/
1,73m2. In the same patient, we found usually several „immediate causes of death“ (Ia). As reason for 
admission (Ib) and causes of death (Ia) together, we found: bronchopneumonia in 33 patients (44,6%), 
SBP in 29 (39,2%), alcoholic hepatitis in 26 (35,1%), GIT bleeding in 22 (29,7%), sepsis in 19 (25,7%), 
hepato-renal syndrome, type 1 in 18 (24,3%), HRS type 2 in 14 (18,9%), acute renal failure in 10 (13,5%), 
acute pyelonephritis in 5 (6,8%), multiorgan failure in 5 (6,8%), dehydration in 5 (6,8%), haemorrhagic 
shock in 4 (5,4%), HBV reactivation in 3 (4,1%), other cause in 3 patients (4,1%).

Conclusions: The death of 74 inpatients with liver cirrhosis was preceded by several disease „hits“ 
during the last hospitalization, each with high mortality. The score by Pugh et al. characterized the 
letal prognosis on admission better than the classification by Child-Turcott, due to a more subjective 
evaluation by means of the latter. 

ProgNoSTICKÉ INDEXY, PrIroDZENÝ PrIEBEH a PrÍČINY ÚmrTIa 
PaCIENToV S CIrHÓZoU V SLoVENSKEj PoPULÁCII PrED ÉroU 
TraNSPLaNTÁCIE PEČENE

Koller T, Kindlová J, Šturdík I, Kollerová J, Huorka M, Payer J
V. interná klinika LFUK a UN Bratislava, Ružinovská 6

Úvod Cirhóza patrí medzi časté príčiny úmrtia v bežnej populácii a jej incidencia naďalej stúpa. V ére 
transplantácií pečene je výhodné poznať, ktoré prognostické faktory najlepšie dokážu predpovedať 
prirodzený priebeh choroby a aké sú najčastejšie príčiny úmrtia pacientov s cirhózou.

Ciele U pacientov s cirhózou identifikovať prognostickú hodnotu štandardných ukazovateľov ako 
Child-Pugh, MELD stanovených pri diagnóze cirhózy a charakterizovať prirodzený priebeh choroby a 
najčastejšie príčiny úmrtia v závislosti od času od stanovenia diagnózy.

metódy Na súbore 114 po sebe nasledujúcich pacientov medzi rokmi 2005 až 2007 so stanovenou 
diagnózou cirhózy sme pri vstupe do sledovania stanovili základné klinické a laboratórne parametre 
ako aj prognostické indexy. Súbor pacientov sme sledovali v čase a zaznamenávali sme dátum úmrtia 
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pacienta a jeho príčinu ako aj dátum poslednej kontroly ako dôkaz prežitia.
Výsledk 114 pacientov s cirhózou sme sledovali v priemere 849 dní. Priemerný vek pri vstupe bol 

57 rokov, v súbore bolo 40 žien. U 88 pacientov sa jednalo o alkoholovú etiológiu cirhózy. Súbor sme 
identifikovali v čase pred spustením transplantačného programu na Slovensku. Priemerné Child-Pugh 
skóre bolo pri vstupe 8,08 bodov, MELD 11,4 bodov.  Úmrtie do 1 a 3 orkov sme pozorovali u 24,6% 
resp. 36,8%. Signifikantnými prediktormi úmrtia do 1 roka boli Child-Pugh skóre nad 8 (senzitivita 
68%, špecificita 82,1%) a MELD skóre nad 10 (senzitivita 62,6 a špecificita 92,31%).  Príčina smrti bola 
hepatálna kóma u 9 pacientov, infekcia u 20 pacientov, krvácanie u 10 pacientov a hepatorenálny syndróm 
u 7 pacientov, u 4 pacientov príčina smrti nebola zistená traja pacienti zomreli na hepatocelulárny 
karcinóm. Úmrtie na infekciu sa udialo signifikantne neskôr  (medián prežitia 832 dní) oproti iným 
príčinám (medián prežitia 122 dní).

Záver Štandardné prognostické indexy ako Child-Pugh skóre a MELD stanovené v čase diagnózy 
cirhózy majú pomerne vysokú špecificitu v predpovedaní 1 ročnej mortality, ktorá bola v našom súbore 
24,6%. Najčastejšia príčina smrti bola infekcia, a prichádzala signifikantne neskôr ako úmrtie na ostatné 
komplikácie cirhózy.

CHIrUrgICKÉ rIEŠENIE HErNIÍ U PaCIENToV S CIrHÓZoU PEČENE 
a rEZISTENTNÝm aSCITom S VYUŽITÍm KaTÉTra PrE PErIToNEÁLNU 
DIaLÝZU aKo SEKUNDÁrNEj moDaLITY Na KoNTroLU aSCITU.

Slobodník I.1, Skladaný Ľ.2, Kothaj P.1, Adamcová-Selčanová S.2, Baláž J.2, Čársky S.1

1. II.chirurgická klinika SZU
2. HEGITO – Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky SZU 
FNsP F. D .Roosevelta, Banská Bystrica

ÚVoD. Chirurgická liečba abdominálnych hernií u pacientov s cirhotickým ascitom je, vzhľadom 
na charakter morbus principalis a absenciu odporúčaní, spojená s vysokou morbiditou a mortalitou.

SÚBor a mEToDIKa. Retrospektívna štúdia pacientov s cirhózou pečene, rezistentným ascitom 
a umbilikálnou herniou u ktorých bola v rokoch 2008-2011 vykonaná radikálna operácia hernie a Mayo 
plastika, so súčasnou implantáciou katétra peritoneálnej dialýzy (PD). Cieľom implantácie PD katétra bolo 
dosiahnuť štatus „suchého brucha“, aby sa predišlo leaku a iným, s ascitom súvisiacim komplikáciám 
operácie.

