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Vážení čitatelia Trendov v hepatológii,

pri príležitosti prvého tohtoročného čísla Trendov, by som Vás chcel pozdraviť a popriať 
Vám v tomto, aj keď už dostatočne rozbehnutom roku 2019, všetko najlepšie.

Prvé číslo tradične vychádza pri príležitosti 47. Májových hepatologických dní. V čísle 
uverejňujeme zborník abstraktov z prác, ktoré budú na kongrese prezentované vo forme 
prednášok alebo posterov. Hlavnou témou tohtoročného stretnutia budú choroby pečene pri 
metabolickom syndróme. V posledných rokoch sa metabolický syndróm rozmáha po svete 
vo forme epidémie. Poznatky o multisystémovom vplyve metabolického syndrómu na zdra-
vie človeka priniesli aj množstvo dôkazov o jeho vzťahu ku chorobám pečene. Metabolický 
syndróm zhoršuje priebeh takmer všetkých chronických chorôb pečene. Každý lekár zaobe-
rajúci sa chorobami pečene by mal preto poznať okrem liečby samotných chorôb pečene, aj 
všeobecne platné možnosti manažmentu metabolického syndrómu, ktoré dnešná medicína 
ponúka. 

V aktuálnom čísle taktiež prinášame novinky z výročného kongresu EASL 2019, ktorý sa 
konal v dňoch 10. až 14. apríla vo Viedni. Snažili sme sa Vám priniesť niečo z najnovších 
trendov v diagnostike chorôb pečene, ako aj najnovšie koncepty týkajúce sa nealkoholovej 
tukovej choroby pečene.

Vážení kolegovia, pri čítaní Trendov Vám želám kľudné a pohodové májové dni. Popri 
všetkých Vašich povinnostiach prosím nezabudnite aj na prevenciu metabolického syndró-
mu vo forme Vášmu srdcu blízkej aktivite v krásnej jarnej prírode.

Teším sa osobné stretnutia na Donovaloch.

S úctou a pozdravom

Doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.

Výkonný redaktor Trendov
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ILC�2019�NAFLD/NASH

Marek Rác

Paralelne s obezitou, metabolickým syndró-
mom a nárastom incidencie diabetes mellitus 
2. typu sa prepracovala nealkoholová tuková 
choroba pečene (NAFLD) na prvé miesto me-
dzi príčinami chronických ochorení pečene. 
Postihuje takmer tretinu dospelej populácie. 
NAFLD globálne, teda vlastne jej progresív-
na inflamatórna forma NASH (nealkoholová 
steatohepatitída), ktorá progredujúc naprieč 
štádiami fibrózy nesie so sebou bremeno naj-
významnejšieho kontribútora do množiny pe-
čeňových cirhóz, jej komplikácií a hepatoce-
lulárneho karcinómu. Predpokladá sa, že in-
cidencia a prevalencia NAFLD sa bude počas 
nasledujúcich 10-20 rokov zvyšovať. Treba 
počítať nielen s nárastom absolútneho počtu 
postihnutých pacientov, ale dôležitejší je fakt, 
že narastať bude počet pacientov s pokročilou 
fibrózou pečene. Fibróza je najvýznamnejším 
prediktorom celkovej aj pečeňovej mortality. 
Veľká a náležitá dôležitosť sa pripisuje identi-
fikácii rizikových postihnutých. Preto stredo-
bodom záujmu je diferenciácia progresívnej 
NASH od jednoduchej steatózy a identifiká-
cia pokročilej pečeňovej fibrózy. Doposiaľ sa 
za zlatý štandard považovala biopsia peče-
ne. Tá má však svoje dobre známe nevýhody 
a limitácie. Navyše, pri aktuálnych počtoch 
pacientov je jej realizácia v praxi ťažko pred-
staviteľná. Využitie neinvazívnych markerov 
a ich používanie dokáže poskytnúť odpo-
vede na kľúčové otázky a okruh pacientov s 
nekonkluzívnym výsledkom minimalizovať. 
Praktické výhody ponúkajú sekvenčné straté-
gie. Opierajú sa o používanie jednoduchých 
sérologických biomarkerov (FLI, FIB-4, NFS, 
ELF) v prvom kroku. Následne nasleduje me-
ranie tuhosti parenchýmu pečene (elastogra-
fia). Tieto dva kroky by mali pomerne presne 
a spoľahlivo identifikovať v praxi rizikového 
pacienta s pokročilou fibrózou v riziku vzniku 
komplikácií. Ten by mal byť nasmerovaný do 
špecializovanej ambulancie hepatológa. 

Ak sa nepodarí zvrátiť negatívne populačné 
trendy, tak počet pacientov s cirhózou a ESLD 
(terminálna pečeňová choroba) sa do 20 rokov 
strojnásobí. Epidemiologické dáta a údaje z 
klinických štúdií však aktuálne poukazujú na 
fakt, že napriek vysokej prevalencii NAFLD a 
jej následkom sa jej negatívny dopad podce-
ňuje a ostáva hlavne v primárnej sfére neroz-
poznaný. 

