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Drahí priatelia,

dostávate do rúk prvé číslo časopisu Trendy v hepatológii. Hepatológia je medicínsky odbor, ktorý 
v poslednom polstoročí zaznamenal výrazný pokrok v zlepšení diagnostiky a liečebných možností. 
Dnes vieme diagnostikovať vírusové hepatitídy, imunologicky podmienené choroby pečene, meta-
bolické a toxické poškodenie pečene a mnohé ďalšie choroby. Mnohé z týchto chorôb vieme efek-
tívne liečiť a aj keď liečba je často extrémne fi nančne náročná, často vedie k zlepšeniu zdravotného 
stavu pacienta, či dokonca k záchrane jeho života. Mnohým chorobám dnes vieme predchádzať, 
či už zmenou životného štýlu alebo celoplošným očkovaním. V poslednom roku sa na Slovensku 
konečne úspešne rozvinul aj program transplantácie pečene. Hepatológia patrí celosvetovo, ale aj 
na Slovensku, medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce medicínske odbory. Napriek tomu je úmrtnosť 
na choroby pečene stále vysoká a je nielen medicínskym, ale aj celospoločenským problémom. Ani 
informovanosť medicínskej verejnosti o chorobách pečene nie je optimálna. 

Uvedené fakty nás viedli k založeniu nového odborného časopisu zameraného na choroby
pečene – Trendy v hepatológii. Tento časopis bude informovať o diagnostike a terapii hepatálnych 
chorôb, pričom jednotlivé čísla budú monotematicky zamerané. V časopise však budeme uverejňovať 
aj pôvodné vedecké práce, vrátane kazuistík. V každom čísle časopisu bude predstavená významná 
osobnosť slovenskej, českej alebo svetovej hepatológie. Súčasťou časopisu bude aj rubrika: „Listy edi-
torovi“, kde sa čitatelia budú môcť formou krátkych príspevkov podeliť o vlastné skúsenosti s diag-
nostikou a liečbou chorôb pečene, alebo požiadať odborníkov o riešenie problémov svojich pacientov. 
V rubrike „Listy editorovi“ bude možná publikácia príspevkov aj anonymne. 

Redakčnú radu časopisu Trendy v hepatológii tvoria renomovaní slovenskí odborníci, ktorí 
pracujú v odbore hepatológia. To by malo byť zárukou kvality časopisu, ktorý bude pochopiteľne re-
cenzovaný. Pravidlá pre publikovanie časopisu sú uvedené v samostatnej rubrike. Menej skúseným 
autorom ponúkame pomoc pri publikovaní ich vlastných výsledkov. 

V prvom čísle časopisu sme sa rozhodli zmapovať históriu vývoja hepatológie vo svete a na Slo-
vensku a načrtnúť perspektívy možného rozvoja tohto krásneho odboru. Keďže lekári mali vždy blízko 
k umeniu, uverejňujeme aj prácu, v ktorej je rozdiskutovaný vzťah hepatológie k umeniu. V prvom 
čísle je publikovaný profi l najvýznamnejšej slovenskej hepatologičky minulého storočia, prof. MUDr. 
Evy Brixovej, DrSc. Súčasťou prvého čísla je aj jedna originálna vedecká práca a jedna kazuistika. 

Čo teda zapriať časopisu Trendy v hepatológii pri jeho zrode? Veľa kvalitných príspevkov, 
množstvo čitateľov, aj medicínsky prospešnú diskusiu v rubrike „Listy editorovi“. Určite si prajeme, 
aby sa z čitateľov neskôr stali prispievatelia, ktorí sa s ostatnými podelia o svoje skúsenosti s diagnos-
tikou a liečbou chorôb pečene. A čo je najdôležitejšie – aby z príspevkov v tomto časopise profi tovali 
tí, ktorým majú lekári pomáhať – naši pacienti. 

doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
šéfredaktor časopisu Trendy v hepatológii
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Peter Jarčuška 
1. interná klinika, FNLP a LF UPJŠ Košice, Tr. SNP 1 

Súhrn
V článku je popísaná história hepatológie v 20. storočí. Väčšina diagnostických aj liečebných 
metód v hepatológii bola objavená v druhej polovici 20. storočia a tieto metódy boli rýchlo uve-
dené do klinickej praxe. Dnes je hepatológia jedným z najdynamickejších a najfascinujúcejších 
odborov v medicíne.
Kľúčové slová
história hepatológie, 20. storočie – vírusové hepatitídy – transplantácia pečene – diagnostika 
ochorení pečene – liečba ochorení pečene

HISTORY OF HEPATOLOGY IN 20TH CENTURY.

Peter Jarčuška
1st Dept Of Internal Medicine, University Hospital, Košice, Slovakia

Abstract
In review is described history of hepatology in 20th century. Most of diagnostic and therapeutic 
methods in hepatology had been discovered in second half of 20th centrury and these methods 
had been applied quickly in clinical practice. Today hepatology is one of the most dynamic and 
fascinating subjects in medicine. 
Key words
history of hepatology, 20th century – viral hepatitis – liver transplantation – diagnosis of liver 
diseases – treatment of liver diseases

HISTÓRIA HEPATOLÓGIE V 20. STOROČÍ

Úvod 
Prvá polovica 20. storočia bola v hepatoló-

gii obdobím diagnostického a terapeutického 
nihilizmu; neboli známe adekvátne diagnos-
tické postupy, ktoré by viedli k určeniu pres-
nej diagnózy určitých ochorení pečene. Ne-
boli známe ani terapeutické postupy, ktoré by 
viedli k liečbe chorôb pečene. Z obdobia pred 
druhou svetovou vojnou sú dôležité iba 2 ob-
javy. Graham a spoluautori v r. 1924 objavili 
orálnu (p.o.) cholecystografi u, ktorá neskôr 
bola nahradená intravenóznou cholangiogra-
fi ou (20). Koncom tridsiatych rokov minulého 
storočia bolo zistené, že pri cholestáze dochá-
dza k zvýšeniu alkalickej fosfatázy v sére pa-
cienta (48).

Vírusové hepatitídy 
V 20. storočí lekári vedeli, že existujú ví-

rusové hepatitídy, stále však chýbal priamy 

alebo nepriamy dôkaz vírusu, ktorý by spôso-
boval infekčnú žltačku. Sherlocková v r. 1942 
predpokladala, že existujú 3 druhy hepatitíd: 

- infekčná žltačka
- žltačka z krvnej transfúzie
-  žltačka ako komplikácia liečby veneric-

kých chorôb arzénom. 
Dnes vieme, že pri poslednom type ikteru 

ide o poliekové poškodenie. Pod infekčnou 
žltačkou autorka rozumela hepatitídy, ktoré 
sa šíria kvapôčkovou cestou a pod žltačkami 
z krvnej transfúzie hepatitídy, ktoré sa šíria 
krvnou cestou. 

Zlom v identifi kácii vírusov, ktoré spôsobu-
jú infekčnú hepatitídu, nastal v roku 1965. 
Baruch S. Blumberg a spoluautori vo Phila-
dephii skúmali séra Aborigincov (pôvodní 
obyvatelia Austrálie) a niektoré z nich reago-
vali s protilátkami, prítomnými i v krvi dvoch 
polytransfundovaných pacientov (5). Antigén 
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bol nazvaný austrálsky antigén a neskôr bol 
premenovaný na povrchový antigén hepatití-
dy B. Blumberg (Obr. č. 1) dostal za objav aus-
trálskeho antigénu v r. 1976 Nobelovu cenu za 
medicínu; bola to jediná Nobelova cena v mi-
nulom storočí, ktorá bola udelená za objav, 
týkajúci sa priamo hepatológie. Ďalšie princi-
piálne objavy, ktoré viedli k pokroku v diag-
nostike hepatitídy B sú uvedené v tabuľke č. 
1. V roku 1977 Rizzetto a spoluautori objavili 
virión hepatitídy D, ktorý k svojej existencii 
potrebuje vírus hepatitídy B (45).

Obr. č. 1:
Baruch S. Blumberg,
objaviteľ austrálskeho antigénu

V roku 1987 Houghton a spoluautori objavili 
ďalší vírus, ktorý sa šíri krvnou cestou – vírus 
hepatitídy C (26). Vírus hepatitídy C má nie-
koľko genotypov, štandardne je používaná ge-
notypizácia, ktorú navrhol Simmonds v roku 
1995 (50). Vírus hepatitídy G, ďalší vírus, kto-
rý spôsobuje krvou prenosnú infekčnú hepa-
titídu, bol izolovaný v roku 1995 (51). 

V roku 1973 Feinstone a spoluautori popísa-
li vírus hepatitídy A, ktorý detegovali imuno-
elektrónovou mikroskopiou (17). V roku 1990 
Reyes a spoluautori popísali vírus hepatitídy 
E u sér, ktoré boli izolované od barmských pa-
cientov (44). Vírusy hepatitídy A a E sa šíria 
kvapôčkovou cestou a môžu spôsobovať epi-
démie, hlavne v skupinách pacientov so zlým 
hygienickým štandardom. 

Dnes teda existujú 2 typy infekčných hepa-
titíd: 

-  hepatitídy, prenosné krvou (hepatitída B, 
D, C, G), ktoré z akútneho štádia môžu pre-
chádzať do chronickej hepatitídy, u časti 
pacientov môže vzniknúť cirhóza pečene 
alebo hepatocelulárny karcinóm

-  hepatitídy, prenosné kvapôčkovou cestou 
(hepatitída A, E), ktoré neprechádzajú do 
chronicity.

Je známy spôsob prenosu chronických he-
patitíd, ktorý umožňuje urobiť opatrenia, kto-
ré zabránia šíreniu infekcie. Krugman a spo-
luautori vyrobili prvú vakcínu proti hepati-
tíde B (31). Očkovanie touto vakcínou viedlo 
k dramatickému zníženiu výskytu hepatitídy 
B u rizikových skupín obyvateľstva a neskôr 
po zavedení plošného očkovania aj k zníženiu 
výskytu hepatitídy B. O niekoľko rokov neskôr 
bola vyvinutá vakcína, ktorá sa používa pre 
očkovanie proti hepatitíde A (4,42). Očkova-
nie proti hepatitíde C zatiaľ pre heterogenitu 
vírusu nie je možné.

Cieľom liečby chronickej vírusovej hepati-
tídy je zastaviť replikáciu vírusu a zabrániť 
progresii chronickej hepatitídy do cirhózy 
pečene a hepatocelulárneho karcinómu. Na 
liečbu chronických hepatitíd sa dnes použí-
vajú interferón alfa a nukleot(z)idové analógy. 
Pred érou interferónu neexistovala efektívna 
liečba chronickej vírusovej hepatitídy. Green-
berg a spoluautori (1976) použili leukocytár-
ny intefrerón na liečbu chronickej hepatitídy 
B, v ďalšom období bol preferovaný rekombi-
nantný interferón alfa (21). V deväťdesiatych 
rokoch minulého storočia boli do liečby chro-
nickej hepatitídy B uvedené nukleot(z)idové 
analógy, čím sa zlepšila prognóza pacientov 
s pokročilou cirhózou pečene a imunokom-
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promitovaných pacientov s chronickou he-
patitídou B (25). Ihneď po objavení vírusu 
hepatitídy C sa objavili prvé pokusy s liečbou 
chronickej hepatitídy C rekombinantným in-
terferónom alfa (14). Výsledky liečby chronic-
kej hepatitídy C monoterapiou interferónom 
však neboli dobré, efektivita liečby sa zlepšila 
po pridaní ribavirínu k interferónu (28). Na 
konci 20. storočia bol do liečby chronickej 
hepatitídy C zavedený pegylovaný interfe-
rón alfa, ktorý je v kombinácii s ribavrínom aj 
dnes zlatým štandardom liečby tejto choroby 
(19). Liečba chronickej hepatitídy C zmeni-
la prognózu značnej časti pacientov s týmto 
ochorením, ani v súčasnosti však nevieme lie-
čiť pacientov s pokročilou cirhózou pečene. 

Ďalšie choroby pečene 
Autoimunitná hepatitída bola popísaná 

u mladých žien v polovici dvadsiateho sto-
ročia (32,59), u mužov sa imunologicky pod-
mienené choroby pečene vyskytujú zriedka-
vo. Chorobu pomenovali autoimunitnou he-
patitídou v roku 1965 Mackay a spoluautori 
(37,38). V tom čase už bolo známe, že liečba 
kortikoidmi a azathioprinom vedie k remisii 
tohto ochorenia (37,38). Tieto lieky sú liečbou 
voľby aj v súčasnosti. Neskôr bola objavená 
priama súvislosť medzi autoimunitnou he-
patitídou a výskytom niektorých autoprotilá-
tok (antinukleárne protilátky ANA, protilátky 
proti hladkému svalu ASMA, protilátky proti 
mikrozómom pečene a obličiek LKMA a iné).

Primárna biliárna cirhóza pečene bola po-
písaná Addisonom a Gulom v polovici 19. 
storočia (27). Názov primárna biliárna cirhó-
za prvýkrát použili Ahrens a spoluautori (1). 
Názov však nerešpektuje histologický obraz, 
pretože cirhóza sa pri tejto chorobe vyskytu-
je až v 4. histologickom štádiu. Pri primárnej 
biliárnej cirhóze pečene sa vyskytujú antimi-
tochondriálne protilátky (AMA). Liekom voľ-
by je ursodeoxycholová kyselina, ktorá bola 
v liečbe primárnej biliárnej cirhózy prvýkrát 
použitá Pouponom a spoluautormi v roku 
1987 (41). 

Hemochromatóza bola popísaná v roku 
1865 Trousseauom (57), vzťah medzi hemoc-

hromatózou a ukladaním železa do tkanív po-
písal von Recklinghuasen v roku 1890 (58). 
V 20. storočí boli spresnené diagnostické kri-
tériá hemochromatózy a v roku 1953 Davis 
a Arrowsmith vypracovali koncepciu liečby 
hemochromatózy venesekciami (13). Wilso-
novu chorobu detailne popísal v roku 1912 
anglický neurológ Alexander Kinnier Wilson 
(29). John Cummings zistil, že príčinou Wil-
sonovej choroby je akumulácia medi v mozgu 
a v pečeni (11). Neskôr bolo zistené, že Wilso-
nova choroba má autozómne recesívny spô-
sob dedičnosti, čo bolo využité v diagnostike 
choroby. Walshe v roku 1956 popísal liečbu 
Wilsonovej choroby penicilamínom, ktorý je 
aj po vyše 50 rokoch od uverejnenia jeho prá-
ce liekom voľby pri liečbe tejto choroby (60). 
Hemochromatóza aj Wilsonova choroba sú 
dedičnými chorobami; v závere 20. storočia 
boli popísané gény, ktoré sú zodpovedné za 
vznik týchto ochorení. 