VÝSLEDKY. Za uvedené obdobie bolo operovaných 17 pacientov (12 mužov). Etiológia cirhózy bola 
alkoholová v 15 prípadoch (88%). Child-Pughovej trieda  bola B u 8 pac (47%) a C u 9 (53%). Veľkosť 
bránky hernie bola väčšia ako 5 cm u 4 pac (23,5%). Dĺžka sledovania bola 8 mesiacov (1-18). Pooperačná 
morbidita bola 51%: malé chirurgické komplikácie sa vyskytli u 5 pac (30%); malfunkcia PD katétra u 5 
pac (30%); infekcie ascitu u 5 pac (30%) - u 2 pac (12%) bolo kvôli nim nutné vyňať PD katéter. Recidívy 
hernií sa vyskytli u 2 pacientov (12%); v oboch prípadoch bola branka hernie >5cm (50% výskyt recidív 
v danej skupine). Mortalita: nemocničná úmrtnosť do 30 dní nebola zaznamenaná; za sledované obdobie 
umreli 4 pac (23,5%), úmrtia boli zapríčinené pokročilým ochorením pečene.

ZÁVEr. Súčasná implantácia katétra PD pri operáciách hernií brušnej steny sa javí ako efektívna 
metodika na kontrolu ascitu. K jej potenciálnym priaznivým dopadom na pooperačný priebeh, 
vyplývajúcim zo štatusu „suché brucho“, výsledky terajšej analýzy ešte nemôžu prehovoriť - vzhľadom 
na dĺžku sledovania a počet pacientov. Výsledky poukazujú na potrebu zvážiť v skupine pacientov 
s brankou >5cm zmenu chirgickej techniky s využitím mesh plastiky.
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ImUNomoDULaČNÝ ÚČINoK D VITamÍNU Vo VZťaHU K HEPaToLÓgII

Šváč J
II. interná klinika SZU, Nemocnica F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Vitamín D resp. jeho aktívny metabolit vitamín D3 spolu s receptorom pre vitamín D (VDR) je všeobecne 
známy svojou  úlohou v regulácii metabolizmu vápnika, fosforu a kostí. Najnovšie zistenia však poukazujú 
na jeho významný imunomodulačný účinok ako v oblasti vrodenej tak aj získanej imunity. Pri vrodenej 
imunite (bariérová funkcia, monocyty, makrofágy) je účinok vitamínu D3 stimulujúci. Adekvátna 
hladina vitamínu D sa významnou mierou podieľa na zabránení vzniku infekcie. V oblasti získanej 
imunity (dendritické bunky) je účinok vitamínu D3 naopak inhibujúci resp. smerujúci k imunotolerancii. 
Adekvátna hladina vitamínu D zlepšuje liečbu alergií, znižuje výskyt autoimúnnych ochorení a zlepšuje 
imunotoleranciu v transplantačnej medicíne. V hepatológii sú tri oblasti v ktorých sa adekvátna hladina 
vitamínu D spolu s funkciou VDR  ukazuje ako dôležitý faktor. 1.  Bol zistený pozitívny vzťah medzi 
VDR polymorfizmom a autoimúnnymi ochoreniami pečene (autoimúnna hepatitída, primárna biliárna 
cirhóza). 2. Deficit vitamínu D3 zhoršuje odpoveď na protivírusovú liečbu u hepatitídy C, a vedie 
k ťažkej fibróze. 3. Deficit vitamínu D3 zvyšuje riziko akútnej rejekcie  a frekvenciu infekčných ochorení 
u pacientov po transplantácii pečene.

Aj keď je počet prác poukazujúci na dôležitú rolu vitamínu D v oblasti imunológie a hepatológie stále 
relatívne nízky, poznatky sú mimoriadne inšpirujúce. Odkrývajú novú oblasť, na ktorú by mala byť 
zameraná pozornosť nielen imunológov, ale aj hepatológov.

HEPaToCELULÁrNY KarCINÓm - aNaLÝZa KoHorTY

Adamcová-Selčanová S1, Skladaný Ľ1, Badinková J1, Baláž J1, Okapec S2 , Pritzová E3, Hampl F 4.
HEGITO – Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. internej kliniky SZU, 
2. Oddelenie rádiológie �. Onkologické oddelenie, 4. II. chirurgická klinika SZU ,�. Onkologické oddelenie, 4. II. chirurgická klinika SZU ,
FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

ÚVoD a  CIELE
Demografické a klinické charakteristiky pacientov s hepatocelulárnym karcinómom (HCC) majú veľké 

geografické odlišnosti. Autori uskutočnili analýzu regionálnej kohorty vo FNsP F.D.Roosevelta v B.Bystrici.

PaCIENTI a mEToDIKa
Súbor: pacienti s diagnózou HCC podľa Odporúčaní AASLD 2005/EASL 2006, ktorí boli hospitalizovaní 

na II. internej klinike, Onkologickom oddelení alebo II. chirurgickej klinike FNsP F.D.R. (regionálna 
nemocnica slúžiaca pre spád s počtom obyvateľov 662 121), v období medzi júnom 2007 a májom 
2011. Sledované premenné: 1. pohlavie, 2. vek, 3. etiológia cirhózy, 4. spôsob diagnostiky HCC (4a = 
surveillance; 4b = iný), 5. klasifikácia podľa systému BCLC, 6. terapia, 7. prežívanie (7a = mortalita v 
sledovanom intervale; 7b = medián prežívania).

VÝSLEDKY
Hodnotiteľné údaje boli získané u 65 pacientov (77 % mužov). 2. Priemerný vek bol 62,5 rokov 

(30-89; muži: 63 (44-82), ženy  61 (30-89). Cirhóza pečene bola prítomná u 64 pacientov (98%).  3. 
Etiológia cirhózy: ALD  32  (49%); HCV 11 (17 %); HBV 10 (15%); NASH 3 (5%); neznáma 4 (6%), 
kryptogénna 5 (8%). 4. Diagnóza bola stanovená v procese surveillance u 16 pacientov (25%). 5. BCLC 
klasifikácia: Trieda A – 8 pacientov (12% ); B - 12 pacientov (19%); C –  34 pacientov (52%); D -  11 
pacientov(17%). 6. Liečba: Resekcia HCC u 3 pacientov (5%), transplantácia pečene (LTx) – 5 pacientov 
(8 %); rádiofrekvenčná ablácia (RFA) 3 pacienti (5%); transarteriálna chemoembolizácia typu DEB-TACE 
8 pacientov (12 %); transarteriálna embolizácia (TAE) 1 pacient (2 %), cielená terapia sorafenibom 32 
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pacientov (49%); symptomatická liečba 12 pacientov (18%). 7a/b. Prežívanie. V triede BCLC A  prežívali 
v sledovanom intervale 4 pacienti (50%);  medián prežívania bol 20,9 mesiacov. Prežívanie v triede 
BCLC B 66,6%, medián 10,6 mes. Prežívanie v BCLC C 38,2 %, medián 9,5 mes. Prežívanie v triede 
BCLC D 0%, medián prežívania 3,5 mesiacov.