Významné pokroky vo výskume sa odrazili 
na počte a kvalite prác, ktoré do hĺbky popisu-
jú patogenetické mechanizmy vedúce k prog-
resii fibrózy, pri ktorých inflamačné procesy 
zohrávajú kľúčovú rolu. Tie nesú spoločný 
názov metabolická inflamácia. Tieto procesy 
poslúžili k identifikácii mnohých terapeutic-
kých cieľov. Množstvo nových molekúl dnes 
podlieha kritickému skúmaniu vo všetkých 
fázach klinického skúšania. Identifikácia no-
vých fókusov liečby sa nasmerovala na proce-
sy, ktoré smerujú k potlačeniu aktivity choro-
by a zlepšeniu jej štádia. Najsľubnejšie sa ja-
via skupiny produktov, ktoré budú zasahovať 
patologické zápalové procesy, či budú vedieť 
účinne ovplyvniť fibrogenézu. Veľké očakáva-
nia sa vkladajú do molekúl zasahujúcich na 
úrovni regulátorov metabolizmu. Práve tie-
to budú mať terapeutický potenciál naprieč 
širokým spektrom metabolických ochorení. 
Elafibranor a nové molekuly PPAR, s cieľom 
zvýšiť oxidáciu lipidov a redukovať metabo-
lický zápal, sú sľubnou skupinou. Veľký po-
tenciál majú agonisti farnesoid X receptora. 
FXR má vplyv na množstvo metabolických 
procesov. Obeticholová kyselina preukázala 
svoj potenciál v štúdii REGENERATE. Sľubný 
terapeutický cieľ predstavuje FGF21, taktiež 
nový agonista thyroxin beta receptoru, ktorý 
cielene ovplyvní pečeň bez negatívneho do-
padu na kardiovaskulárny systém. Selonsertib 
je inhibítor ASK 1 (apoptosis signaling kina-
se-1). Jeho účinok má potenciál obsiahnuť me-
tabolické cesty a dráhy zasahujúce oxidatívny 
stres, inflamáciu a apoptózu. Nesporný je jeho 
efekt na fibrózu pečene. Emricasan je inhibí-
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tor kaspáz, ktorý efektívne blokuje apoptózu. 
Cenicriviroc je CCR2-CCR5 (C-C chemokine 
receptor 2 a 5) antagonista. Má významný 
efekt na inflamatórne deje a fibrogenézu. Veľ-
ké množstvo iných molekúl zo skupiny TLR 
antagonistov, inhibítorov inflamazómov, mo-
noklonálnych protilátok namierených voči 
lysyl oxidáze, integrínu, HSP47 (heat shock 
protein) ešte zrejme nepovedalo posledné slo-
vo. Všetky potenciálne kandidátske molekuly 
však budú musieť obstáť nielen preukázaním 
benefitov hepatálnych; rozhodujúce pre prog-
nózu NASH pacientov budú kardiovaskulárne 
ciele/endpointy. 

Napriek míľovým krokom vo výskume no-
vých molekúl, základom v liečbe zostáva 
zmena životného štýlu. Pozostáva z diétnych 
opatrení a pohybovej aktivity. Kľúčom sú kom-
plexné stratégie smerujúce k poklesu váhy až 
o 10%. Avšak treba podotknúť, že akýkoľvek 
pokles telesnej hmotnosti a zvýšenie fyzickej 
zdatnosti sa prejaví poklesom rizika kompli-
kácií nielen hepatálnych. 

Všetky metabolické choroby poháňa chro-
nický inflamatórny proces. Zápalovým stimu-
lom je nepochybne lipotoxicita vychádzajúca 
z nadbytku mastných kyselín. Preto NAFLD 
nemožno brať izolovane, ale ako chorobu v 
kontexte multiorgánových prejavov metabo-
lického syndrómu. NAFLD nemožno pova-
žovať len za dôsledok a manifestáciu meta-
bolického syndrómu, NAFLD často predchá-
dza rozvoju iných prejavov metabolického 
syndrómu. Inzulínová rezistencia a ektopická 
akumulácia tukov je to, čo prepája NAFLD so 
systémom metabolických chorôb. Aj preto v 
auditóriu vo Viedni zarezonovalo používanie 
nového výstižnejšieho názvu ochorenia „me-
tabolická tuková choroba pečene“. Tento ter-
minus technicus jednoznačne poukazuje na 
patofyziologický substrát, ktorý majú spoloč-
ný všetky ochorenia spájajúce sa v metabolic-
kom syndróme.