Portálna hypertenzia 
V 2. polovici 20. storočia bola venovaná veľ-

ká pozornosť portálnej hypertenzii, ktorá vzni-
ká pri rozvinutých chronických chorobách 
pečene (pokročilá fi bróza, cirhóza). Postupne 
boli formulované 3 teórie vzniku ascitu:

-  hypovolemická hypotéza („uderfi lling“ 
hypothesis)

-  hypotéza zvýšeného prietoku („overfl ow“ 
hypothesis)

-  hypotéza periférnej arteriolárnej vazodila-
tácie (2).

Posledná z týchto hypotéz bola formulovaná 
Schierom a spoluautormi v roku 1988 a naj-
presnejšie vysvetľuje patofyziologické mecha-
nizmy vzniku ascitu. S drobnými úpravami je 
akceptovaná aj dnes (49). 

Prognózu pacientov s ascitom zlepšili ešte 3 
významné objavy. V roku 1964 Conn objavil 
spontánnu baktériovú peritonitídu, infekčnú 
komplikáciu, ktorá sa vyskytuje pri cirhotic-
kom ascite (9). Diagnostika tejto infekčnej kom-
plikácie a následná antibiotická liečba zlepši-
la prognózu cirhotikov s ascitom. V roku 1985 
boli barcelonskou školou formulované zásady 
správneho vykonania paracentézy, metódy, 
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ktorá bola v liečbe vodnatieľky používaná už 
stáročia. Adekvátna plazmaexpanzia po para-
centéze zabráni vzniku cirkulačnej dysfunkcie 
po paracentéze a zníži dlhodobú mortalitu 
(18,43). V tom istom roku Lenz a spoluautori
vo Viedni zistili, že liečba splauchnickými 
vazokostriktormi zlepší renálne parametre ci-
rhotikov s funkčným zlyhaním obličiek (34). 
Toto zistenie bolo neskôr použité v komplex-
nej liečbe pacientov s funkčným zlyhaním 
obličiek, čo viedlo k zlepšeniu prognózy cir-
hotikov s hepatorenálnym syndrómom (22). 

Závažnou komplikáciou pokročilých ocho-
rení pečene, hlavne cirhózy, sú ezofágové ale-
bo gastrické varixy, ktoré vznikajú otvorením 
„shuntov“ medzi systémovou a portálnou 
cirkuláciou pri portálnej hypertenzii. Pri ďal-
šom zvyšovaní tlaku vo varixoch môže dôjsť 
k prasknutiu varixu s klinickým korelátom kr-
vácania z hornej časti tráviaceho traktu, čo je 
život ohrozujúca komplikácia. V prvej polovi-
ci dvadsiateho storočia bola jedinou dostup-
nou liečbou krvácania z varixov chrirugická 
liečba. V päťdesiatych rokoch 20. storočia 
bola do klinickej praxe uvedená transezofage-
álna ligácia ezofágových varixov (10). Liečba 
ezofágových varixov súvisí hlavne s rozvojom 
endoskopie v druhej polovici 20. storočia. V 
roku (1969) bola do klinickej praxe uvedená 
liečba krvácajúcich varixov sklerotizáciou; 
táto bola dlhé roky liečbou voľby pri krvácaní 
z varixov (24). Koncom dvadsiateho storočia 
sa do popredia dostáva endoskopická ligácia 
ezofágových varixov (23). Začiatkom sedem-
desiatych rokov minulého storočia bola obja-
vená transjugulárna intrahepatálna portosys-
témová spojka – TIPS, ktorá neskôr prakticky 
úplne vytlačila chirurgickú liečbu ezofágo-
vých varixov pri portálnej hypertenzii (46). 
Transjugulárny prístup bol neskôr použitý aj 
pre vykonanie biopsie pečene u pacientov so 
zlými hemokoagulačnými parametrami (47). 
Posledné 2 metódy zaviedol pražský lekár 
Rösch, ktorý na ich realizácii začal pracovať 
v Prahe a svoje dielo skompletizoval po emig-
rácii do USA. Aj zníženie portálneho tlaku 
farmakologicky môže zlepšiť prognózu pa-
cientov s varixami pri portálnej hypertenzii; 

farmakologickú liečbu portálnej hypertenzie 
do klinickej praxe zaviedol Lebrec a spoluau-
tori v roku 1980 (33). 

Transplantácia pečene 
Snahou mnohých generácií lekárov bolo 

vymeniť zlyhávajúci orgán za funkčný orgán 
získaný od zomretého pacienta. Dlhé roky 
bola táto myšlienka iba fi kciou. Až rozvoj 
imunológie, operačných techník, objavenie 
imunosupresív a organizácia transplantačnej 
starostlivosti viedli k realizácii sna mnohých 
generácií lekárov. Najdôležitejšie z objavov, 
ktoré viedli napokon k realizácii úspešných 
tranplantácií pečene, sú uvedené v tabuľ-
ke č. 2. Na rozvoji transplantácie pečene má 
veľkú zásluhu Thomas E. Starzl (Obr. č. 2), 
ktorý vykonal prvú úspešnú transplantáciu 
pečene, ale ako chirurg rozvíjal nielen chi-
rurgické metódy, ale podieľal sa aj na rozvo-
ji imunosupresívnej liečby, ktorá zásadným 
spôsobom prispela k zlepšeniu prežívania 
pacientov (52,53,54). Veľmi významným bol 
aj objav cyklosporínu A Borelom, nakoľko po 
jeho zavedení do klinickej praxe sa výrazne 
zlepšilo prežívanie pacientov a klesol počet 
rejekčných epizód (6,7). Koncom 20. storočia 
bolo ročne transplantovaných niekoľko tisíc 
pacientov, pričom ročné prežívanie pacien-
tov v etablovaných centrách dosahovalo vyše 
80%, trojročné prežívanie vyše 70%. 

Obr. č. 2:
Thomas E. Starzl,
chirurg, ktorý vykonal prvú úspešnú trans-
plantáciu pečene
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Ďalšie významné míľniky v hepatológii v 20. 
storočí 

Diagnostiku chorôb pečene si dnes nevieme 
predstaviť bez vyšetrenia hepatálnych enzý-
mov. Je preto veľmi prekvapujúce, že amino-
transferázy boli objavené až v druhej polovici 
20. storočia (61). Aj tento objav podnietil roz-
voj hepatológie v druhej polovici minulého 
storočia. Ešte zložitejšiu cestu prešli zobra-
zovacie metódy v hepatológii. Po objave p.o. 
cholecystografi e až po vyše 30 rokoch publi-
kovali Caroli a spoluautori objav izotopového 
vyšetrenia pečene bengálskou červeňou (8). 
V tom istom roku bol popísaný Donaldom 
a spoluautormi ešte významnejší objav, bez 
ktorého si dnes nevieme predstaviť základné 
hepatologické vyšetrenie – abdominálny ul-
trazvuk (16). Počítačovú tomografi u objavil 
Hounsfi eld v roku 1967; svoj objav publikoval 
o 5 rokov neskôr a v roku 1979 spolu s Cor-
mackom dostal Nobelovu cenu za oblasť me-
dicíny (15). Spektrum zobrazovacích metód 
v hepatológii dopĺňa nukleárna magnetická 
rezonancia, ktorá bola v medicíne prvýkrát 
použitá v roku 1971 Damadianom (12). Pri 
udelení Nobelovej ceny v oblasti medicíny 
a fyziológie v roku 2003 však tento fakt nebol 
zohľadnený a Nobelovu cenu dostali Lauter-
bur a Mansfi eld (36). Endoskopická retro-
grádna cholangiopankreatografi a (ERCP) bola 
popísaná v roku 1970 a prispela k diagnostike 
a neskôr aj k liečbe cholestázy (55). Ide však 
o invazívnu metodiku, pri ktorej sa vysky-
tovali pomerne časté komplikácie, preto sa
dnes na diagnózu intrahepatálnej aj extrahe-
patálnej cholestázy používa magnetická re-

zonančná cholangiopankreatografi a – MRCP 
(56). Rozvoj laparoskopických chirurgických 
techník umožnil od konca osemdesiatych ro-
kov minulého storočia vznik laparoskopickej 
cholecystektómie (39).

Napriek pokrokom v diagnostike si svoje ne-
zastupiteľné miesto udržala biopsia pečene. 
Prvú aspiračnú hepatálnu biopsiu vykonal 
Ehrlich v roku 1883, prvú perkutánnu biop-
siu pečene Bingel v roku 1923 (3). Hodnote-
nie hepatálnej histológie však vyžaduje skú-
seného patológa. Popper a Schaffner v roku 
1957 v legendárnej učebnici „Liver structure 
and function“ systematizovali poznatky cho-
rôb pečene z pohľadu patológa (40). Ďalší 
rozvoj histológie pečene umožnil v roku 1980 
Ludwigovi a spolupracovníkom popísať ne-
alkoholovú steatózu pečene (35). Táto choro-
ba dosiahla koncom 20. storočia v dôsledku 
zmeny životného štýlu v západnej civilizácii 
epidemické rozmery. O rok neskôr vytvorili 
Knodell a spoluautori prvý histopatologic-
ký skórovací systém, ktorý našiel uplatnenie 
v hepatologickej praxi a výrazne zjednodušil 
komunikáciu medzi patológmi a hepatológmi 
(30).

Záver 
V 20. storočí, hlavne v jeho druhej polovi-

ci, došlo k dynamickému rozvoju diagnostiky 
a liečby chorôb pečene. Využitie týchto me-
tód v rukách skúsených lekárov robí z hepa-
tológie fascinujúci medicínsky odbor a priná-
ša osoh tisícom pacientov, ktorí by niekoľko 
desaťročí predtým boli odsúdení na utrpenie 
a umieranie.

Tab. 1. Objavy, ktoré viedli k zlepšeniu diagnostiky hepatitídy B. Upravené podľa Sherlockovej (48).

Autor objavu Objav

Blumberg a spolautori (1965) Austrálsky antigén

Dane a spoluautori (1970) Virión hepatitídy B

Almeida a spoluautori (1971) Core antigén

Magnius a Espmark (1972) HBe antigén

Miller a spoluautori (1989) HBV DNA
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HEPATOLÓGIA NA SLOVENSKU - HISTORICKÉ OHLIADNUTIE

Jozef Holomáň 
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie a Národné referenčné centrum pre manažment 
a liečbu chronických hepatitíd, SZU, Bratislava

Súhrn
V článku je popísaný vznik a vývoj hepatológie na Slovensku. Je diskutovaná úloha Slovenskej 
hepatologickej spoločnosti, expertnej organizácie, garantujúcej rozvoj a vzdelávanie v hepatoló-
gii na Slovensku. Slovenská republika bola jednou z prvých krajín na svete, kde bola legalizova-
ná hepatológia ako samostatný medicínsky špecializačný odbor.
Kľúčové slová
História hepatológie na Slovensku – medicínska špecializácia v hepatológii – Slovenská hepato-
logická spoločnosť

HEPATOLOGY IN SLOVAKIA – HISTORICAL HINDSIGHT.

Jozef Holomáň 
Dept. of Pharmacology and Clinical Pharmacology and National Reference Centre for Manage-
ment and Treatment of Chronic Hepatitis, Slovak Medical University, Bratislava

Abstract
Creation and evolution of hepatology in Slovakia is described in this review. In paper is discussed 
role of Slovak association for the study of the liver (SHS), which is expert organization guarantee-
ing progress and education in hepatology in our country. Slovak republic is one of the fi rst coun-
tries worldwide with legalized medical specialization in hepatology. 
Key words
History of hepatology in Slovakia – medical specialization in hepatology – Slovak association for 
the study of the liver

Stará múdrosť hovorí: „Keď pozeráš do bu-
dúcnosti, nezabudni na minulosť a svojich 
predkov“. Ide o univerzálnu pravdu a mala by 
platiť i pre súčasníkov – hepatológov. V tom-
to duchu, odkaze a prianí podávam stručný 
dejinný náhľad na históriu, vývoj i príčiny 
vzniku hepatológie ako samostatného špecia-
lizačného medicínskeho 
odboru.

Z mnohých známych 
historických dôkazov 
záujmu o pečeň spome-
niem len „Babylonský 
model pečene“ uložený 
v British Museum, kto-
rý pochádza z obdobia 
1700 p.n.l. (11).

Podľa historikov pečeň slúžila ako nástroj 
poznania budúcnosti, osudov jednotlivcov 
i národov. Či dokázali predpovedať aj vývoj 
medicíny, resp. vznik nášho odboru - hepa-
tológie, sa asi nikdy nedozvieme. História 
však dokumentuje, že vývoj prešiel viacerými 
etapami – mytologickou, špekulatívnou, em-

pirickou až po obdobie 
súčasnosti – hepatológie 
dokladovanej vedeckými 
dôkazmi (evidence based 
hepatology).

Dôvody, ktoré bezpro-
stredne viedli k vývoju 
a súčasnému stavu he-
patológie na Slovensku, 
majú podobný charakter 
na celom svete. Stručne 
ich možno zhrnúť ako:

HistHistóória hepatolria hepatolóógie zagie začčala uala užž v starovekuv staroveku

Babylonský model peBabylonský model peččeneene
1700 p.n.l. (British Museum)1700 p.n.l. (British Museum)
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-  nárast počtu „hepatálnych“ pacientov (sle-
dovaný nárastom počtu závažných štádií 
chronických ochorení pečene a ich kompli-
kácií ako sú chronické hepatitídy, cirhóza 
pečene, rakovina pečene, krvácanie, encefa-
lopatia, ascites, a pod.); 

-  poznanie nových etiologických faktorov 
ochorení pečene (hepatotropné vírusy A, 
B, C, D, E, G a iné, xenobiotiká, lieky, dro-
gy);

-  vývoj a dostupnosť progresívnych diag-
nostických možností;

-  overenie a zavedenie nových terapeutic-
kých postupov, ktoré charakterizuje slo-
gan: „od terapeutického nihilizmu k dife-
rencovanej a racionálnej liečbe“ (3). 

Výskum a klinická aplikácia novších, ak-
tuálne dostupných terapeutických postupov 
znamená nezriedka popri zlepšení kvality 
života predĺženie, dokonca i záchranu živo-
ta pacientov s ochorením pečene. Tento vý-
znamný fenomén možno doložiť nasledujúci-
mi príkladmi:

a)  zavedenie kyseliny ursodeoxycholovej 
do terapeutickej praxe prinieslo význam-
ný pozitívny  efekt v zmysle spomalenia 
progresie choroby a predĺženia života pa-
cientov s primárnou biliárnou cirhózou 
(15). Pri niektorých ďalších primárnych 
cholestatických ochoreniach pečene, ako 
napr. primárna sklerotizujúca cholangiti-
tída, chronické hepatitídy s cholestázou, 
cholestáza v gravidite, cholestatické ocho-
renia u detí, sa realizuje intenzívny expe-
rimentálny a klinický výskum so sľubný-
mi perspektívami.

b)  transplantačný program pečene dosiahol vo 
vyspelých krajinách sveta vysokú úroveň. 
Transplantácia pečene patrí k neodmysli-
teľnej súčasti moderného zdravotníctva. 