ZÁVEr:
Vek, pohlavie a etiológia cirhózy pečene v sledovanej skupine sú porovnateľné s krajinami západného 

sveta. 
Najčastejšími etiológiami HCC sú ALD a vírusové hepatitídy. 
Len u ¼ pacientov bola diagnóza stanovená za pomoci programu surveillance; v korelácii s tým je aj 

pomerné zastúpenie v BCLC triedach a prežívanie pacientov.
Prežívanie pacientov v intermediárnom štádiu môže byť sprostredkované sorafenibom.

frEQUENT LoW-VoLUmE DraINagE of aSCITES (fLVDa)-PErIToNEaL 
DIaLYSIS TECHNIQUE for LoNg-TErm TrEaTmENT of rESISTaNT 
aSCITES.

foLoW UP of �2 CaSES
Adamcová-Selčanová S 1,Skladaný L 1,Baláž J 1,Slobodník I 2,Badinková J1, Šváč J1,
Čarský S2, Janek J2, Kminiak R2. 

1. HEGITO – Dept. Of Hepatology, Gastroenterology and Transplant Medicine, 
2. Dept of Surgery,
FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

aIm: Analysis of a cohort with resistant cirrhotic ascites not amenable to standard of care (problematic ascites) 
treated with peritoneal dialysis (PD) technique – Frequent Low Volume Drainage of Ascites (FLVDA).

BaCKgroUND: The mainstay of PD, which was exploited for the purpouse of FLVDA, is its sophisticated 
access to peritoneal cavity: the catheter connectible to closed „y system“ with bags for drainage of ascites 
and cleansing of lines.

mETHoD. A.Peritoneal catheter was inserted by miniinvasive surgery. B.During the first 48 hours, 
ascites had been drained continuously to ascertain so called dry abdomen with intention to prevent 
leak through unhealed scars; volumexpansion with albumin compensated for ascitic loss. C. Thereafter, 
volume drained per session was 3L (limited by the bag) and no albumin was given apart from cases with 
type HRS 1 and some with peritonitis. Frequency of sessions was determined by abdominal tension. 
Patients or surrogates were trained for home-care.

rESULTS: Between january 2000 and may 2011, FLVDA had been introduced in 82 pts with problematic 
ascites (30% females), mean age of 57,2 years (35 - 84). Etiology of cirrhosis was ALD in 77%. Child- 
Pugh class was C in 61%. There were no surgical failures and related mortality. Major procedure-related 
complications were bacterial peritonitis (68 %; causative agent was retrieved in 100% and was Gram 
positive in 68% of them), catheter dysfunction (19%),  exit site infection (8%), and non-compliance 
(5%). Causes for ending of follow-up was death, LTx or improvement. Median time on FLVDA was 14 
month (1,5 – 118). Ten pts (12,2%) improved and catheter removed, two patients have undergone liver 
transplantation. FLVDA enabled discharge and outpatient care in all the patients.

CoNCLUSIoNS: Where applicable, FLVDA seems to be good alternative choice for the treatment of 
problematic ascites. Main pros are: continuous long-term decrease in abdominal tension, outpatient 
(mostly self) care, no need for albumin replacement. Major cons are: procedure-related infection of ascites 
(curable in most causes), cooperation with highly specialized PD team. Case-control study comparing 
FLVDA patients with their SOC counterparts in terms of, among others, SBP, HRS and survival, is 
underway.
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frEKVENTNÁ maLooBjEmoVÁ DrENÁŽ aSCITU (fmoDa) - VYUŽITIE 
TECHNIKY PErIToNEÁLNEj DIaLÝZY(PD) PrI rEZISTENTNom aSCITE

rETroSPEKTÍVNa aNaLÝZa �2 PrÍPaDoV
Adamcová-Selčanová S1, Skladaný Ľ 1, Baláž J 1, Slobodník I 2, Badinková J 1,  
Čarský S2, Janek J2, Kminiak R2

HEGITO – Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. internej kliniky SZU, 
2. II. Chirurgická klinika SZU,
FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

CIELE: Retrospektívna analýza skupiny pacientov s cirhotickým rezistentným (problémovým) ascitom,  
u ktorých nie je možné využiť  primárne ani sekundárne modality liečby ascitu , ktorí boli liečení využitím 
techniky metódy peritoneálnej dialýzy (PD)- frekventnou maloobjemovou drenážou ascitu (FMODA).

mETÓDa: Podkladom pre FMODA je sofistikovaná metodika peritoneálnej dialýzy: peritoneálny 
katéter je spojený s uzavretým „y systémom“ s vakmi na drenáž ascitu a prepláchnutie liniek.

mEToDIKa: A. Peirotenálny katéter je zavedený do dutiny brušnej za pomoci miniinvazívnej chirurgie. 
B. Po zavedení katétra je ascites kontinuálne evakuovaný počas prvých 48 hodín na tzv „ suché brucho“, 
s cieľom zabrániť leak , za náhrady adekvátnou volumexpanziou ľudským albumínom .C. Následne po 
prihojení peritoneálneho katétra je max. objem evakuovaného ascitu 3L bez potreby náhrady humánnym 
albumínom, okrem prípadov s HRS 1 typu alebo peritonitídy. Frekvencia potreby evakuácie ascitu je 
prispôsobená potrebám pacienta( tenzie ascitu). Pacienti a ich najbližší príbuzní sú zaškolení o zásadách 
manipulácie s „y systémom“ v domácom prostredí.

VÝSLEDKY: Medzi januárom 2007 a májom 2011 bola FMODA metodika použitá u 82 pacientov 
s problémovým ascitom (30 % žien), priemerný vek bol 57,2 rokov ( 35-84). Najčastejšou etiológiou 
cirhózy pečene bola ALD v 77 %, do Child-Pugh C triedy patrilo 61 % pacientov. Za celé obdobie sa 
nevyskytla ani raz chirurgická komplikácia ani úmrtie s ňou viazané. Najčastejšou komplikáciou v súbore 
bola bakteriálna peritonitída – celkovo u 68 % pacientov( patogén sa podarilo zachytiť v 100 % prípadov, 
z to 68 % bola G pozitívna bakteriálna flóra), malfukcia katétra (19%), infekcia okolia katétra (ESI) 8 % 
pacientov a s non-compliance sme sa stretli v 5 % prípadov. Dôvodom na ukončenie FMODA bola smrť, 
dobrý stav pacienta alebo LTx , 18 % pacientov sa stratilo zo sledovania. Medián prežívania pacientov, 
u ktorých bola aplikovaná metóda FMODA bol 14 mesiacov (1,5- 118 m.). V 10 prípadoch (12,2 %) bola 
metodika ukončená pre zlepšenie stavu, vymiznutie ascitu, dvaja pacienti podstúpili úspešnú LTx . 
U všetkých pacientov bola FMODA využitá ako ambulantná metodika na evakuáciu ascitu.

ZÁVErY: Metóda FMODA sa zdá byť dobrou alternatívnou na liečbu rezistentného problémového ascitu. 
Výhody metodiky sú: dlhšie obdobie s mäkkým bruchom, ambulantná (samoobslužná )starostlivosť, bez 
potreby náhrady strát albumínom. Nevýhody metodiky: spolupráca s tímom vysoko špecializovaným 
pracoviskom PD, s metodikou spojená infekcia ascitu (vo väčšine prípadov vyliečiteľná). Case-control 
štúdia porovnávajúca metodiku FMODA s inými postupmi a prežívanie pri nich práve prebieha.
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SUrVEILLaNCE HEPaToCELLÁrNEHo KarCINÓmU V rIZIKoVEj KoHorTE 
HEgITo BB: PrVÉ VÝSLEDKY 

Badinková J, Skladaný L, Adamcová-Selčanová S, Baláž J, Peťková Z, Brunčák M 
HEGITO – Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. internej kliniky SZU, 
FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

ÚVoD. Skríning je jednorázové použitie testu na detekciu choroby, surveillance je opakovanie skríningu 
v čase. Surveillance hepatocelulárneho  karcinómu (HCC) môže viesť k včasnej diagnóze, včasná diagnóza 
ku aplikácii kuratívnej liečby, kuratívna liečba k zlepšeniu inak v priemere jednoročného prežívania 
pacientov. Surveillance HCC sa má vykonávať pravidelným ultrasonografickým (USG) vyšetrovaním 
pečene v polročných intrervaloch u pacientov s rizikom HCC: u všetkých pacientov s cirhózou pečene 
a u pacientov s HBV infekciou. V minulosti sa na pracovisku autorov odporúčalo súčasné vyšetrenie 
alfa-fetoproteínu (AFP).

CIEľ. Zistiť, aká je skutočná aplikácia odporučenej surveillance v kohorte pacientov s rizikom HCC 
z pracoviska autorov. 

mEToDIKa. Retrospektívna štúdia. Prehľadanie dokumentácie pacientov s rizikom HCC, 
identifikovaných v elektronickej databáze HEGITO. Vstupné kritériá: 1.Záznam v dokumentácii, že 
bola pacientovi na pracovisku autorov odporučená surveillance. 2.Cirhóza pečene, alebo HBV infekcia. 
3.Identifikácia v dokumentácii aspoň dvoch následných kontrol (po odporučení surveillance) s odstupom 
6 mesiacov a možnosť zistiť, či bola vykonaná USG, alebo vyšetrený AFP. Sledované premenné: 
1.Pohlavie; 2. Vek; 3.Etiológia cirhózy; 4. Odporúčanie surveillance; 5. Realizácia surveillance; 6. Počet 
diagnostikovaných HCC (veľkosť tumoru, etiológia, možnosti liečby). Vylučovacie kritérium: nemožnosť 
zhromaždiť sledované parametre.

VÝSLEDKY. V databáze bolo identifikovaných 376 pacientov s rizikom HCC. Priemerná doba sledovania 
bola 39 mesiacov (12-120mesiacov). Pohlavie: 210 mužov (56%), 166 žien (44%). Vek: 54,58rokov (20-
80). Etiológia cirhózy pečene: ALD u 113 pacientov (30,1%), HBV u 61 (16,2%), steatohepatitída u  51 
(15,5%), HCV u 26 (6,9%), AIH u 19 (5,1%), NASH u 16 (4,3%), PSC u 8 (2,1%), kryptogénna cirhóza u 
8 (2,1%), PBC u 5 (1,3%).

Spôsob realizácie surveillance: USG + AFP u 20,74%, AFP 64,94%, USG samotné u 6 mesiacov u 
3,76%.

Počet diagnostikovaných HCC: 8 (2,1%); priemerný vek pacientov s HCC bol 64 rokov; muži: ženy 4:1 
(87,5% mužov, 12,5% žien); priemerná veľkosť tumoru 5,9 cm. 

Liečba: Jeden z pacientov HCC je čakateľom na OLTx. TACE bola použitá u 1pacienta, RFA u 1pacienta, 
sorafenib u 6pacientov.

ZÁVEr. 1. Aplikácia odporučenej surveillance je suboptimálna. 2.Spôsob surveillance (prevažne 
AFP) nie je v súlade s platnými odporúčaniami. 3.Veľkosť HCC pri diagnóze nedovoľuje vo väčšine 
prípadov použitie kuratívnej liečby. Tieto tri skutočnosti považujeme za kauzálnu kaskádu. 4. Výskyt 
HCC je pomerne nízky. Výsledky môžu nasmerovať ďalšie aktivity v organizácii racionálneho prístupu 
k pacientom s rizikom HCC.
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SUrVEILLaNCE of HEPaToCELLULar CarCINoma IN a rISK CoHorT 
HEgITo BB: THE fIrST CoNCLUSIoNS. 