Najplastickejší obraz vo vývoji hepatológie 
na Slovensku či bývalej Československej re-
publike poskytuje prehľad kľúčových publi-
kácií jej raného obdobia. V roku 1947 vyšla 
dvojdielna monografi a J. Hořejšího „Choro-
by jaterní“ a v roku 1951 „Infekční hepati-
tis“. V roku 1949 bol v časopise Slovenský 
lekár publikovaný článok T. R. Niederlanda 

„Etiologický problém infekčných hepatitíd“. 
V období rokov 1951 až 1953 boli publikova-
né v slovenskej odbornej literatúre prvé po-
jednania o infekčných hepatitídach autorov 
K. Holomáňa a  T. R. Niederlanda. Postupne 
sa uverejnili ďalšie monografi e - v roku 1962 
bola publikovaná „Biochemická syndromoló-
gia v klinickej hepatológii“ autorov T. R. Nie-
derlanda a E. Brixovej, v roku 1966 uverejnil 
R. Hoenig monografi u „Choroby jater a žlu-
čových cest“. V roku 1973 vyšla Pelikánova 
kolektívna monografi a „Patologická fysiologie 
jater“.

V roku 1968 sa zaznamenal prelom vo vývo-
ji československej hepatológie. V Prahe sa ko-
nal Európsky gastroenterologický zjazd, ktorý 
mal už samostatný hepatologický úsek (koor-
dinátori Martini a  Niederland). Následne sa 
konal satelitný kongres Európskej asociácie 
pre štúdium pečene (EASL) v Karlových Va-
roch, ktorému predsedali Sh. Sherlocková a 
H. Popper. Koordinátorom programu bol R. 
Hoenig. Po ukončení kongresu sa českí a slo-
venskí hepatológovia rozhodli vytvoriť v rám-
ci Československej lekárskej spoločnosti J. Ev. 
Purkyně Československú hepatologickú spo-
ločnosť. Prvým predsedom sa stal R. Hoenig 
a predsedom Slovenského výboru spoločnos-
ti sa stal T. R. Niederland, ktorý sa po fede-
ralizácii spoločnosti stal prvým predsedom 
Slovenskej hepatologickej spoločnosti.

Schopnosť lekárov zaznamenať a vedecky 
objasniť prevalenciu, incidenciu i závažnosť 
chorôb pečene mala v druhej polovici XX. 
storočia celosvetovo stúpajúci trend. Rých-
ly nárast experimentálnych a klinických ve-
domostí, najmä rozvoj diagnostiky, dostup-
nosť tvorivých terapeutických modalít ako aj 
úspešné zavedenie transplantačných progra-
mov pečene prakticky vo všetkých krajinách 
s vyspelým zdravotníckym systémom, indu-
koval v ostatných desaťročiach odbornú dis-
kusiu o potrebe organizačného dobudovania 
a ďalšieho rozvoja profi lizovaného odboru 
medicínskej starostlivosti o pacientov s hepa-
tálnymi chorobami – hepatológie.

Vývoj hepatológie vo svete ovplyvnil i ak-
tivity Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 
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ktorá od r. 1990 pod vedením J. Holomáňa 
v úzkom tandeme s dlhoročným vedeckým 
sekretárom J. Glasom vyvíjala intenzívnu 
vedecko-odbornú a metodickú činnosť uspo-
riadavaním významných medzinárodných 
kongresov a sympózií s účasťou popredných 
reprezentantov svetovej hepatológie (4, 6). 
V r. 1995 bola založená edícia a vyšlo prvé 
číslo „Progress in Hepato-Pharmacology (7). 
Nesporným dôkazom systematického rozvoja 
hepatológie je konanie pravidelných hepato-
logických kongresov – „Májových hepatolo-
gických dní“. V roku 2009 sa koná v poradí už 
jej 37. ročník ako ofi ciálny výročný kongres 
Slovenskej hepatologickej spoločnosti (SHS). 

Nadviazali sa medzinárodné kontakty a ve-
decká spolupráca s významnými zahranič-
nými hepatologickými centrami. Týmto spô-
sobom sledovala slovenská hepatológia vývoj 
odboru vo svete, dostala sa do povedomia sve-
tového hepatologického diania a zabezpečila 
pre svojich členov významné medzinárodné 
kontakty, možnosti prezentácie a spolupráce. 
Uvedené aktivity významnou mierou ovplyv-
nili a umožnili systematický rast úrovne he-
patológie na Slovensku.

Vďaka „Niederlandovej hepatologickej ško-
le“ sa s predstihom zachytil tento progresív-
ny trend v oblasti svetovej medicíny a v roku 
1998 sa podarilo po viacročnej iniciatíve po-
kračovateľov tejto školy J. Holomáňa a J. Glasu 
s podporou ďalších hepatológov – E. Brixovej, 
T. Hildebranda, M. Mikuleckého, V. Kupčovej, 
M. Kaščáka a ďalších, presadiť a ofi ciálne pri-
jať koncepciu odboru hepatológia v SR – snáď 

ako prvej na svete (10). Nasledovalo obdobie 
intenzívnych polemík, presadzovania a budo-
vania odboru, kontaktov s európskymi praco-
viskami a inštitúciami, v ktorom sa napriek 
určitej nepriazni „slovenského prostredia“, 
formou vedeckých argumentácií obhájila 
opodstatnenosť odboru. 

V tomto období z iniciácie a spoluúčasti slo-
venských hepatológov kulminovala i diskusia 
o hepatológii v Európe (8, 9). Pracovná skupi-
na EASL, na práci ktorej sme sa ako iniciátori 
aktívne zúčastnili, konštatovala, že aktuálnu 
situáciu v Európe najlepšie charakterizuje 
stanovisko EASL (Európska asociácia pre štú-
dium pečene) a UEMS (Únia európskych me-
dicínskych špecialistov), ktoré bolo tlmočené 
i na kongrese EASL  v Madride v apríli 2002 
(prebiehal mimoriadne spolu s kongresom 
IASL – Medzinárodnej (svetovej) asociácie 
pre štúdium pečene): „...v blízkej budúcnos-
ti sa bude vzdelávanie v hepatológii naďalej 
profi lizovať a bude mať samostatnú skúšobnú 
inštanciu a certifi káciu. Dohoda medzi národ-
nými a medzinárodnými organizáciami ohľa-
dom uznania a akreditácie hepatológie ako 
samostatnej špecializácie bude mať význam-
ný vplyv na starostlivosť o pacientov s choro-
bami pečene a na budúci rozvoj tejto význam-
nej a aktívnej oblasti medicíny“ (5). 

Niekoľko desaťročí trvajúca celosvetová disku-
sia o potrebe a uplatnení hepatológie v systéme 
zdravotnej starostlivosti dostala krátko nato de-
fi nitívnu odpoveď. Koncom roka 2006 najvýz-
namnejší gastroenterologický a hepatologický 

„„JoJožžo,o, skôr, neskôr, nežž zazaččneme diskutovaneme diskutovaťť, m, mááliliččko definujme pojmy.ko definujme pojmy.““

T. R. T. R. NiederlandNiederland ((1915 1915 –– 20032003))

P r i m u m    n o n    n o c e r e. P r i m u m    n o n    n o c e r e. 

S L O V E N S K Á

HEPATOLOGICKÁ S P O L O Č N O S Ť
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časopis Gastroenterology publikoval stanovis-
ká nastupujúceho prezidenta AASLD prof. G. J. 
Goresa (12): „... we are going to have accredited 
subspecialty in hepatology to the fi rst time.“  
Prof. R. Bacon, editor Gastroenterology dodá-
va, že „... nejde o krok voči gastroenterológii, 
ale skôr o akceptáciu reálnej požiadavky kli-
nickej praxe...“ (1). Slovensko ako jedna z mála 
krajín sveta s už existujúcou špecializáciou he-
patológ, mohlo gratulovať americkým kolegom 
k tejto racionálnej odpovedi na dlhotrvajúce, 
niekedy kontroverzné diskusie. 

Od roku 2005 je hepatológia defi novaná 
ako špecializačný odbor Nariadením vlády 
č. 213/2005 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pra-
covníkov v zdravotníctve (13). Z iniciatívy 
Slovenskej hepatologickej spoločnosti po do-
hovore prezidenta SHS J. Holomáňa a pred-
nostu Internej kliniky SZU M. Pavloviča sa 
vytvorila na tejto báze v r. 1999 Subkatedra 
hepatológie, ktorej vedením bol poverený Š. 
Hrušovský. Vyprofi lizovali sa a prvé dekréty 
o špecializácii získali odborníci – hepatológo-
via – J. Holomáň, V. Kupčová, Š. Hrušovský, Ľ. 
Skladaný, J. Glasa, P. Jarčuška, M. Szántová, 
M. Oltman, M. Zima a profi lujú sa ďalší – M. 
Kadlubiaková, B. Škapcová, M. Belovičová, B. 
Kunčák.... Postupne sa dotvára sieť hepatolo-
gických pracovísk s regionálnym zastúpením 
a pokrytím. Defi nitívne bol priznaný a pride-
lený kód špecializácie (č. 216).

Vývoj na Slovensku v ostatnom desaťročí 
vyprofi lizoval prvú desiatku hepatologicky 
zameraných pracovísk so súčasným rešpek-
tovaním regionálnej dostupnosti. Postupne 
sa vybudovala sieť centier pre liečbu chro-
nických hepatitíd, stabilizovalo sa koncepčné 
a metodické postavenie Národného centra pre 
(manažment a) liečbu chronických hepatitíd 
v Bratislave. Ich postupným rozvojom sa vy-
tvára celoslovenská sieť špecializovaných pra-
covísk odboru. Ťažisko práce je sústredené na 
primárnu prevenciu, aktívny skríning najzá-
važnejších ochorení pečene a poskytovanie 
liečebno-preventívnej starostlivosti v zmysle 
existujúcich defi novaných štandardov a od-
borných odporúčaní racionálnych diagnos-
tických a terapeutických postupov (Metodic-

ké listy – ML – Odborné usmernenia MZ SR 
– „guidelines“).

Excelentnosť vydávania a využitia ML (t. 
č. v SR už tretia inovovaná verzia štandardu 
diagnostiky a liečby chronických hepatitíd B 
a C) je podčiarknutá i konštatovaním J. M. Pa-
wlotskeho pri príležitosti publikovania prvého 
ofi ciálneho „guideline“ EASL – „Management 
of chronic hepatitis B“  v Journal of Hepatolo-
gy (2). Autor editoriálu, prezident EASL J. M. 
Pawlotsky uvádza „... dlho očakávaná publi-
kácia tohto guideline reprezentuje prvý krok 
dlhého a dôležitého procesu pre EASL a spo-
ločnosť hepatológov. EASL Clinical Practical 
Guidelines budú odteraz vytvárané pre všetky 
dôležité oblasti hepatológie a budú pravidel-
ne inovované“ (14). Slovenskí hepatológovia 
môžu pogratulovať EASL a pridať svoje origi-
nálne skúsenosti z viac ako 10-ročnej praxe 
s tvorbou a využitím diagnosticko-terapeutic-
kých „guidelinov“ (16).

Liečebno-preventívna činnosť odboru he-
patológia sa zameriava na epidemiologicky 
i medicínsky najvýznamnejšie choroby peče-
ne, ktorými sú chronické vírusové hepatitídy 
C a B, alkoholová i nealkoholová choroba pe-
čene, liekové a environmentálne poškodenie 
pečene, prekancerózy a niektoré hereditárne 
metabolické ochorenia s postihnutím pečene.

V prvom kontakte, v ambulancii praktické-
ho lekára, je potrebné efektívne využiť metó-
dy aktívneho skríningu chorôb pečene, najmä 
NASH a vírusových hepatitíd B a C vzhľadom 
na ich vysoké riziko prechodu do chronic-
kých, ireverzibilných štádií. Zvláštnu pozor-
nosť je nevyhnutné venovať tzv. „pečeňovým 
testom“, kde „len mierne“ zvýšené hodnoty 
ALT môžu znamenať závažný signál poško-
denia pečene. Nezriedka však ostávajú bez 
ďalšieho diferenciálno-diagnostického objas-
nenia, pričom relatívne mierne prebiehajúce 
ochorenie môže po rokoch vyústiť do progre-
dujúcej hepatitídy a cirhózy pečene. Úlohou 
širokého medicínskeho terénu je predovšet-
kým realizovať primárnu prevenciu chorôb 
pečene a v indikovaných prípadoch odporučiť 
pacientov do starostlivosti špecializovaných 
hepatologických ambulancií a pracovísk. 
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V SR pretrvávajú aktivity o resuscitáciu 
transplantačného programu pečene, ktorý je vo 
svete už vyše dvadsať rokov úspešne zavedený. 
Žiaľ, doposiaľ transplantácie pečene pacientov 
zo Slovenska museli byť v minulosti v limi-
tovaných rozsahoch realizované v zahraničí. 
S veľkou nádejou sa sleduje nedávne spustenie 
a rozvoj transplantačných programov pečene 
v B. Bystrici (F. Hampl, P. Kothaj, Ľ. Skladaný) 
a v Bratislave (F. Danninger, Š. Hrušovský).

Aktuálne možno konštatovať, že odbor he-
patológia má vytvorené pevné, vedecky do-
kladované základy, existuje a jeho perspektí-
va má vytvorené dobré podmienky pre ďalší 
rozvoj a uplatnenie v praxi. Začiatkom XXI. 
storočia sa potvrdilo, že svet i Slovensko vy-
riešili otázku a význam potreby špecializova-
nej zdravotnej starostlivosti o pacientov s cho-
robami pečene. Slovensko sa zaradilo vďaka 
viacerým priaznivým okolnostiam, profi tujúc 

z odkazu „otcov hepatológie“, medzi prvé kra-
jiny na svete, ktoré v otázke existencie hepa-
tológie sa stali vzorom pre systémové riešenie 
problematiky hepatológie vo svete, poslanie 
tohto odkazu ďalej rozvíjajú, predovšetkým 
v prospech našich pacientov a napĺňaním ich 
oprávnených očakávaní. 

Základy súčasnej a reálnej hepatológie sú 
pevné a jej perspektívne možnosti sú nevy-
čísliteľné. Ďalší rozvoj odboru je už v rukách 
samotných hepatológov – prajem im, aby na-
plno využili túto šancu. 

Poznámka: Článok podáva orientačný pre-
hľad o histórii a vzniku hepatológie. Autor 
bude povďačný všetkým pozorným čitateľom 
za pripomienky, príp. za dodanie ďalších fak-
tických podkladov pre pripravovanú obšír-
nejšiu faktografi u, resp. publikáciu o histórii 
hepatológie na Slovensku.
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Súhrn
Nealkoholová steatóza pečene, alkoholová choroba pečene a chronické vírusové hepatitídy sú 
najčastejšie choroby pečene. Všetky môžu progredovať do cirhózy pečene a hepatocelulárne-
ho karcinómu. V článku je diskutovaná prevencia, skríning, včasná liečba a liečba komplikácií 
chorôb pečene. Popisujeme aj organizáciu vzdelávania v hepatológii na Slovensku a v ostatných 
krajinách. Rok 2008 bol pre slovenskú hepatológiu veľmi významný. Do klinickej praxe bola 
uvedená liečba hepatálneho zlyhania extrakorporálnymi eliminačnými metódami, liečba hep-
atocelulárneho karcinómu sorafenibom a transartériovou chemoembolizáciou. Transplantačný 
hepatologický program bol obnovený v 2 slovenských centrách. 
Kľúčové slová
Choroby pečene – prevencia ochorení pečene – liečba ochorení pečene – vzdelávanie v hepatoló-
gii – hepatológia v 21. storočí.