Badinková J, Skladaný L, Adamcová-Selčanová S, Baláž J, Peťková Z, Brunčák M
HEGITO – Dept. Of Hepatology, Gastroenterology and Transplant Medicine, FNsP F. D. Roosevelta, Banská 
Bystrica

Background: Screening means a one-time application of a test to detect disease. Surveillance is 
a repeated application of a  test in time. Surveillance of hepatocellular carcinoma helps with an  early 
diagnosis, that provides a possibility of a curable therapy. And this improves the average survival time, 
which is approximatelly one year. Recommodations for HCC surveillance is six monthly liver USG in all 
patients with liver cirrhosis and patients with HBV infection. In the past, the AFP levels monitoring was 
also recommended in authors service.

aim: To review the appliance of HCC surveillance in cohort of patients with the risk for HCC.
methods: Retrospective study. Review of electronic medical records of patients with the risk for HCC 

in our database. Inclusion criterias: 1. surveillance recommedation noted in medical notes, 2. liver 
cirrhosis or HBV infection.3. Ability to identify at least 2 follow ups (6 months apart) with either liver 
USG or AFP blood test . Rated variables were: 1. Sex, 2. Age,3.  Etiology of cirrhosis, 4. Recommendation 
of surveillance, 5. Implementation of surveillance, 6. Number of diagnosed HCC (size of tumor, etiology, 
treatment options).

Exclusion criterias: Unable to obtain the rated variables from medical records.
results: In our database we have identified  376 patients with the risk for HCC. 210 (55,9%) males and  

166 (44,1%)females .Mean age  54,58 years (20-80). Mean time of surveillance was 39 months (12-120) 
Etiology of liver cirrhosis was: ALD  113 (30,1%), HBV 61 (16,2%), Steatohepatitis 51 (13,6%), HCV  26 
(6,9%), AIH  19 (5,1%), NASH 16 (4,3%), PSC  8 (2,1%), cryptogenic  8 (2,1%), PBC 5 (1,3%), NAFLD + 
ALD 7 (1,9%). 

Surveillance method : USG + AFP in 20,74%, AFP alone  in 64,94%, USG alone  in 3,76%. A number 
of patients diagnosed with HCC: 8 (2,1%), mean age 64 years, male to female ratio 4:1 ( 87,5% ,12,5% 
retrospectively), the average size of tumor was 5,9cm. 

Therapy applied to patients : 1patient was enrolled on waiting list for OLTx, TACE indicated  in 1 
patient, RFA in 1 patient as well and treatment with sorafenib in 6 patients.

Conclusion: 1. The application of  surveillance is suboptimal. 2. The high proportion of AFP alone is 
not in accordance to the recommended surveillance methods. 3.The size of  HCC at the time of diagnosis 
significantly limits the treatment options. 4. An incidence of HCC is quite low. We have to do another 
analysis of cohort to stratify patients with distinctive risk and, to achieve a good and regular surveillance 
by USG .

ToLEraNCE of CarVEDILoL IN PaTIENTS WITH aDVaNCED CIrrHoSIS.

Brunčák M, Skladaný L, Baláž J, Adamcová S 
HEGITO – Dept. Of Hepatology, Gastroenterology and Transplant Medicine, FNsP F. D. Roosevelta, Banská 
Bystrica

Background: Variceal bleeding is a major event in the natural history of end-stage liver disease with a 
high mortality rate (20-30%). Non-selective β-blockers are currently the pharmaceutical intervention of 
choice for primary and secondary prevention of variceal bleeding. The effect of carvedilol, a non-selective 
β and α-1 receptor-blocker, on lowering portal pressure has been  found to be superior to propranolol in 
studies investigating acute and chronic hemodynamic parameters. Carvedilol has also been compared 
with band ligation for primary prevention against variceal bleeding with results equivalent to those of 
band ligation. Patient tolerance to carvedilol in advanced liver disease remains a source of concern. 
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We assessed tolerance profile of carvedilol in patients with cirrhosis and large oesophageal varices, 
managed through our service.

aim: To assess patient tolerance of long term administration of carvedilol.
method: Questionnaires were given to all patients with advanced liver disease taking carvedilol for 

primary or secondary prevention of variceal bleeding, who were either managed as an inpatient or 
outpatient over the last 3 months. We retrospectively assessed patient charts for the etiology of liver 
disease and the most recent MELD score.

results: In the assessed population (n=43, 27 males, 16 females), the average age was 53,65 years (26-
74), with the average MELD score of 12.25 (5-43). Etiology of liver disease (n=43): 46% was ALD,  11% 
NASH , 9% cryptogenic, 7% HCV, 7% AIH, and one of each: PBC, PSC, SBC, M.Byler, Wilson`s disease, 
HBV.  11 ( 25%) of all patients  had ascites. 

23 (62%) were taking Carvedilol for more than a year, and 14(38%) for less than a year. Only 4 (11%) 
had withheld the therapy for more than a week  and none had stopped carvedilol therapy. Dosing 
regimes at the time of questionnaire were in the range of  3.125mg to 25mg, the average dose of  16,16 
mg. 2 patients did not specify the dosage. 

Overall, 23 ( 53%) patients admitted to experiencing one or more of the following adverse effects : 
hypotension 11 (48%), weight gain 8 (35%), worsening of ascites  4 (17%), dizzy spells 5 (22%), fatigue 
3 (13%), breathing difficulties 3 (13%) .  5 (22%) had listed more than one adverse effect. On reducing 
the dose, 7 (30%) stated the complete remission of adverse effects, no change was seen in 2 (8%) and in 
14 (60%)  the dose reduction was not needed.

According to our records, 19 (44%) of all assessed patients were receiving therapy for the primary and 
24 (66%) for the secondary prevention of variceal haemorrhage. 

The variceal bleeding occurred in 5 (26%) from the primary prevention group and in 6 (25%) from the 
secondary prevention group. 

In the secondary prevention group, HVPG was performed in 8 (33%) with the average value of 18,6 
mmHg (8-23). 6 (75%) of these patients were non-responders to carvedilol and in 2 the TIPS was done. 

Conclusion: Carvedilol treatment was well tolerated in more than a half of the patients in everyday 
clinical practice in the management of ESLD. None of our assessed patients had to stop the therapy due 
to its adverse effects and only 1 in 10 patients had withheld the treatment for more than a week.

This suggests that as the first line pharmaceutical therapy in primary and secondary prevention of 
the variceal bleeding, Carvedilol has a low adverse affect profile and is well tolerated by the majority of 
patients.

ToLEraNCIa KarVEDILoLU U PaCIENToV S PoKroČILoU CIrHÓZoU 
PEČENE

Brunčák M, Skladaný Ľ, Baláž J, Adamcová S  a kolektív sestier
HEGITO – Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky SZU, 
2. Oddelenie rádiológie 
FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Úvod: Varikózne krvácanie je jednou zo život ohrozujúcich komplikácií u pacientov s pokročilou 
cirhózou pečene, s úmrtnosťou 20 až 30%. Neselektívne β-blokátory sú v súčasnosti liekom voľby v 
primárnej a sekundárnej prevencii varikózneho krvácania. V štúdiách zameraných na hemodynamické 
účinky bolo dokázané, že efekt karvedilolu ako neselektívneho blokátora β a α-1 receptorov na zníženie 
portálneho tlaku bol významnejší ako u propranololu. V štúdiách porovnávajúcich karvedilol s ligáciou 
varixov v rámci primárnej prevencie boli výsledky porovnateľné. V retrospektívnej analýze nášho súboru 
pacientov sme sa zamerali na výskyt vedľajších účinkov karvedilolu u pacientov s cirhózou pečene a 
veľkými pažerákovými varixami. 
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Cieľ: Zhodnotiť znášanlivosť karvedilolu u pacientov s pokročilou cirhózou heparu
metóda: Pacienti, ktorým bol doporučený karvedilol v rámci primárnej alebo sekundárnej prevencie 

varikózneho krvácania, vyplnili počas hospitalizácie alebo pri ambulantnej kontrole dotazník. Následne 
pri vyhodnocovaní údajov sme doplnili na základe našej dokumentácie MELD skóre, etiológiu cirhózy 
a hodnoty HVPG merania.

Výsledky: V kohorte pacientov (n=43, 27 muži, 16 ženy), bol priemerný vek 53,65 rokov (26-74), 
s priemerným MELD skóre 12,25 (5-43). Etiológia cirhózy (n=43): 46% ALD,  11% NAFLD , 9% 
kryptogénna, 7% HCV, 7% AIH,  a po jednom s každej nasledujúcej: PBC, PSC, SBC, M.Byler, Wilsonova 
choroba, HBV.  11 (25%) pacientov malo ascites. 

23 (62%) pacientov užívalo karvedilol viac ako 1 rok, 14 (38%) menej ako 1 rok. 4 (11%) vynechali 
liečbu karvedilolom na viac ako týždeň, ani jeden z pacientov nemusel liečbu prerušiť. Denná dávka 
karvedilolu bola v rozmedzí od  3,125 mg do 25 mg, priemer 16,16 mg. 2 pacienti dávku neudali. 

U 23 (53%) pacientov sa vyskytol jeden alebo viac nežiadúcich účinkov: hypotenzia 11 (48%), nárast 
hmotnosti  8 (35%), zhoršenie ascitu 4 (17%), závrate 5 (22%), slabosť 3 (13%), problém s dýchaním 3 
(13%); 5 paceintov (22%) udalo viac ako jeden nežiaduci účinok. Po znížení dávky došlo u 7 (30%) ku 
vymiznutiu udávaných ťažkostí, bez zmeny boli 2 (8%) a u 14 (60%) nebola redukcia dávky nutná.

Na základe našich údajov 19 (44%) zo všetkých opýtaných pacientov užíva karvedilol v rámci primárnej 
prevencie a 24 (66%) v rámci sekundárnej prevencie varikózneho krvácania. 

5 (26%) krvácalo počas primárnej prevencii a 6 (25%) počas sekundárnej prevencii. 
8 pacientov (33%) užívajúcich liek v sekundárnej prevencii varikózneho krvácania malo realizované 

meranie HVPG s priemernou hodnotou 18,6 mmHg (8-23). U 6 pacientov (75%) nebol zistený dostatočný 
efekt karvedilolu na HVPG (non–responderi) a u 2 bol zavedený TIPS. 

Záver: U polovice opýtaných pacientov sa nevyskytli žiadne vedľajšie účinky karvedilolu. Len jeden z 
desiatich pacientov bol nútený vysadiť karvedilol na viac ako týždeň, ale ani jeden pacient nevyžadoval 
ukončenie  liečby. Retrospektívna analýza nášho súboru pacientov s portálnou hypertenziou pri cirhóze 
heparu  liečených karvedilolom potvrdzuje nízky výskyt nežiaducich účinkov a dobrú tolerabilitu 
karvedilolu aj u tejto špecifickej skupiny pacientov

DIagNoSTICS aND CorrECTIoN of PorToHEPaTIC DISCIrCULaTIoN aT 
THE CHroNIC LIVEr DISEaSE PaTIENTS

T. V. Ermolova, S. U. Ermolov
Department of Internal medicine, Saint-Petersburg State Mechnikov’s Medical Academy, Russia

Background and aims: Intrahepatic blood flow disorders is basis for formation of portal hypertension, 
therefore pharmacological correction of intrahepatic vascular resistance is important part of chronic 
liver diseases treatment. However, well-known methods don’t take into account individual peculiarities 
of portohepatic blood flow disorders. Aims of this study are to estimate a type of intrahepatic blood flow 
disorders and to propose a principles of individual correction of intrahepatic hemodinamics blocking.

methods:  We investigated 286 patients with chronic liver diseases. Types of disorders of intrahepatic 
blood flow and portal hypertension are determined by polyhepatography (modificated hepatic 
impedansometry)- PHG. PHG registers a blood flow in zone of hepatic right, left lobes and spleen, integral 
body impedansography and includes tests  of vasodilatation with nitrates and deep respiration. For 
correction of blood flow disorders we used beta-blockers (methoprolol), nitrates, L-ornithin-L-aspartate 
(Hepa-Merz), Vessel Due F (sulodexid).

results: Analysis of PHG demonstrated, that presinusoidal type of intrahepatic blood flow disorders 
was revealed at 156 patients (patients with chronic viral hepatitis and autoimmune liver diseases), 
sinusoidal type was revealed at 80 patients (patients with toxic and alcoholic hepatitis) and 50 patients 
had mixed disorders (patients with combined etiology of hepatitis).Our study manifested a high degree 
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of sensitiveness (99%) and specificity (89%) of PHG.Analysis of efficacy showed, that betablockers were 
effective for correction of sinusoidal blood flow disorders, nitrates were effective for presinusoidal type 
of disoders. L-ornithin-L-aspartate (Hepa-Merz) and Vessel Due F (sulodexid) improved a intrahepatic 
blood flow and decreased a portal hypertension at the patients with different type of portohepatic 
hemodinamics disorders.