HEPATOLOGY IN 21ST CENTURY.

Štefan Hrušovský, Miroslav Žigrai, Michal Rastislav Piják 
1st Dept of Internal Medicine, Slovak Medical University and University Derer´s Hospital, Bratislava

Abstract
Non alcoholic fatty liver disease, alcoholic liver disease and chronic viral hepatitis are most fre-
quent liver diseases. All of them could progress to liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma. 
Prevention, screening, early treatment and treatment of complications of liver diseases are dis-
cussed in this review. Organization of education in hepatology in Slovakia and in the other coun-
tries is described. Year 2008 was very important for Slovak hepatology. Extracorporal elimination 
methods for the treatment of liver failure, sorafenib and transarterial chemoembolisation in the 
treatment of hepatocellular carcinoma were introduced in medical practice. Liver transplanta-
tion was restarted in 2 Slovak centres. 
Key words
Liver diseases – prevention of liver diseases – treatment of liver diseases– education in hepatology 
– hepatology in 21st century

HEPATOLÓGIA V 21. STOROČÍ

Choroby pečene
Najvýznamnejším predmetom záujmu he-

patológov je alkoholová choroba pečene vo 
všetkej komplexnosti jej klinických foriem - 
od steatózy cez alkoholovú hepatitídu až po 
cirhózu pečene, v celej škále - od reverzibil-
ných stavov až po fatálne komplikácie termi-
nálnych štádií. Táto choroba predstavuje naj-
ťažšiu „nošu“ z minulých storočí (3). 

Nealkoholová steatohepatitída (NASH) je 
už nielen ako prívesok k diagnózam hyper-
lipidémie, obezity, diabetes mellitus 2. typu, 

ale ako samostatná entita, ktorá ovplyvňuje 
morbiditu obyvateľstva, kvalitu a trvanie ži-
vota jednotlivcov. 

Ďalšou veľkou hepatologickou témou sú 
chronické hepatitídy rozličného charakteru a 
priebehu, osobitne chronické vírusové hepa-
titídy a medzi nimi hepatitída C, ktorú cha-
rakterizuje prudký nárast výskytu u mladých 
ľudí, nemožnosť vakcinácie, často náhodné 
rozpoznanie, chronický priebeh a nezried-
ka vyústenie do cirhózy pečene. Významnou 
skupinou sú choroby pečene s autoimunitou. 
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Cirhóza pečene je ďalšou ťažiskovou témou 
hepatológie, lebo zhoršuje kvalitu života cho-
rých a svojimi komplikáciami ho významne 
skracuje. V porovnaní s ostatnými Európanmi 
zomierajú slovenskí pacienti na komplikácie 
cirhózy pečene priskoro. Rozvinuli sa sofi sti-
kované diagnostické a terapeutické postupy, 
ktoré si zasluhujú, aby sa dostali do všeobec-
nej pozornosti lekárskej verejnosti. 

Starostlivosť
Hepatologická zdravotná starostlivosť v sú-

časnosti zahŕňa prevenciu chorôb, včasnú 
liečbu dobre zvládnuteľných stavov i liečbu 
rozvinutých a pokročilých štádií chorôb.

Prevencia je celosvetovo mimoriadne dô-
ležitá pri alkoholizme, ktorý s fajčením tvorí 
dvojicu najväčších civilizačných bičov sveta. 
Pritom v rozvojových krajinách dominuje faj-
čenie, v rozvinutých zneužívanie alkoholu. 
Prevencia závislosti na alkohole s posúvaním 
prvej skúsenosti s alkoholom do vyšších veko-
vých kategórií znamená pokrok aj pri zmen-
šovaní rizika alkoholovej choroby pečene. Boj 
proti drogovej závislosti a proti vzniku drogo-
vej závislosti je ťažiskový z hľadiska preven-
cie hepatitídy B aj C. Aj princíp zmenšovania 
škôd u závislých jednotlivcov (dostupnosť 
jednorazových ihiel a striekačiek, možnosť 
dispenzarizácie a liečby napriek zlyhaniam a 
pod.) má významnú úlohu pri prevencii tých-
to infekcií. Sexuálna promiskuita je takisto 
preventabilným faktorom šírenia infekčných 
chorôb ako je hepatitída B a C, či AIDS. Re-
zerv je veľa, hoci aj v obmedzovaní niektorých 
sexuálnych praktík (so zraneniami). 

Skríning veľmi častých hepatopatií, ako 
sú vírusové hepatitídy, či skríning chorôb v 
podskupinách pacientov, ako je nealkoholo-
vá steatohepatitída pri obezite, dyslipidémii 
a pri cukrovke, sa rozvíja a bude sa rozvíjať v 
najbližšom období. Na sledovaní pacientov s 
chorobami pečene z hľadiska nepriaznivého 
vývoja a rizík, ako je monitorovanie u pacien-
tov s cirhózou pečene na včasné zachytenie 
hepatocelulárneho karcinómu, sa pracuje. 

V Európskej únii sa zavádza všeobecné oč-
kovanie proti vírusovým hepatitídam A a B, 

je čoraz dostupnejšie. Výskum sa intenzívne 
zaoberá vývojom vakcíny proti hepatitíde C. 

Včasná liečba mnohých pečeňových cho-
rôb znamená významné predĺženie života za 
relatívne málo peňazí. Netýka sa to iba včas 
zachyteného a vyliečiteľného hepatocelulár-
neho karcinómu. Obrovský zisk v dĺžke živo-
ta znamená včasná liečba ktorejkoľvek chro-
nickej hepatitídy (hepatitída B a C, autoimu-
nitné hepatitídy, alkoholová choroba pečene, 
hemochromatóza, Wilsonova choroba...).

Rovnako veľký (ak nie najväčší) pokrok za-
znamenávame v terapii pokročilých štádií 
chorôb pečene. Nutrícia, osobitne orálna a 
enterálna, je dnes významným liečebným po-
stupom pri pokročilých chorobách pečene, 
zachováva sa aj za cenu zavedenia nazogas-
trickej či nazojejunovej sondy. Dáva možnosť 
substitúcie proteínovo-energetického defi citu, 
i možnosť zachovania integrity črevnej steny 
(obmedzenie účinku endotoxínov črevných 
baktérií) a môže zlepšiť prežívanie. V inten-
zívnej starostlivosti sa k osvedčeným postu-
pom (napr. pri liečbe otravy hubami) pridala 
profylaxia a liečba septického stavu, liečba 
edému mozgu a najmä eliminačné metódy, 
ako je MARS (Molecular Adsorbents Recircu-
lating System) (Obr. č. 1),

Prometheus (Obr. č. 2) či SPAD (Single Pass 
Albumin Dialysis) (2). Transplantácia peče-
ne je na začiatku storočia v rozvinutých kra-
jinách štandardným liečebným postupom pri 
konečných štádiách pečeňových chorôb. Hoci 
nemožno povedať, že by aj dostupnosť bola 
uspokojujúca, v Európe ju podstúpili tisícky 

Obr. č. 1: Princíp eliminačnej metódy MARS
(Molecular Adsorbents Recirculating System)
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pacientov. Najčastejšou indikáciou je cirhóza 
pečene spôsobená infekciou hepatotropnými 
vírusmi B a C, druhou najčastejšou je alkoho-
lová choroba pečene (Obr. č. 3) (7). Ešte ne-
dávno opomínaný hepatocelulárny karcinóm 
sa dostáva do mimoriadnej pozornosti vďa-
ka škále liečebných postupov pre každé štá-
dium: resekcia, transplantácia pečene, trans-
artériová chemoembolizácia, rádiofrekvenčná 
ablácia, cielená liečba (sorafenib) a ďalšie po-
stupy. 

Prepojenia
Matkou hepatológie je gastroenterológia, 

pramatkou interná medicína, sestrou klinická 
farmakológia či imunológia, sesternicou nef-
rológia, kamarátkou infektológia... Dalo by sa 
vymenovať veľa príbuzných odborov. Veľmi 
závažnou partnerkou, ktorú sa mi tu žiada vy-
zdvihnúť, je psychiatria a osobitne adiktoló-
gia prinajmenšom z dvoch dôvodov: alkoho-
lizmus a vírusové hepatitídy.

Alkoholizmus a ďalšie závislosti predstavujú 
prioritný verejno-zdravotnícky i spoločenský 
problém. Imperatívom dneška je podľa nášho 
názoru uznanie syndrómu závislosti na alko-

hole a ostatných závislostí za chorobu. Nielen 
formálne uznanie, pridelenie štatistického 
kódu, ale aj uznanie vnútorné, v nás. Abúzus 
alkoholu spôsobuje ťažkú sociálnu deteriorá-
ciu (Obr. č. 4) (4), desiatku neurologických 
chorôb vrátane šokujúcej atrofi e mozgu (Obr. 
č. 5), smrteľné pankreatitídy, malnutríciu a - 
prirodzene, alkoholovú chorobu pečene. Ako 
povedal hepatológ doc. MUDr. Milan Boča, 
CSc. na jednom tatranskom Gastrofóre, pa-
cient chce jedno: „Vyliečte ma zo závislosti, 
to je moja choroba!“ A vyrieši sa celý alko-
holový komplex. Ďalším imperatívom je pod-
statne rozšíriť psychiatrickú starostlivosť o 
pacientov závislých na alkohole a drogách. 
Objednávateľom je spoločnosť solidárna s tou 
svojou podskupinou, ktorej krásu treba hľadať 
inak, než s fotoaparátom či kamerou.

Obr. č. 2: Princíp eliminačnej metódy Prometheus

Obr. č. 3: Indikácie na transplantáciu pečene u 38 562 
pacientov s cirhózou pečene v Európe v rokoch 1988 
- 2007 (www.eltr.org)

Obr. č. 4: Alkoholizmus ako verejnozdravotnícky pro-
blém, rovnako aktuálny pred 80 rokmi i dnes (Stodola 
1930)

Tr
en

dy
 v

 h
ep

at
ol

óg
ii



01/200920

Vzdelávanie
Celosvetovo sa hepatológia profi lizuje ako 

medicínsky odbor prostredníctvom hepatolo-
gických odborných spoločností, z ktorých sú 
tri najvýznamnejšie: EASL (European Asso-
ciation for the Study of Liver), AASLD (Ame-
rican Association for the Study of Liver Dise-
ases) a APASL (Asian Pacifi c Association for 
the Study of Liver). Odbor hepatológia existu-
je de facto ako subšpecializácia alebo ako špe-
cializácia v mnohých krajinách. Špecializácia 
vo Francúzsku nesie názov „gastroenterológia 
a hepatológia“. Očakáva sa prijatie odboru he-
patológia de iure v čoraz väčšom počte krajín 
EU a sveta. 

V USA sa otvorila diskusia o „rozvode gast-
roenterológie s hepatológiou“ (1,5). Pokročilé 
vzdelávanie a tréning v hepatológii tam pred-
stavuje rok vzdelávania navyše pre budúcich 
špecialistov – gastroenterológov, podobne ako 
vzdelávanie a tréning v zápalových chorobách 
čreva, v pokročilej endoskopii a pod. 

V Slovenskej republike sa hepatológia ro-
dila ako subšpecializácia vnútorného lekár-
stva (bolo to v čase, keď odbor vnútorné le-
kárstvo mal asi dvadsať subšpecializácií) a 
vyrástla ako samostatný odbor, ktorý patrí do 

dvadsiatky špecializácií so spoločným inter-
nistickým kmeňom (ten nahradil pôvodnú 
atestáciu I. stupňa). Vzdelávanie trvá päť ro-
kov: dva roky internistického kmeňa a tri roky 
ďalšieho vzdelávania a tréningu. Tréning za-
hŕňa dve certifi kované činnosti: diagnostickú 
a intervenčnú ezofágo-gastro-duodénoskopiu 
a abdominálnu ultrasonografi u dospelých. 
Modulárny systém vzdelávania v Slovenskej 
zdravotníckej univerzite umožňuje, aby sa 
gastroenterológ došpecializoval v hepatológii 
za dva roky a iní špecialisti za tri roky (6). 

Slovenská dynamika
Úmrtnosť na choroby pečene je na Sloven-

sku na prelome storočí vysoká: vyššia než 
v Rakúsku alebo v Českej republike, hoci pod-
statne nižšia než v Maďarsku (Obr. č. 6). Situ-
ácia v SR sa však v súčasnosti radikálne mení. 
Celá séria každoročných vedecko-odborných 
hepatologických podujatí (Hepatologické dni, 
Monotématické dni, Letná škola hepatológie, 
ďalšie konferencie a sympóziá), spolupráca 
hepatológov s infektológmi, rádiológmi, kli-
nickými onkológmi či psychiatrami posúva 
diskusie na medziodborovú a na medzinárod-
nú úroveň. Už od začiatku storočia sa syste-
maticky zvládla problematika hepatitídy B a 
hepatitídy C: očkovanie proti HBV, kompletné 
spektrum protivírusovej liečby s peginterfe-
rónmi a nukleozidovými či nukleotidovými 
antivirotikami. Rok 2008 možno v rozvoji slo-
venskej hepatológie považovať za prelomový. 

Obr. č. 5: Alkoholová atrofi a mozgu

Obr. č. 6: Úmrtnosť na choroby pečene a cirhózu 
pečene (podľa Národnej správy o ľudskom rozvoji SR 
2001-2002)
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Obr. č. 7: Jedna z 35 transplantácií pečene v Slovenskej republike, dvadsiata v poradí v Dérerovej nemocnici v Bratislave

Zaviedla sa eliminačná liečba systémom Pro-
metheus (desať aplikácií). Za posledných 9 
mesiacov sa v dvoch centrách v obnovenom 
transplantačnom programe vykonali dve de-
siatky transplantácií pečene, vrátane prvej 
transplantácie pre fulminantné zlyhanie (Obr. 
č. 7). Prvá desiatka pacientov s hepatocelulár-

nym karcinómom profi tovala z liečby trans-
artériovou chemoembolizáciou, zaviedla sa 
liečba sorafenibom ako štandardný postup 
pri pokročilom hepatocelulárnom karcinóme. 
Rodina špecialistov hepatológov sa rozšírila 
na tri desiatky. 
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UMENIE A HEPATOLÓGIA

Ľubomír Skladaný
II. Interná klinika SZU a Centrum pre liečbu vírusových hepatitíd 
FNsP F.D.Roosevelta 

Nebyť tej veľkej rozdielnosti medzi jedincami, mohla by byť medicína vedou, a nie umením - povedal v roku 1892 
Sir Wiliam Osler, čím umožnil obísť úvodnú polemiku na tému hľadania prieniku umenia a medicíny. Nie 
je nám známe, či Osler poznal dielo citované v Dalího Denníku génia, v ktorom markíz tvrdí, že rozdiely 
medzi jedincami ľudského druhu sú väčšie, ako rozdiely medzi živočíšnymi druhmi. Alebo o práci Giordana 
Bruna, upáleného 409 rokov a málo mesiacov dozadu, v ktorej zaradil lekárov do kategórie mágov. Pokúsime 
sa vysvetliť, prečo sa stotožňujeme s tými, ktorí považujú za prirodzené, že sa lekári stretávajú v divadlách, 
na vernisážach, alebo že píšu básne, či inak tvoria; ba čo viac, s tými, ktorí to považujú za nevyhnutnú súčasť 
zámeru pomôcť. Nie iba liečiť. 

Že nie každý mal to šťastie navštevovať lekársku fakultu, na ktorej sa vyučujú umenie a tzv. humanitné 
odbory a kde sa zápočet získava výmenou za vlastnú tvorbu, môže slúžiť na vysvetlenie riedko pointilistické-
ho prístupu, ktorý sme boli odkázaní zvoliť: na čo môže slúžiť umenie hepatológovi a na čo jeho pacientovi. 
Systematické nahliadnutie vzťahu umenia a medicíny vyžaduje formálne vzdelanie - veď inak ani nevedno, 
kde začať: Pri umení zvoliť si svoj profesionálny osud vycítením povolania, alebo uposlúchnutím poslania? 
Pri umení stanoviť diagnózu? Pri jeho prvej časti – vypočuť príbeh, alebo ďalšej – spozorovať detail? Pri ume-
ní získať si dôveru pacienta, bez ktorej možno liečiť jeho diagnózu, ale len zriedkakedy mu pomôcť? A kde 
skončiť – pri umení oznámiť zlú správu? Predniesť výsledky? Pri umení neujsť a odprevadiť pacienta na 
druhý svet? Či umení odísť z praxe stredom a nezanechať prázdnotu? Za umenie je navyše možné podľa jeho 
deväťbodovej defi nície považovať aj určitý spôsob vykonania paracentézy, či biopsie pečene. Beethoven. 
Hemingway. Brunovský. Nezohyzdiť kortikoidom krásu autoimunitnej hepatitídy. Spútať slovom narkoma-
na. Skrotiť hladom pyšný neš. Nájsť zmysel BCLC dé. Odložiť interferón za žatvu, skúškové obdobie, alebo 
svadbu. Nesúdiť. Nementorovať. Vžiť sa. Vcítiť. Žiť.

Utrpenie sa nikdy neodohráva v prítomnom okamihu; je iba v pomyslení na veci minulé, alebo budúce 
– hovoria mnohí, napríklad Balzac. Takto môže pacientovi pomôcť magicky upútaný pohľad, hľadajúci Ma-
levičov Biely štvorec na bielom pozadí; alebo keď je unesený, či strhnutý hudbou, fi lmom; alebo keď tancuje, 
a nemusí ani ako súfi sta. Rovnako pomáha vytesniť utrpenie koncentrácia na tvorbu – svedčia o tom výpo-
vede pacientov; každý je na niečo nadaný a môže na to prísť práve pod tlakom choroby a práve za nápomoci 
lekára. Choroba tým môže naplniť svoj odveký prídomok DAR a lekár MÁG - umením nájsť tento jej aspekt 
pre každého. Na to je však potrebné toho každého spoznať – jeho stupnicu hodnôt, reč, kultúru. Jeden je 
ako mečtateľ z Mŕtvych duší, druhá ako z fi lmu Červená, tretí rád hovorí o hudbe – a tak sa k nim približuje. 
Ako by sa to však dalo čakať v dobe, keď – podľa odbornej tlače – lekár preruší pacienta na prvej návšteve 
v priemere po dvadsiatich sekundách (a pritom zvládnutie umenia komunikácie eliminuje sťažnosti na le-
károv). V prostredí zväčša chorých budov (sick building), hoci z galérií v nemocniciach sa údajne kradne 
zriedkakedy. Architektúra a dizajn nemocníc jednoznačne liečia, no kto by sa tým zaoberal: cost - effective, 
evidence - based fi lodendrón.

Ak umenie zmierňuje utrpenie dočasne svojou schopnosťou dokonale upútať pozornosť, môže ho elimino-
vať natrvalo svojou gnostickou funkciou. Človek blízko spoznaniu skutočnosti stráca strach a ani smrť mu 
nemôže byť hrozbou. A skutočnosť sa čistým rozumom spoznať nedá, vyjavuje milým karteziánom umenie 
už len tým, že je s ľudstvom od kolísky. Čo ak napriek nadšeniu z návratu Čierneho štvorca do Ermitáže ne-
preháňali tí, ktorí upriamovali pozornosť na rozhranie čiernej a bielej, kde je údajne po chvíli vidieť vesmír 
v celej hĺbke a vo všetkých farbách (obrázok)? Ten istý podľa dnešnej fyziky vraj plochý vesmír, ktorý začal 
13,7±1% miliardy rokov dozadu udalosťou, nazývanou horúci veľký tresk, hoci sa podľa svedkov z WMAP 
odohral v tichu; a ktorého neskoršie tóny Skrjabin podľa vlastných slov iba zaznamenal, nie skomponoval. 
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Ten istý vesmír, ktorý je ďalekohľadom a mikroskopom nakoniec rovnaký; a v ktorom veda okľukou cez 
27 kilometrový urýchľovač za cenu rovnajúcu sa tisícom životov detí bez pitnej vody prišla na to isté ako 
umenie: že pozorovateľ pozorovaním ovplyvňuje experiment a objektivita je fuč. Že dielo dotvára divák, po-
slucháč, čitateľ. Pacient. Lyrika Kristy Bendovej. Zatiaľ za hmotnú časť vesmíru s cirhózou vymení svoj život 
slovom život pätina európanov s nedovychovávanými deťmi... Možno by na začiatok záchrany stačilo keby 
vedeli, že viditeľná hmota tvorí len 4% vesmíru. Temná energia tri štvrtiny a vie sa o nej makové. Tým by 
možno scvrknuté ego možno stratilo zo svojej vražednej sily a nemuselo by byť topené vo víne; lebo pýtať sa 
treba tých čo na víno umreli, akú veritas v ňom našli. Alebo pozostalých, ak by sa šlo podľa Joyceovej metódy 
opisu veci cez jej okolie. Laureát Nobelovej ceny za fyziku zverejnil na internete svoje grafy strunovej teórie 
polí energie. Boli na nerozoznanie od obrazov Májov a Vasareliho, od vetra chyteného Vincentom do pasce 
oleja rovno v poli, od vĺn Mé vlasti, krídel Maje Pliseckej, prúžku dymu, rytmu rýmu. 

Umelec splynie s pulzovou vlnou inak nepoznateľnej skutočnosti a podá o tom správu. Lekár ju môže de-
šifrovať a zosúlatiť s ňou pulz trpiaceho, ak je schopný pulzovať súčasne. Nevadí, že toto jeho umenie volajú 
placebo.

H. doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
II. Interná klinika SZU a Centrum pre liečbu vírusových hepatitíd 

FNsP F.D.Roosevelta, Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
E-mail: lskladany@stonline.sk

Zločin a trest

Noc a samota

Pulz a Karajan

Nádej Almódovar

Skromnosť Godár

Predslov Žucha

Hrôza a Goya

Blues a Štefan

Ďalej a tak

Vrstva po vrstve

Z cibule človeka za slzou poznania v strede
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ÚČINKY INTERFERÓNU ALFA NA FIBROGENÉZU 
PRI CHRONICKEJ HEPATITÍDE C
Viera Kupčová 
III. Interná klinika LFUK a FNsP akademika L. Dérera, Bratislava

Súhrn
Úvod. Infekcia vírusom hepatitídy C (HCV) predstavuje významný celosvetový zdravotný prob-
lém. Hlavným patogenetickým mechanizmom progresie chronickej hepatitídy C do cirhózy je 
proces fi brogenézy. Antifi brotické účinky niektorých látok, medzi ktoré patria aj interferóny (IFN), 
sú v súčasnosti predmetom intenzívnych štúdií. 
Súbor pacientov. V skupine 54 pacientov s  chronickou vírusovou hepatitídou C sme vyšetrovali 
hladiny kyseliny hyalurónovej (KH) - markera fi brogenézy - metódou ELISA pred liečbou, v prie-
behu liečby (6. a 9. mesiac) a  po liečbe (12. mesiac) interferónom alfa v kombinácii s ribavirí-
nom. 
Výsledky. Hodnoty sérovej KH pred zahájením liečby interferónom a ribavirínom korelovali s his-
tologicky zisteným štádiom fi brózy (št. 1-4). Najvyššie hladiny boli u pacientov s  cirhózou pečene 
(št. 4). Pred zahájením liečby sme zistili signifi kantnú, stredne tesnú koreláciu hladiny KH so 
štádiom fi brotického poškodenia - stagingom (r = 0,87, p<0,001). Hodnoty KH korelovali aj so 
stupňom nekroinfl amačnej aktivity - gradingom (r = 0,80, p<0,01). Skupina bez trvalej virolo-
gickej odpovede /NR/ mala hodnoty KH už pred liečbou podstatne vyššie, než skupina s  trvalou 
virologickou odpoveďou /R/, čo zodpovedalo aj  histologicky zistenému vyššiemu štádiu fi brózy 
- stagingu v tejto skupine. Uvedené 2 skupiny /R a NR/ vykazovali diferentný dynamický prie-
beh hodnôt KH v priebehu 48 týždňovej liečby interferónom a ribavirínom. Na konci liečby sme 
v obidvoch skupinách – tak v skupine  R aj NR zistili štatisticky významný pokles hladiny KH (p 
<0,05) oproti hodnotám pred zahájením liečby. 
Záver. Liečba vírusových hepatitíd IFN alfa a ribavirínom viedla k poklesu KH na konci liečby 
u R aj NR, čo svedčí pre antifi brotický efekt liečby (p<0,01). Dynamické sledovanie hodnôt KH 
odráža vývoj hepatálneho ochorenia a stupeň fi brózy.
Kľúčové slová
Hepatitída C – fi brogenéza – liečba – inteferón α – kyselina hyalurónová

EFFECTS OF INTERFERON ALPHA ON FIBROGENESIS IN CHRONIC HEPATITIS C.

Viera Kupčová 
3rd Dept of Internal Medicine, Medical Faculty, Comenius University, Dérer´s Hospital, Bratislava

Abstract
Introduction. Hepatitis C virus infection is important medical problem worldwide. Fibrogenesis 
is main pathophysiological mechanism of progression of chronic viral hepatitis C to cirrhosis. 
Antifi brotic effects of many drugs, including interferons (IFN), are currently intensively studied.
Patients and methods. Level of hyaluronic acid (marker of fi brogenesis) was examined by ELISA 
method in 54 patients before treatment, in 6th and 9th month of treatment by interferon alpha 
and ribavirin and after completion of the treatment (12th month).
Results. Levels of hyaluronic acid (HA) before the treatment by interferon alpha and ribavirine 
were positively correlated with histologically defi ned extent of liver fi brosis (stage 1-4). The high-
est levels were in patients with liver cirrhosis (stage 4). Before treatment we found out signifi cant 
correlation of HA with the stage of fi brotic lesion – staging (r = 0,87, p<0,001). HA levels also 
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positively correlated with grade of necroinfl ammatory activity – grading (r = 0,80, p<0,01). The 
group without sustained virological response to treatment – non-responders /NR/ - had the levels 
of HA before the treatment much higher than the group with sustained virological response to 
treatment – responders /R/, according to the histologically confi rmed stage of liver fi brosis – stag-
ing – in this group. 
These 2 groups (R and NR) had different dynamic course of levels of HA during 48 week of treat-
ment by interferon alpha and ribavirin. 
At the end of the treatment we discovered statistically signifi cant decrease of HA levels (p<0,01) 
comparing the levels before the treatment in both groups, R and NR. 
Conclusions. The treatment of viral hepatitis by interferon alpha and ribavirin led to decrease of 
HA at the end of treatment in R and NR (p<0,01). It confi rms antifi brotic effect of the treatment. 
Dynamic monitoring of HA levels refl ects development of liver disease and stage of liver fi brosis. 
Key words 
Hepatitis C – fi brogenesis – treatment – interferon α – hyaluronic acid

Úvod
Infekcia vírusom hepatitídy C (HCV) pred-

stavuje významný celosvetový zdravotný 
problém. Vo svete je v súčasnosti viac ako 
170 miliónov ľudí infi kovaných vírusom he-
patitídy C. Akútna infekcia prebieha väčšinou 
asymptomaticky. HCV patrí medzi najčastej-
šie príčiny chronického poškodenia pečene - 
chronickej hepatitídy a neskôr cirhózy pečene, 
ale aj možného vzniku hepatocelulárneho kar-
cinómu. Odhaduje sa, že počas života sa u 20-
40 % chronicky infi kovaných vyvinie cirhóza 
a u časti z nich hepatocelulárny karcinóm. Ide 
o závažné ochorenia, ktoré zhoršujú dĺžku a 
kvalitu života. 10-20 % chorých s chronickou 
infekciou HCV zomiera práve na koncové štá-
diá tejto infekcie. Pritom treba poznamenať, že 
približne 30-40 % pacientov s chronickou he-
patitídou C má trvale normálnu aktivitu alaní-
naminotransferázy (ALT), prebieha asympto-
maticky a uniká diagnostike. 

Hepatocelulárny karcinóm (HCC) je piatou 
najčastejšou malignitou vo svete a ročne spôso-
buje cca 500 000 úmrtí. V Afrike, juhovýchod-
nej Ázii, Japonsku, Grécku, Taliansku, Oceánii 
je prítomný vyšší výskyt HCC. V poslednom 
období sa zaznamenala stúpajúca incidencia 
výskytu HCC aj v rozvinutých krajinách Európy 
a v Severnej Amerike, kde sa ukázala narastajú-
ca prevalencia infekcie vírusom hepatitídy C. 

Väčšina chronických ochorení pečene rôz-
nej etiológie (vírusovej, toxickej, autoimunit-
nej, metabolickej, atď.) je spojená s patobio-

chemickou reakciou označovanou pojmom 
fi bróza. Hlavným patogenetickým mechaniz-
mom progresie chronickej hepatitídy C do 
cirhózy je proces fi brogenézy, ktorý je pred-
metom mnohých štúdií (3,17). Sledovali sa 
viaceré markery pečeňovej fi brózy, ich va-
lidita a spolu s nimi možnosti zhodnotenia 
efektu antifi brotickej liečby (5,12,17). Liečba 
chronických vírusových hepatitíd má za cieľ 
zlikvidovanie infekcie a zastavenie progre-
sie fi brózy do cirhózy. Cirhóza pečene je už 
možnou prekancerózou a súvisia s ňou ďalšie 
možné komplikácie, ktoré významne skracu-
jú život pacienta (1,19). Antifi brotické účinky 
niektorých látok, medzi ktoré patria aj interfe-
róny (IFN), sú v súčasnosti predmetom inten-
zívnych štúdií (4,6,11,16,18).