Conclusion: PHG is informative non-invasive method for determination of portohepatic blood flow 
disorders, stage of fibrosis. Individual correction of portohepatic blood flow disorders and portal 
hypertension is important factor for optimization of liver diseases treatment. For all patients we can use 
L-ornithin-L-aspartate (Hepa-Merz) and Vessel Due F (sulodexid). Nitrates are effective for patients with 
presinusoidal blood flow block, betablockers – for a patients with sinusoidal problems.

Normal Pgg

modification of hepatic blood flow disorders by Hepa-merz (L-o-L-a)
1 – curve before treatment
2 – curve after treatment
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modification of hepatic blood flow disorders by Vessel Due f (sulodexid)
1 – PGG before treatment
2 – after treatment

modification of hepatic blood flow disorders by beta-blocker (betaloc-ZoK)
1 – curve before treatment 
2 – curve after 48 h after administration of 12.5 mg Betaloc

Dinamics of Pgg after 4�w- antiviral treatment (Pegasis �rebetol)(Pegasis �rebetol)Pegasis �rebetol) �rebetol)rebetol))
1 – before treatment
2 – after treatment
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modification of hepatic blood flow disorders by calcium-antagonists (norvask 2,5 mg)
1 – PGG before treatment
2 – PGG after treatment

modification of hepatic blood flow disorders by nitrates
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HEPaTIC INoS-EXPrESSIoN  aND  PorToHEPaTIC  HEmoDINamICS  IN 
CHroNIC  VIraL PaTIENTS.

T. V. Ermolova, S. U. Ermolov, T. V. Sologub,V. E. Karev
Department of Internal Medicine, Department of Infectious Diseases, Saint-Petersburg State Mechnikov’s 
Medical Academy, Russia, E-mail: t.v.batterfly@rambler.ru

Background and aims: Intrahepatic blood flow disorders and portal hypertension are important factors 
in pathway of chronic liver diseases. Data about role of nitric oxide in this process are contradictory. 
We aimed to investigate the character of portohepatic blood flow disorders and iNOS-expression at the 
viral patients.

methods: 126 viral patients (85 HCV and 41 HBV) were examined. In investigation we included: 
polyhepatography (liver modificated impedansometry) for non-invasive determination of intrahepatic 
hemodinamics,  serum metabolits of NO (Griess-method), iNOS-Expression in liver bioptate, Index 
Hystological Activity (Knodell), lipid peroxidation. 

results: we revealed intrahepatic blood flow disorders (presinusoidal zone) at all patients with increased 
basic resistance and decreased liver blood filling. iNOS was determinated in all patients with maximal 
expression in portal zones, especially at HCV patients (5.58+0.97 HBV, 10.28+1.89 HCV p<0.05). iNOS 
level correlated with Index Hystological Activity (p<0.05). Serum NO was increased (7.46+0.52 patients, 
4.21+0.45 in control, p<0.05) and we determinated correlation with lipid peroxidation. 

Conclusion: In our study viral patients were characterized by portohepatic blood flow disorders with 
presinusoidal block, maximal iNOS-expression in portal zones, increased NO in blood, correlated 
with lipid peroxidation and liver necrosis. We think, that increased nitric oxide leads to toxic and 
proinflammatory effect.

SPoNTÁNNa BaKTErIÁLNa PErIToNITÍDa U CIrHoTICKÝCH PaCIENToV 
PrIjaTÝCH Na HoSPITaLIZÁCIU Do NEmoCNICE TrETIEHo TYPU 
S aSCITom 2. a 3. STUPňa ( STrEDNÝ a TENZNÝ aSCITES)

Peťková Z, Skladaný Ľ, Adamcová-Selčanová S,Baláž J, Badinková J, Brunčák M
HEGITO – Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky SZU, FNsP F. 
D. Roosevelta, Banská Bystrica

Cieľ práce:  zistiť incidenciu, prevalenciu, etiológiu a prognózu spontánnej bakteriálnej peritonitídy 
(SBP) u pacientov prijatých do nemocnice tretieho typu so stredným a tenzným ascitom

metodika: Retrospektívna štúdia; data zozbierané z nemocničnej elektronickej databázy od pacientov 
prijatých na oddelenie hepatológie medzi januárom a decembrom 2010. Inklúzne kritéria: hospitalizácia 
(=epizóda) s ascitom 2. a 3.stupňa (stredný a tenzný). Exklúzne kritéria: necirhotický ascites, malignita, 
nemožnosť zozbierať hodnotitelné údaje. SBP bola diagnostikovaná na základe počtu neutrofilov v ascite 
viac ako 250/mm3 s/bez pozitívnej kultivácie ascitu.

Výsledky: Celkovo bolo prezretých 780 epizód; 251 z nich tvorili hospitalizácie pre ascites (231 ascites 
2. a 3.stupňa). Následne bolo z analýzy vyradených 62 pacientov na základe vopred definovaných 
kritérii. Inklúzne kritéria splnilo 169 epizód u 110 pacientov. Etiológia: ALD tvorilo 70%. Priemerný vek 
pacientov bol 54 rokov (30-88), pomer muži/ženy bol 1,82. Priemerné MELD skóre bolo 15,5 (6-45). 

Prvá diagnostická paracentéza: SBP bola diagnostikovaná pri 10 zo 169 epizód (6%). Kultivačný záchyt 
bol v 40% prípadov, z toho Gram pozit kmene boli vykultivované v 50%. Dĺžka hospitalizácie v tejto 
skupine bola 18 dní (4-33). 

Opakovaná Dg paracentéza. V epizódach s negatívnou prvou diagnostickou paracentézou, bola SBP 
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nájdená v 9 zo 73 epizód (12%). Mikroorganizmus bol izolovaný v 30%, z toho v 67% ním bol Gram- 
negatívny kmeň. Priemerná dlžka hospitalizácie bola 52 dní (16-152). 