Pacienti a metódy
V skupine 54 pacientov s  chronickou víruso-

vou hepatitídou C sme vyšetrovali hladiny ky-
seliny hyalurónovej (KH) - markera fi brogené-
zy - metódou ELISA pred liečbou, v priebehu 
liečby (6. a 9. mesiac) a  po liečbe interferónom 
alfa v kombináci s ribavirínom (12. mesiac). 

Sérové koncentrácie kyseliny hyalurónovej 
sa stanovovali ELISA metódou, v paralelných 
stanoveniach, komerčným testom (Chugai 
Seiyaku Co., Tokyo, Japan) „Hyaluronic acid 
test“, ktorý využíva viažucu molekulu, hy-
aluronic acid binding protein (HABP). Kon-
centrácia sérovej kyseliny hyalurónovej je 
udávaná v μg/l.
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Výsledky
Hodnoty sérovej KH stúpali v závislosti od 

histologicky zistenej progresie fi brotického 
poškodenia, t.j. od stupňa fi brózy na základe 
v súčasnosti používanej klasifi kácie (2,7,8). 
Najvyššie boli u pacientov s už prítomnou ci-
rhózou. Pri skúmaní korelácie medzi sérovou 
hladinou KH a histologickým nálezom z bio-
psie pečene pred zahájením liečby sme zistili 
signifi kantnú, stredne tesnú koreláciu hladi-
ny KH so štádiom fi brotického poškodenia - 
stagingom (r = 0,87, p<0,001). Hodnoty KH 
korelovali aj so stupňom nekroinfl amačnej 
aktivity - gradingom (r = 0,80, p<0,01). 

Pacienti boli rozdelení na skupinu s  trvalou 
virologickou odpoveďou /R/ a bez virologickej 
odpovede /NR/ - a to podľa zisteného výsledku 
HCV RNA met. PCR. Skupina NR mala hod-
noty kys. hyalurónovej už pred liečbou pod-
statne vyššie, než skupina R, čo zodpovedalo 
aj histologicky zistenému vyššiemu štádiu 
fi brózy - stagingu v tejto skupine. Uvedené 2 
skupiny /R a NR/ vykazovali diferentný dyna-
mický priebeh hodnôt kyseliny hyalurónovej 
v priebehu 48-týždňovej liečby interferónom 
a ribavirínom. Na konci liečby sme v obi-

dvoch skupinách – tak v skupine  R ako aj NR 
- zistili štatisticky významný pokles hladiny 
kys. hyalurónovej (p <0,05) oproti hodnotám 
pred zahájením liečby (obr. č. 1).

Diskusia
Hepatálna fi bróza predstavuje reverzibilnú 

zvýšenú akumuláciu zložiek extracelulárneho 
matrixu v pečeňovom parenchýme ako odpo-
veď na chronické poškodenie. Fibrotické zme-
ny u chronicky prebiehajúcich ochorení peče-
ne sú spôsobené stratou homeostatických me-
chanizmov, ktoré za fyziologických okolností 
kontrolujú tvorbu a depozíciu matrixu (fi b-
rogenézu) a tiež degradáciu a odstraňovanie 
matrixu (fi brolýzu). Pri chronickom poškode-
ní pečene je nepretržite stimulovaná nadmer-
ná tvorba matrixu (3,17). Štádium hepatálnej 
fi brózy je dôležitým ukazovateľom progresie a  
prognózy hepatálneho ochorenia (3,17). 

Dlhodobejšie monitorovacie štúdie ukázali, 
že koncentrácie sérovej kyseliny hyalurónovej 
odrážajú histologické zmeny (progresiu alebo 
regresiu fi brózy) buď počas prirodzeného vý-
voja chronickej hepatitídy alebo aj po úspeš-
nej antifi brotickej liečbe.

Obr. č. 1: Priemerné hodnoty kyseliny hyalurónovej (KH) pred liečbou (0) a po 6, 9 a 12 mesiacoch liečby interferónom 
a ribavirínom. Šikmé šrafovanie: pacienti s virologickou odpoveďou na liečbu /R/, vodorovné šrafovanie: pacienti bez 
virologickej odpovede na liečbu /NR/. Štatistická významnosť medzi 0. mes. (pred liečbou)  a 12. mes. (po liečbe):   R:  p ‹ 
0,05;  NR:  p ‹ 0,05. 
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Zvýšená koncentrácia glykozamínglykánu 
- kyseliny hyalurónovej (KH) v sére odráža 
jednak znížený klírens KH následkom poško-
denia endotelových buniek sínusoidov pri 
prítomnej fi bróze pečene a tiež zvýšenú tvor-
bu KH v hviezdicových bunkách pri aktívnej 
fi brogenéze (14,15). 

Je dokázané, že interferóny potláčajú synté-
zu kolagénu v kultúrach fi broblastov. Zistilo 
sa, že pacienti s vírusovou hepatitídou C majú 
rozdielnu rýchlosť progresie fi brózy a že anti-
vírusová liečba môže potencionálne modifi -
kovať túto progresiu (6,14,15). Viaceré štúdie 
dokázali pokles KH pri chronickej vírusovej 
hepatitíde B a C po liečbe interferónom alfa 
(5,12). Tento efekt bol pozorovaný tiež u pa-
cientov bez antivírusovej odpovede (10,20). 

Ďalší autori taktiež potvrdili redukciu prog-
resie stupňa fi brózy, ako aj nekroinfl amačnej 
aktivity po liečbe pegylovaným interferónom 
v kombinácii s ribavirínom (13). 

Dynamické sledovanie KH počas liečby 
umožňuje usudzovať na zmeny v procese 
fi brogenézy v priebehu sledovaného obdobia 
u obidvoch skupín pacientov. V našom sle-
dovaní liečba vírusových hepatitíd IFN alfa 
a ribavirínom viedla k poklesu KH na konci 
liečby tak u pacientov, ktorí dobre odpovedali 
na liečbu /R/, ale aj u pacientov bez virologic-
kej odpovede /NR/, čo poukazuje na antifi bro-
tický efekt liečby IFN. Naše výsledky súčasne 
potvrdzujú, že KH je dobrým a klinicky využi-
teľným neinvazívnym markerom hepatálnej 
fi brózy. Jej dynamické sledovanie sa ukazuje 
ako perspektívne vhodné pri monitorovaní 
efektu antifi brotickej liečby IFN alfa pri chro-
nických vírusových hepatitídach. 

Závery
Vírusová hepatitída C predstavuje závažný 

a globálny zdravotnícky problém. Asi 3 % 
ľudí je celosvetovo infi kovaných vírusom he-

patitídy C. Táto infekcia je najčastejšia v Afri-
ke, Južnej Amerike a juhovýchodnej Ázii, kde 
sa predpokladá prevalencia 10-20 %, miesta-
mi aj vyššia. Asi 4 milióny infi kovaných žije 
v USA, 5 miliónov v západnej Európe a 2 mi-
lióny v Japonsku. 

Nakoľko doposiaľ nemožno predchádzať 
infekcii HCV očkovaním, je chronická hepa-
titída C problémom nielen rozvojových kra-
jín, ale aj rozvinutých štátov vo svete. Napr. 
v USA je ročne diagnostikovaných cca 25 tisíc 
nových infekcií HCV a je tu 8-10 tisíc úmrtí 
na dôsledky chronickej infekcie HCV (9). 

Prevalencia infekcie HCV na Slovensku je 
v porovnaní s uvedenými krajinami relatívne 
nízka - cca 0,67 % - a doposiaľ sa vyskytovala 
prevažne v rizikových skupinách obyvateľ-
stva. Počet novozistených prípadov chronic-
kej hepatitídy C však aj u nás za posledné roky 
narastá. Skutočné údaje budú zrejme podstat-
ne vyššie, nakoľko väčšina týchto ochorení 
prebieha bezpríznakovo, a preto uniká pozor-
nosti. 

Liečba chronickej vírusovej hepatitídy C 
prekonala za posledné roky významný vývoj. 
Výsledky liečby sa výrazne zlepšili, a tým aj 
prognóza chronicky infi kovaných osôb. Kla-
sický interferón alfa bol postupne nahradzo-
vaný pegylovaným interferónom alfa, ktorý 
v kombinácii s ribavirínom predstavuje účin-
nejšiu liečbu. Dôležitá je však diagnostika 
ochorenia a zahájenie liečby vo včasnejších 
štádiách, pokým nie je ešte prítomná pre-
stavba pečeňového parenchýmu – t.j. cirhóza 
pečene. V menej pokročilých štádiách než je 
cirhóza je podstatne vyšší predpoklad trva-
lej virologickej odpovede na liečbu. V rámci 
komplexného efektu liečby - zastavenie prog-
resie fi brózy, resp. jej regresia - sa umožní pre-
dísť v neskoršom období vývoju komplikácií 
cirhózy, ktoré významne zvyšujú morbiditu 
a mortalitu týchto pacientov.Tr
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HCV INFEKCIA U PACIENTA S NEZVRATNÝM
POŠKODENÍM OBLIČIEK – POPIS PRÍPADU A PREHĽAD LITERATÚRY
Ľubomír Skladaný, Svetlana Adamcová-Selčanová, Juraj Šváč, Jozef Baláž, Beáta Bachová 
II. Interná klinika SZU a Centrum pre liečbu vírusových hepatitíd, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Súhrn
62 ročný muž s negatívnou anamnézou hepatitídy C pred transplantáciou obličky, ktorá bola 
vykonaná pred 8 rokmi, bol prijatý na diferenciálnu diagnostiku tenzného ascitu. Potvrdili sme 
diagnózu chronickej hepatitídy C, genotyp 1, v štádiu cirhózy pečene. Pacient bol liečený frek-
ventnou maloobjemovou drenážou ascitu (FMODA), neskôr bola vykonaná graftektómia, po ktorej 
vymizol ascites a upravili sa pečeňové funkcie. Aktuálne zvažujeme liečbu pegylovaným inter-
ferónom. V článku uvádzame prehľad literatúry u pacientov s hepatitídou C počas hemodialýzy 
a po transplantácii obličky. 
Kľúčové slová
Hepatitída C – hemodialýza – transplantácia obličky – pegylovaný interferón – cirhóza pečene 
– ascites

HCV INFECTION IN PATIENT WITH END-STAGE KIDNEY DISEASE – CASE REPORT AND 
REVIEW OF THE LITERATURE.

Ľubomír Skladaný, Svetlana Adamcová-Selčanová, Juraj Šváč, Jozef Baláž, Beáta Bachová 
2nd Dept of Internal Medicine, Slovak Medical University and Centre for viral hepatitis treat-
ment, Faculty Hospital, FDR, Banská Bystrica

Abstract
62-year-old man with negative history of hepatitis C before kidney transplantation performed 
8 years ago had been admitted for differential diagnosis of tense ascites. Diagnosis of chronic 
hepatitis C genotype 1 in end-stage liver cirrhosis has been confi rmed. Patient has been treated 
by frequent low-volume drainage of ascites (FLVDA) followed by graftectomy. Ascites disappeared 
and liver function had improved after graftectomy. Treatment by pegylated interferon is consid-
ered. Literature review of hepatitis C in patients on dialysis and after kidney transplantation is 
presented in this paper.
Key words
Hepatitis C – hemodialysis – kidney transplantation – pegylated interferon – liver cirrhosis – ascites

Úvod
Liečba chronického zlyhania obličiek (End 

Stage Renal Disease, ESRD) pomocou hemo-
dialýzy (HD) sa považuje za rizikový faktor 
pre získanie infekcie vírusom hepatitídy C 
(Hepatitis C Virus, HCV). Prenos infekcie bol 
v minulosti (pred zavedením erytropoetínu 
do štandardnej liečby anémie pri ESRD) za-
príčinený hlavne dlhodobou hemoterapiou, 
v poslednom období sa za najdôležitejší fak-
tor prenosu považuje prostredie HD: infekcia 
sa prenáša pri manipulácii s komponentmi 

mimotelového obehu, pohybom a spôsobom 
správania sa zdravotného personálu. Zistil sa 
napríklad prenos HCV z infi kovaného pacien-
ta na pacienta na vedľajšom, nie však vzdiale-
nejšom HD lôžku; cielené školenie personálu 
a výmena rukavíc pri každom pacientovi sig-
nifi kantne znižuje incidenciu HCV infekcie a 
podobne. 

Prevalencia HCV infekcie na HD vo svete 
je zväčša oveľa vyššia, ako v tzv. bežnej po-
pulácii tej-ktorej krajiny a pohybuje sa medzi 
5–50%, výnimočne až 71% (5); v poslednom 
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desaťročí má incidencia HCV na väčšine HD 
vo svete aj u nás klesajúcu tendenciu. 

Prirodzený priebeh HCV infekcie počas 
HD liečby je obvykle nenápadný (4,7,8). Cha-
rakterizuje ho absencia príznakov a obvykle 
aj znakov choroby: pacienti nemajú žiadne 
subjektívne prejavy infekcie a aktivita ALT 
je v drvivej väčšine prípadov v referenčných 
medziach napriek (neskôr dokázanej) histolo-
gickej aktivite hepatitídy C. HD pacienti majú 
vo všeobecnosti nižšiu aktivitu ALT ako tzv. 
bežná populácia; HCV infi kovaní HD pacien-
ti majú aktivitu ALT významne vyššiu, ako 
neinfi kovaní (aj keď je v oboch skupinách v 
referenčných medziach, t.j. „v norme“). Prie-
merná doba prežívania HCV infi kovaných HD 
pacientov je v porovnaní s neinfi kovanými 
podľa väčšiny autorov mierne skrátená (cca 
1,35-krát) (8,9,14). Úmrtia na pečeňové zly-
hanie sú u HCV pozitívnych dialyzovaných 
pacientov viac ako 3-krát častejšie ako u pa-
cientov bez HCV infekcie (3). 

Diagnostika. Keďže vedúce prejavy nie sú 
prítomné a aktivita ALT má zanedbateľnú 
senzitivitu, diagnostika HCV infekcie počas 
trvania HD liečby je zorganizovaná proak-
tívne - pravidelným vyšetrovaním protilátok 
proti HCV (anti-HCV). V prípade, že je zistené 
poškodenie pečene a pacient má negativitu 
protilátok proti HCV (anti-HCV), je indikova-
né vyšetrenie HCVRNA, pretože je možná fa-
lošná negativita anti-HCV. Biopsia pečene by 
mala byť zvážená u každého pacienta s HCV 
infekciou.

Prirodzený priebeh HCV infekcie po trans-
plantácii obličky (RTx) býva prudký, s rých-
lou progresiou fi brózy do cirhózy a je hlav-
ným dôvodom na zvažovanie liečby pred 
zaradením do listiny čakateľov na RTx (8,9). 
Mathurin a spol. priniesli ako prví nezvratný 
dôkaz o progresívnom charaktere HCV infek-
cie u pacientov, sledovaných najmenej 10 ro-
kov po RTx: úmrtnosť pacientov s HCV infek-
ciou bola významne vyššia, ako úmrtnosť ne-
infi kovaných pacientov (10-ročné prežívanie 
HCV+  vs HCV–  = 65% vs 85%, p<0,0001) 
(9). Nedávna metaanalýza potvrdila tieto záve-
ry a kvantifi kovala relatívne riziko (RR) úmr-

tia HCV pozitívnych pacientov ako 1,75-náso-
bok HCV negatívnych (3). Preto sa odporúča, 
aby všetci HD pacienti, ktorí sú kandidátmi 
na RTx, podstúpili precíznu diagnostiku ak-
tivity a štádia ochorenia. Cirhóza pečene je 
kontraindikáciou na RTx. K presnej diag-
nostike stupňa fi brózy a cirhózy je potrebná 
(viac, ako v tzv. bežnej populácii pacientov 
s HCV) biopsia pečene; pacienti s ESRD majú 
po perkutánnej biopsii mierne zvýšené riziko 
krvácania a preto, ak je to možné, treba uvážiť 
možnosť použitia transjugulárneho prístupu 
(12,15,16). Potreba predísť následkom akcele-
rácie HCV po RTx robí indikáciu na biopsiu 
tak silnou, že by sa mala stať pred RTx condi-
tio sine qua non (6,8).

U pacientov s virologicky aktívnou HCV in-
fekciou počas HD liečby by mala byť zvážená 
liečba. Pacienti, ktorí nie sú čakateľmi na RTx, 
by mali mať indikáciu postavenú na podob-
ných východiskách ako v tzv. bežnej populá-
cii (stupeň fi brózy, komorbidita/extrahepatál-
ne prejavy HCV, sumárna prognóza, kvalita 
života, potenciál pre zlepšenie po liečbe atď.). 
Za príčinu zvýšenej agresivity HCV po RTx 
sa považuje imunosupresívna liečba, hoci pri 
hlbšom zamyslení sa nad patogenézou poško-
denia hepatocytu ide o zjavný paradox. Ako 
bolo spomenuté, cirhóza je kontraindikáciou 
na RTx; liečba HCV však vedie v niektorých 
prípadoch k takému stupňu regresie cirhó-
zy/fi brózy, aký sa v tzv. bežnej populácii vída 
zriedkavo. Preto môžu byť takíto pacienti po 
rebiopsii zaradení medzi čakateľov na RTx. 
Ostatným zostáva možnosť kombinovanej 
transplantácie oblička – pečeň, alebo, ak táto 
nie je dostupná, vyradenie z listiny čakateľov 
na RTx. 

Liečbou voľby je pegylovaný interferón 
α (Peg-IFN), najčastejšie používaný je Peg-
IFN-α2a v dávke 135μg s.c. raz týždenne 
(3,10). V minulosti sa používali klasické in-
terferóny, ktorých účinnosť v monoterapii 
bola pri rovnakom dávkovaní vyššia u HD 
pacientov ako v tzv. bežnej populácii (trvalá 
virologická odpoveď, sustained virological 
response (SVR), bola dosahovaná v 33-39% 
prípadov; vysvetlenie tohto paradoxu prekra-
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čuje rámec práce) (2). SVR je pri liečbe Peg-
IFN možné dosiahnuť v 14-97% prípadov, t.j., 
na rozdiel od štandardného IFN, v priemere 
zriedkavejšie ako v bežnej populácii (3,8,16). 
Nežiaduce účinky liečby sú podľa literatúry 
častejšie ako v bežnej populácii – vyskytnú 
sa asi v 26% prípadov, v niektorých štúdiách 
až v 80% (1,8,16). Ribavirín sa považuje za 
kontraindikovaný pre kumuláciu následkom 
ESRD a zvýraznený hemolytický účinok (16); 
vzhľadom na kľúčovosť jeho pozície v liečbe 
HCV sa však domnievame, že je jeho kontrain-
dikáciu potrebné vidieť ako relatívnu (8,11). 
Liečba HCV infekcie po RTx sa považuje za 
kontraindikovanú, pretože je spojená s nepri-
jateľne vysokou frekvenciou rejekcie obličko-
vého štepu (16).

Popis prípadu
M.M., 62 ročný muž, bol prijatý na naše pra-

covisko k diferenciálnej diagnostike a liečbe 
tenzného ascitu. Ascites bol na materskom 
pracovisku klasifi kovaný ako rezistentný na 
liečbu prvej línie. 

Fyzikálne vyšetrenie. Anamnéza bola vý-
znamná 8 ročnou (od r. 1990) históriou HD 
liečby pre ESRD na podklade chronickej glo-
merulonefritídy. V januári 1998 bola pacien-
tovi úspešne vykonaná RTx od kadaverózne-
ho darcu; o HCV infekcii nebola v tom čase 
v pacientovej dokumentácii zmienka a vzhľa-
dom na už spomínané pravidelné vyšetrova-
nie anti-HCV na HD, ako aj na kontraindiká-
ciu RTx u HCV infi kovaných pacientov sa dá 
predpokladať, že pacient pred RTx HCV in-
fekciu nemal. Liečebný protokol obsahoval 
o.i. cyklosporín, mykofenolát mofetil a pred-
nison, pre pancytopéniu bol vertovaný na 
dvojkombináciu tacrolimus a prednison. Prie-
beh po RTx bol bez významných komplikácií 
do roku 2006, t.j. 8 rokov od RTx. V novem-
bri 2006 pacient spozoroval nárast obvodu 
brucha, úbytok pletencových svalov, pociťo-
val slabosť a vyhľadal preto lekársku pomoc. 
Cielená systémová a orgánová anamnéza boli 
negatívne. Fyzikálne a pomocné vyšetrenia 
odhalili muža s Chvostekovým habitom, mal-
nutríciou, hmotnosťou 73 kg, výškou 180 cm, 

pulzovou frekvenciou 90 za minútu a tlakom 
krvi 150/90 mm Hg, so zemitým koloritom 
kože, ascitom 2. stupňa, splenomegáliou. Pra-
covná diagnóza bola ascites pri portálnej hy-
pertenzii neznámej etiológie s následkami.

Pomocné vyšetrenia. Laboratórne vyšetre-
nie: kreatinín v sére 180 μkat/L; albumín 31 
g/L, koncentrácia hemoglobínu 103 g/L, po-
čet leukocytov 2900/L, trombocytov 82000/L; 
orientačné hemokoagulačné vyšetrenie bolo 
v referenčnom rozmedzí. Výsledné skóre pod-
ľa Child–Pughovej bolo 7 bodov (skupina B). 
Sérologické vyšetrenia ukázali postupne prí-
tomnosť protektívneho titra protilátok proti 
vírusu hepatitídy B a prítomnosť anti-HCV. 
Pri konzervatívnej liečbe v priebehu očaká-
vania výsledkov stupeň ascitu unduloval 
a umožňoval prechodnú demisiu pacienta. 
V januári 2007 bol pacient hospitalizovaný 
na hepatologickej jednotke pre ascites 3. stup-
ňa nereagujúci na konzervatívnu liečbu. Po 
diagnostickom skrutíniu, zahrňujúcom opä-
tovné vyšetrenie sérum-ascitového-albumí-
nového gradientu (výsledný SAAG bol > 11), 
vylúčenie spontánnej baktériovej peritonitídy 
a iných komorbidít, bola stanovená diagnóza 
rezistentného ascitu. Bol obdržaný pozitív-
ny výsledok kvalitatívnej analýzy HCVRNA, 
ktorý bol pozitívny - genotyp 1b. Pacientovi 
bola zavedená metodika druhej línie liečby 
– frekventná maloobjemová drenáž ascitu 
(FMODA) (13). FMODA, spolu s enterálnou 
nutričnou liečbou, viedli k stabilizácii stavu, 
no prognóza quoad vitam bola považovaná za 
dubióznu: očakávané a predpokladané preži-
tie pacienta boli v takom stupni nezhody, kto-
rý nútil k zvažovaniu ďalších riešení. Vo feb-
ruári 2007 bola vykonaná graftektómia fungu-
júceho obličkového štepu u pacienta v Child-
Pugh skupine B, s následným vynechaním 
imunosupresie. Pacient bol znovu zaradený 
do HD programu. Pri nutričnej liečbe sa pa-
cient postupne vymanil z malnutrície; tvorba 
ascitu sa spomalila, potreba FMODA sa znižo-
vala až do úplného vymiznutia a peritoneál-
ny katéter bol chirurgicky extrahovaný v de-
cembri 2007. Naposledy bol pacient videný 
v dobrej kondícii, bez ascitu, bez malnutrície, 
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schopný náročnej telesnej práce v záhradke, 
ktorá je jeho koníčkom; zmieril sa s osudom 
na HD. Otvorenou do najbližšej budúcnosti 
zostáva otázka liečby IFN.

Diskusia
Ak opomenieme zaujímavosť liečby druhej 

línie rezistentného cirhotického ascitu a mys-
térium prieniku HCV do ôsmeho roku od RTx, 
ilustruje prípad pacienta hlavne dva aspekty 
súvislostí HCV a ESRD:

Progresia hepatitídy C po RTx. U pacientov 
z tzv. bežnej populácie vedie hepatitída C k ci-
rhóze po 20-25 rokoch trvania. U nášho pa-
cienta k progresii do cirhózy došlo v priebehu 
8 rokov ak vzhľadom na dovtedajšiu absenciu 
rizikových faktorov predpokladáme, že k in-
fekcii došlo v perioperačnom priebehu. Ak 
k nej došlo neskôr, bola progresia hepatitídy 
C do cirhózy ešte prudšia, čo sa v literatúre 
popisuje. To podčiarkuje nástojčivosť pres-
nej diagnostiky a liečby HCV pred zaradením 
do listiny čakateľov na RTx! Aktívna HCV 
infekcia a/alebo cirhóza pečene sú kontrain-
dikáciou na RTx. Na druhej strane je prípad 
ilustráciou prudkého zmiernenia choroby po 
odstránení imunosupresívnej liečby. Ešte raz 
si dovolíme zvýrazniť skutočnosť, že HCV nie 
je priamo cytopatický, že poškodenie hepato-
cytov je imunitou sprostredkované a preto sa 
jedná o paradox.

Liečba HCV cirhózy po RTx. Aké boli teore-
tické možnosti liečby pacienta s HCV infekci-
ou po RTx? 

1.  liečba HCV infekcie pomocou IFN; 
2.  vynechanie imunosupresie bez graftektó-

mie; 
3.  graftektómia a následné vynechanie imu-

nosupresie.
Liečba IFN nebola zamietnutá z dôvodu, 

ktorý sa najčastejšie uvádza v literatúre – pre 
obavu z rejekcie obličkového štepu; k rejekcii 
transplantovanej obličky pri IFN liečbe dochá-
dza v zhruba tretine prípadov a toto riziko by 
bolo možné akceptovať. V skutočnosti máme 
skúsenosť s takouto liečbou z minulosti – keď 
je HCV choroba histologicky aktívna/pokročilá 
a liečba je silne indikovaná, nie je takrečeno čo 

stratiť: v najhoršom prípade IFN-indukovanej 
rejekcie sa nakoniec pristúpi ku graftektómii. 
V opačnom prípade sa pečeň uchráni pred 
progresiou fi brózy a obličkový štep zostane in 
situ. Dôvodom ku kontraindikácii v prípade 
nášho pacienta bola dekompenzácia pečeňo-
vého ochorenia a celkovo zlý stav.

Vynechanie imunosupresie pri ponechanom 
štepe in situ vystavovalo pacienta vysokému ri-
ziku systémových následkov prudkej rejekcie, 
ktoré ho v kontexte s už prítomným zlyhaním 
pečene bezprostredne ohrozovali na živote. 

Preto, aby sa zachránil život pacienta, bolo 
ho potrebné postaviť pred ťažkú voľbu: jednak 
mal dať súhlas s tým, že podstúpi operáciu 
s vysokým rizikom úmrtia, a jednak sa mal 
zmieriť s tým, že toto riziko podstupuje, aby 
sa vyňala oblička, ktorá stále plní funkciu! 
Vieme pritom, že kandidáti z HD po RTx vy-
slovene túžia, pretože ich zbaví potreby do-
chádzať najmenej trikrát v týždni na 4 hodiny 
na „umelú obličku“. Pacient prešiel všetkými 
štyrmi v literatúre popisovanými štádiami pri-
jímania nepriaznivých správ o zdraví, počnúc 
odmietaním; po nekrátkej a hlbokej depresii 
ho však naliehanie zo strany klinických preja-
vov choroby priviedlo k pochopeniu situácie 
a tak sa nakoniec chopil šance na holý život. 
Ten je teraz plnohodnotný, až akoby nový – 
zdá sa, keď rozpráva o udomácnenom hadovi 
pod koreňom stromu v záhrade.

Nedá nám nepristaviť sa pri otázke kon-
traindikácie ribavirínu v kontexte HD/ESRD. 
Ako už bolo spomenuté, liečba ribavirínom 
sa podľa odporúčaní odborných organizácií 
považuje za kontraindikovanú. Sú však výni-
močné okolnosti, kedy sa použitie ribavirínu 
natíska zvážiť – a pre tie je predsa len aj v lite-
ratúre aká-taká opora. 

1.  Dôležitosť ribavirínu pri konečnom úspechu 
liečby HCV nie je potrebné podčiarkovať. 

2.  Hematologické nežiaduce účinky – ktoré 
sú vlastným dôvodom na jeho kontraindi-
káciu pri ESRD – sú závislé o.i. od stupňa 
obličkovej nedostatočnosti a ňou podmie-
nenej kumulácie lieku v bunkách. Je teda 
možné, že existuje bezpečná dávka aj pre 
pacientov s ESRD. 
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3.  Nie je úplnou zriedkavosťou HD pacient 
po zlyhaní liečby HCV, ktorý si RTx veľmi 
želá z dôvodov nie iba psychologických 
(ktoré tiež nie je možné podceňovať), ale 
aj medicínskych (napr. zlá tolerancia HD 
liečby, problémy s cievnym prístupom 
a podobne); podľa uvedených odporú-
čaní takémuto pacientovi nie je možné 
vyhovieť. Ak sa jedná o motivovaného 
pacienta, ktorý porozumie zložitosti situ-
ácie a vydá súhlas, je podľa nášho názo-
ru možné ku kombinovanej liečbe predsa 
s opatrnosťou pristúpiť. Dávka ribavirínu 
sa v takomto prípade redukuje (11): mož-
no podávať v dňoch mimo HD raz 200 mg 
a raz 400 mg denne (t.j. 1200 mg ribavirí-
nu za týždeň). 