Závery: Kumulatívny výskyt SBP v kohorte hospitalizovaných pacientov s cirhotickým ascitom bol 
11%. Kumulatívna mortalita počas hospitalizácie bola 37%.

Závery: Frekvencia SBP v tejto kohorte sa javí v porovnaní s literatúrou nižšia. Mortalita počas 
hospitalizácie je napriek liečbe (včetne použitia albumínu) pomerne vysoká.

Zdá sa, že SBP diagnostikovaná pri príjme do nemocnice a SBP vzniknutá počas hospitalizácie, majú 
rozdielne charakteristiky a prognózu, čo nabáda k ich skúmaniu ako potenciálne odlišných entít.

SPoNTaNEoUS BaCTErIaL PErIToNITIS IN CIrHoTIC PaTIENTS aDmITTED 
To TErTIarY HoSPITaL WITH moDEraTE aND LargE aSCITES

Peťková Z, Skladaný Ľ, Adamcová-Selčanová S,Baláž J, Badinková J, Brunčák M
HEGITO – Dept. Of Hepatology, Gastroenterology and Transplant Medicine, FNsP F. D. Roosevelta, Banská 
Bystrica

aim of the study: to asses incidence, prevalence, etiology and prognosis of spontaneous bacterial 
peritonitis (SBP) in patients admitted with moderate and large cirhotic ascites to tertiary hospital.

methods: Retrospective study; data retrieved from hospital electronic database; all patients admitted 
to the Hepatology Unit between January and December 2010. Inclusion criteria: hospital admission 
(=episode) with ascites grade 2 and 3 (moderate and large/tense). Exclusion criteria: non-cirrhotic 
ascites; malignancy; impossibility to retrieve sufficient data. SBP was diagnosed on the basis of ascitic 
fluid neutrofil count greater than 250/ mm3 with/without positive culture.

 results: In total, scrutiny of 780 hospital admissions has been performed; 251 of them were identified 
as admissions due to ascites (231 grade 2 or 3). Sixty-two patients were excluded from analysis by 
predefined criteria. 169 episodes in 110 patients were included into final analysis. ALD represented 70% 
of all etiologies of liver cirhosis. Mean age of patients was 54 years (30-88), male/female ratio was 1,82. 
Mean MELD score was 15,5 (6-45). 

The first diagnostic paracentesis: SBP was diagnosed in 10 of 169 episodes (6%). The culture was 
positive in 40%, with Gram positive strain in 50% of them. Mean lenght of hospital stay in this group 
was 18 days (4-33). 

Repeated diagnostic paracentesis: From episodes with negative results on previous paracenthesis, SBP 
occured by in 9 of 73 episodes (12%). The culture was positive in 30%, 67% of them were Gram negatives. 
Mean hospitalization time was 52 days (16-152).

Summary: Cumulative occurrence of SBP was 11%. Cumulative in-hospital mortality in SBP group 
was 37%.

Conclusions: Frequency of SBP in our cohort seem lower in comparison with literarature. In-hospital 
mortality is still high despite SOC (including albumin). SBP on admission and SBP evolving anew 
during hospital stay seem to have different characteristics and outcome.
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NEINVaZÍVNa DIagNoSTIKa PorTÁLNEj HYPErTENZIE: TraNZIENTNÁ 
ELaSTografIa(1)

Glasa J 
Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie a Národné referenčné centrum pre liečbu 
chronických hepatitíd LF SZU, Bratislava 

Fibróza predstavuje jeden z kľúčových faktorov cirhotickej prestavby pečene. Tranzientná elastografia 
(TE, prístroj FibroScanTM) je novšou metódou neinvazívneho, nepriameho stanovenia miery tejto fibrózy. 
Princípom metódy je meranie rýchlosti prechodu štandardizovanej elastickej vlny generovanej sondou 
prístroja v definovanom objeme tkaniva pečene (pomocou ultrazvuku). Doplnkovú inováciu metódy 
TE predstavuje meranie zníženia amplitúdy ultrazvukového vlnenia pri jeho prechode tkanivom 
pečene, čo možno využiť na nepriame stanovenie miery steatózy vo vyšetrovanom objeme (metóda 
CAP – Controlled Attenuation Parameter). Metóda stanovenia tuhosti sleziny (SSM – Spleen Stiffness 
Measurement) je ďalším perspektívnym rozšírením využitia metódy TE. V poslednom období sa objavujú 
klinické práce študujúce možnosť využitia metódy TE na predikciu prítomnosti ezofageálnych varixov 
a pravdepodobnosti závažných komplikácií portálnej hypertenzie (krvácanie, zlyhanie pečene). Výsledky 
SSM (tuhosť sleziny) dobre korelovali s prítomnosťou ezofageálnych varixov, pričom SSM sa ukázala ako 
najpresnejšia neinvazívna metóda na predikciu prítomnosti varixov u pacientov s chronickými chorobami 
pečene rôznej etiológie (Collecchia et al., 2011). Nový algoritmus kalkulácie výsledkov vyšetrení SSM 
by mohol po primeranej validácii umožniť predikciu prítomnosti veľkých varixov s vysokým rizikom 
krvácania (Stefanescu et al. 2011). Pozorovala sa aj dobrá korelácia výsledkov vyšetrenia TE a HPVG pri 
cirhóze pečene vírusovej etiológie (korelácia nebola významná pri alkoholovej/kryptogénnej cirhóze) 
(Kumar et al., 2011). TE bola rovnako efektívna ako HPVG pri predikcii klinickej dekompenzácie a 
iných klinických komplikácií PH (Procopet et al., 2011). Meranie tuhosti tkaniva pečene pomocou 
TE, perspektívne rozšírené o metódy SSM a CAP, môže v budúcnosti znamenať významný prínos pre 
neinvazívnu diagnostiku a monitorovanie pacientov so závažnou fibrózou/cirhózou pečene a portálnou 
hypertenziou.

(1) Glasa, J., Holomáň, J.: Tranzientná elastografia – štandardné a perspektívne využitie v hepatológii. 39. 
májové hepatologické dni, Podbanské, 26. – 28. 5. 2011, Abstrakty, Trendy v hepatológii, 2011 (v tlači).
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