4.  Ribavirínom navodená anémia sa dá ko-
rigovať zvýšením dávky erytropoetínu 
(8). U jedného z našich pacientov (non-
respondera na liečbu monoterapiou IFN, 
ktorému bola kontraindikovaná RTx) sme 
takto dosiahli SVR a pacient absolvoval 
úspešnú RTx, po ktorej nedošlo k reakti-
vácii HCV v sledovaní počas 6 rokov.

Záver
HD liečba zostáva rizikovým faktorom pre 

získanie HCV infekcie. Diagnostika HCV po-
čas HD liečby má byť proaktívna a je zalo-
žená na pravidelnom vyšetrovaní anti-HCV. 
Biopsia pečene hrá dôležitejšiu úlohu ako 
u pacientov z tzv. bežnej populácie. Liečba 
by mala byť indikovaná u každého pacienta 
podľa kritérií pre tzv. bežnú populáciu, avšak 
bez ohľadu na aktivitu ALT. Regresia fi brózy 
po liečbe (aj zo štádia cirhózy) je výraznejšia 
ako v tzv. bežnej populácii. Cirhóza pečene 
a/alebo virologicky aktívna HCV infekcia sú 
kontraindikáciou na RTx. Liečba HCV po RTx 
je komplikovaná a patrí na špecializované 
pracovisko. Pri hepatitíde C v štádiu cirhózy 
pečene je možné zvážiť kombinovanú transp-
lantáciu oblička-pečeň.
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Viera Kupčová 
III. Interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava 

Jednou z najvýznamnejších osobností v oblasti hepatológie, 
klinickej biochémie a celej internej medicíny na Slovensku 
bola prof. MUDr. Eva Brixová, DrSc. Bola to vzácna a význam-
ná osobnosť vo viacerých oblastiach. 

Prof. MUDr. E. Brixová, DrSc. – budovateľka Ústavu vše-
obecnej a klinickej biochémie LFUK v Bratislave.
Prof. MUDr. Eva Brixová, DrSc. sa narodila 3. júna 1928 vo 
Zvolene. Promovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komen-
ského v Bratislave v roku 1952. V tom čase už pomáhala ako 
študentka pri výuke medikov na Ústave pre všeobecnú a kli-
nickú biochémiu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. 
Prenikla do základov biochémie, viedla praktiká pre študen-
tov medicíny a zúčastnila sa budovania tohto ústavu, ako aj nového odboru. Na tomto ústave 
pôsobila aj po skončení vysokoškolského štúdia v r. 1952 pod vedením akademika prof. MUDr. T. 
R. Niederlanda, DrSc. Pri sťažených podmienkach v novom, dovtedy neznámom odbore - klinické 
vyšetrovacie metódy - s veľkým elánom zvládala nielen vedenie praktických cvičení, ale aj pred-
nášky pre medikov a prípravu vysokoškolských skrípt. 

Prof. MUDr. E. Brixová, DrSc. – spoluzakladateľka III. Internej kliniky LFUK Bratislava.
V r. 1956 prof. MUDr. E. Brixová, DrSc. prešla so skupinou asistentov, ktorí boli zameraní na 
problematiku klinickej biochémie, na vznikajúcu III. Internú kliniku LFUK v Bratislave, ktorej sa 
stala spoluzakladateľkou. Osvojila si základy vedecko-výskumnej práce a biochemickej analytiky. 
V tom čase vznikol nový špecializačný odbor - klinické vyšetrovacie metódy - (neskôr klinická 
biochémia). Na III. Internej klinike pracovala spočiatku ako odborná asistentka, neskôr ako do-
centka a  profesorka obetavo po celý svoj život. Študentom Lekárskej fakulty, ale aj svojim žiakom, 
odovzdávala svoju životnú múdrosť a  praktické skúsenosti. S osobitným oduševnením a elánom 
sa zúčastnila budovania Farmakobiochemického laboratória - experimentálneho pracoviska III. 
Internej kliniky. Vybudovanie tohto pracoviska umožňovalo, aby pracovníci III. Internej kliniky 
popri klinickej práci mohli pracovať aj v experimentálnej oblasti.

Prof. MUDr. E. Brixová, DrSc. – odborníčka v oblasti hepatológie.
Prof. MUDr. E. Brixová, DrSc. sa s obdivuhodným zápalom venovala riešeniu viacerých vedec-
kých otázok v oblasti medicíny a riešeniu mnohých výskumných projektov s významnými vý-
sledkami. Celý svoj život zasvätila rozvoju hepatológie tak z klinického, ako aj experimentálneho 
pohľadu. Vo svojej vedeckej práci sa zamerala predovšetkým na orgánovú biochémiu a metabo-
lické procesy v pečeni pri poškodení rôznymi hepatotoxickými látkami, s korelovaním morfolo-
gických a biochemických zmien. Z oblasti vedeckého bádania prof. MUDr. Evy Brixovej, DrSc. 
obzvlášť treba vyzdvihnúť štúdium modelu steatózy tak v experimente, ako aj klinike, kde prof. 
MUDr. E. Brixová dosiahla výsledky s medzinárodným uznaním. Stala sa prvou atestovanou kli-
nickou biochemičkou a jedinou docentkou v tomto odbore v bývalom Československu. Súčasne 
bola druhostupňovou atestovanou špecialistkou v odbore interná medicína s habilitáciou (1964) 
a s profesúrou (1981), ktorú jej udelili po obhajobe doktorskej dizertačnej práce (1979) týkajúcej 
sa ochorenia pečene: „Problém steatózy v experimente a klinike“. Vypracovala sa na vrcholovú 
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pracovníčku predovšetkým v oblasti metabolických zmien v pečeni. Poukázala na význam ste-
atózy a fi brózy a ich vzťah k cirhóze pečene. Dokázala, že liečba a prevencia progresie steatózy je 
možná. 

Prof. MUDr. E. Brixová, DrSc. – prednášateľka.
Prof. Brixová bola nadaná a oduševnená vysokoškolská učiteľka, ktorá vedela zaujať svojich 
poslucháčov. Jej prednášky navštevovali medici vždy s obrovským záujmom. Jej biochemická 
erudícia umožňovala menovanej prednášať študentom vnútorné lekárstvo so širokým patofyzi-
ologickým a patobiochemickým záberom. Je preto pochopiteľné, že mala schopnosť prednášať 
v jednoduchých a zrozumiteľných vetách, vedela vyzdvihnúť podstatné veci so zreteľným akcen-
tom, správnou dikciou. Jej snaha skvalitniť výuku sa prejavila aj v spolupráci a účasti na príprave 
6 skrípt z vnútorného lekárstva. Okrem toho prispela kapitolou aj do trojzväzkovej publikácie 
„Vnútorné choroby“ (1986), určenej pre lekárov – internistov. Jej pedagogická činnosť presahovala 
oblasť výchovy medikov LFUK. Aktívne sa zúčastňovala aj na postgraduálnej výchove lekárov 
v rámci Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov, neskôr v rámci SPAM a Slo-
venskej zdravotníckej univerzity. O význame a o celosvetovom akceptovaní výsledkov vedeckej 
práce prof. MUDr. Evy Brixovej, DrSc. svedčia početné prednášky na domácich vedeckých fórach, 
ale aj na vrcholových vedecko-odborných fórach v zahraničí (Viedeň, Leningrad, Moskva, Halle. 
atď.), ako i prednáškový pobyt na univerzitách v Káhire, Alexandrii a pod. O význame jej nálezov 
a uznaní širokej odborno-vedeckej obce svedčia aj čestné členstvá vedecko-odborných spoločností 
v Československu a na Slovensku. 

Prof. MUDr. E. Brixová, DrSc. – vedecko-výskumná pracovníčka.
Intenzívna vedecko-výskumná práca prof. MUDr. E. Brixovej, DrSc. našla odraz v bohatej publi-
kačnej činnosti: 2 monografi e, niekoľko učebných pomôcok, vyše dvoch stovák vedeckých publi-
kácií a podobne aj prednášok na domácej pôde aj v zahraničí. 
Vo svojej vedeckej práci sa prof. Brixová zaujímala najmä o metabolické procesy v pečeni pri jej 
poškodení hepatotoxickými látkami. Snažila sa korelovať morfologické zmeny v pečeni s bioche-
mickými výsledkami. Odhaľovala zákonitosti dynamiky pečeňového poškodenia v snahe použiť 
niektoré nálezy v klinickej diagnostike a v terapii. Tento zámer plne odráža jej doktorská dizertač-
ná práca. Podarilo sa jej vypracovať niekoľko modelov poškodenia hepatálneho parenchýmu, kto-
ré umožnili zmapovať dynamiku morfologických aj biochemických zmien po aplikácii rôznych 
hepatotoxických látok. Zamerala sa na orgánovú biochémiu, štúdium modelu nekrózy a steatózy 
pečene. Poukázala na význam tohto patologického procesu pri rozvoji fi brózy a ďalších stupňov 
chronickej hepatopatie. K dosiahnutým výsledkom vedeckého bádania prof. MUDr. Evy Brixovej 
patrí jej schopnosť premostenia experimentálnych nálezov s klinickými výsledkami a výnimočná 
schopnosť ich aplikácie. Prof. MUDr. Eva Brixová vypracovala originálnu biochemickú analytiku, 
ktorú bolo možné použiť tak v experimente, ako aj v klinickej práci a aplikovať ju na analýzu bio-
ptických vzoriek pečene. Steatóza pečene sa stala pracovno-výskumným modelom pri sledovaní 
pozitívneho alebo negatívneho vplyvu rôznych fyziologických, patologických, aj liekových fakto-
rov. Jej prioritné nálezy pri steatóze pečene prenikli do zahraničnej literatúry. Niektoré jej práce 
boli ocenené Slovenskou hepatologickou spoločnosťou. V r. 1987 riešiteľský kolektív, v ktorom 
menovaná pracovala, bol ocenený Cenou ministerky zdravotníctva SSR. 

Prof. MUDr. E. Brixová, DrSc. – organizačne a spoločensky aktívny človek. 
Nie menej dôležitá bola aj verejná a organizačná práca prof. MUDr. Evy Brixovej, DrSc. ako aj 
jej  spoločenské aktivity. Prof. MUDr. E. Brixová dlhoročne pracovala v Slovenskej lekárskej spo-
ločnosti, kde zanechala kus svojej obetavej práce. Bola tiež členkou Predsedníctva Slovenskej 
lekárskej spoločnosti, vedeckou sekretárkou, aj podpredsedkyňou Predsedníctva Slovenskej le-
kárskej spoločnosti. Okrem toho pracovala vo výbore Slovenskej hepatologickej spoločnosti a za-
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stávala celý rad ďalších funkcií (predseda Slovenskej a Československej spoločnosti pre gastroen-
terológiu a výživu, predsedkyňa HPK Hepatológia pri MZ SSR, atď.). Bola tiež členkou a čestnou 
členkou aj v iných vedecko-odborných spoločnostiach. Okrem toho bola zástupkyňou redaktora 
časopisu Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík. Bola aj členkou atestačných komisií, 
členkou Komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore vnútorné lekár-
stvo, členkou v kandidátskych dizertačných komisiách, členkou v Sekcii pre biológiu, biotechno-
lógiu a ochranu zdravia ľudu pri Slovenskej komisii pre vedecko-technický a investičný rozvoj. 
Prof. MUDr. Eva Brixová sa stala spoluzakladateľkou mladého nadstavbového odboru - hepatoló-
gia. Vďaka svojmu vedeckému prístupu v medicíne vychovala lekárov so schopnosťou preniesť 
získané vedomosti a vedecké poznatky do bežnej klinickej lekárskej praxe.

Prof. MUDr. E. Brixová, DrSc. – človek s mimoriadnymi zásluhami.
Zásluhy prof. MUDr. Evy Brixovej, DrSc. ocenila lekárska verejnosť čestným členstvom Českoslo-
venskej lekárskej spoločnosti (1989), čestným členstvom Slovenskej lekárskej spoločnosti (1998), 
čestným členstvom odborných spoločností – hepatologickej (1998), gastroenterologickej (1998). 
Na úspechy na všetkých úsekoch činností (liečebno-preventívnej, pedagogickej a vedecko-vý-
skumnej) nadväzovali rôzne uznania s veľkým množstvom medailí. Za jej obetavú prácu ju oce-
nili celým radom vyznamenaní: Za zásluhy o výstavbu, Medaila J.B. Guotha, Strieborná medaila 
LFUK, Strieborná medaila UK, Medaila Čs. lek. spoločnosti J.E. Purkyně, zlatá medaila Propter 
merita Predsedníctva Slovenskej lekárskej spoločnosti, Cena ministra zdravotníctva a ďalšie vy-
soké štátne a odborné vyznamenania doma i v zahraničí. Bolo jej tiež udelené Čestné členstvo 
Všeruskej vedecko-medicínskej spoločnosti gastroenterológov. 

Prof. MUDr. E. Brixová, DrSc. – lekár a pedagóg.
Prof. MUDr. Eva Brixová, DrSc. vo svojich prednáškach vedela zaujať, najmä pre vrodenú 
schopnosť jednoducho a zrozumiteľne vyzdvihnúť podstatné poznatky. Prof. MUDr. Eva Brixová 
bola výnimočnou osobnosťou, ktorá v celom svojom živote dokázala, že je nielen vynikajúcim 
pedagógom a oduševnenou vedeckou pracovníčkou, ale aj telom a dušou lekárkou. V centre jej 
pozornosti bol vždy človek so svojimi zdravotnými problémami, ktorého dokázala pochopiť 
z hĺbky svojej duše. Vedela si nájsť vždy dostatok času pre pacienta, aby mu vysvetlila pôvod 
jeho ťažkostí a usmernila ho. Mala nekonečnú trpezlivosť pri výchove mladých lekárov a spolu-
pracovníkov. Múdrymi radami a cennými pripomienkami ich vždy dokázala správne usmerniť 
v ich ďalšom vývine. Vychovala tak celý rad mladých lekárov, ašpirantov, docentov a 2 profeso-
rov, ktorým vštepila dôslednosť, precíznosť a nekonečnú trpezlivosť v práci s pacientom. Vďaka 
svojmu vedeckému prístupu k medicíne vychovala lekárov so schopnosťou preniesť získané ve-
domosti a vedecké poznatky do bežnej klinickej lekárskej praxe.
Prof. MUDr. E. Brixová, DrSc. pri výpočte všetkých týchto pracovných a medicínskych kvalít bola 
však aj mimoriadnym a vnímavým človekom vynikajúcich psychologických kvalít s obrovskou 
dávkou tolerancie, pochopenia, empatie; bola obľúbeným spolupracovníkom, kolegom, priateľom, 
bola aj chápavou manželkou a matkou - skrátka človekom, akého tak často nemožno stretnúť.

Prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.
III. Interná klinika LFUK a FNsP akademika Dérera

Limbová 5, 833 05 Bratislava
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