MUDr.�Marek�Rác
Interná klinika, Fakultná nemocnica Nitra

Špitálska 6, 950 01 Nitra
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AkTUáLNE�TRENDy�v�LAboRATóRNEj�DIAgNoSTIkE�CHoRôb�pEČENE�
NA�EASL�2019

Tomáš Koller 
V. interná klinika LFUK a UN Bratislava 

Výročné stretnutie Európskej asociácie pre 
štúdium pečene prinieslo v rámci pokroku 
v diagnostických metódach niekoľko noviniek.
Diagnostika�HCv
O úspešnosti HCV eradikačných programov 

rozhoduje najmä previazanosť medzi diagnó-
zou a následnou liečbou. Zistilo sa, že približne 
46% pacientov s detekovanými anti-HCV proti-
látkami nikdy neabsolvuje konfirmačný test na 
HCV RNA, pretože testovanie je centralizované 
do ambulancií a nemocníc. Snaha o eradikáciu 
HCV infekcie prináša do života skríningové 
programy, ktoré by mali identifikovať a liečiť 
infikovaných pacientov. Možnosť rýchleho tes-
tovania HCV RNA v mieste skríningu je ďal-
šou prevratnou inováciou, ktorá môže zefek-
tívniť skríningové programy (1). V prípadoch 
skríningu začínajúceho testami na anti-HCV, 
alebo pri skupinách pacientov s vysokým ri-
zikom virémie, je možné test na HCV-RNA už 
vykonať v priamo v „teréne“. Výsledok testu na 
HCV RNA v reálnom čase poskytne dôležitú 
informáciu pre pacienta a v ideálnej situácii by 
umožnil aj bezodkladné začatie liečby HCV in-
fekcie. Na trh prichádzajú možnosti mobilného 
testovania na HCV RNA vyžadujúce odber ka-
pilárnej krvi, ktorej vzorka sa na mieste odberu 
spracuje a analyzuje v prístrojoch veľkosti tab-
letu resp. tlačiarne. Výsledkom je kvalitatívne, 
alebo aj kvantitatívne, stanovenie HCV RNA. 
Možnosti rýchleho testovania prezentovali 
spoločnosti Cepheid a Sysmex. V súčasnosti 
ponúkané prístroje majú rôznu mieru flexibili-
ty, ponúkajú možnosť analyzovať súčasne ma-
teriál od jedného až štyroch pacientov. Trvanie 
samotnej analýzy sa pohybuje od 58 do 90 mi-
nút. Vstupné náklady na zakúpenie prístroja sú 
rádovo niekoľko tisíc EUR a následné náklady 
na materiál potrebný na jedno rýchle vyšetre-
nie HCV RNA sa pohybujú približne od 35 do 
60 EUR. 

Diagnostika�nealkoholovej�steatohepatitídy
Rozlíšenie steatózy pečene od steatohepatití-

dy nie je v súčasnosti možné pomocou bežne 
dostupných vyšetrení a jediným spoľahlivým 
testom je histologické vyšetrenie biopsie pe-
čene. Klinické štúdie, kde sa párové biopsie 
používajú ako primárny cieľ, umožnili získať 
údaje od veľkého množstva pacientov s cieľom 
vyvinúť neinvazívne markery steatohepatitídy. 

Spoločnosť Biopredictive z Francúzska, kto-
rá vlastní patenty na známy sérologický test 
fibrózy s názvom Fibrotest v súčasnosti ponú-
ka nový produkt s názvom NASH-Fibrotest. 
Pomocou analýzy biochemických parametrov 
zo séra v lokálnom laboratóriu (alfa 2 makro-
globulín, haptoglobín, apolipoproteín A1, bili-
rubín, GMT, ALT, AST, cholesterol, triglyceridy, 
glukóza nalačno), veku a pohlavia, dokáže ich 
algoritmus ponúknuť NASH2 skóre v stupnici 
od 0 do 1 a v rámci tohto intervalu sú identi-
fikované aj podintervaly na semikvantitatív-
ne zhodnotenie závažnosti NASH od N0 do 
N3 (N0 - žiadny NASH, N1 - mierny NASH, 
N2 - stredné ťažký NASH, N3 - ťažký NASH). 
Test zároveň ponúkne aj skóre steatózy a skó-
re fibrózy, ktoré tvorí samotný Fibrotest. Novší 
variant testov nevyžaduje stanovenie bilirubí-
nu ani BMI, ktoré autori považujú za variabilné 
veličiny, ktoré môžu znižovať aplikovateľnosť 
testu. Na stanovenie NASH2 -skóre nie je po-
trebné stanoviť ani glukózu v sére. Autori zo-
strojili NASH2 test a validovali ho za základe 
porovnania s referenčným testom, ktorým bolo 
histologické vyšetrenie pečene u 1081 pacien-
tov s podozrením na metabolickú chorobu pe-
čene (projekt FibroFrance). Histologická definí-
cia NASH však v tejto štúdii bola mierne modi-
fikovaná: už nevyžadovala prítomnosť ani 5% 
steatózy, ani súčasnú prítomnosť lobulárneho 
zápalu a balonizácie, čo podľa autorov umožni-
lo testovať aj „čistú NASH“ bez steatózy a diag-
nózu NASH stanoviť aj u pacientov s druhým 
stupňom lobulárneho zápalu, ale bez znakov 
balonizácie hepatocytov. Autori udávajú mieru 
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presnosti „kvantitatívnej“ diagnostiky NASH 
(AUROC) na úrovni 0,77 resp. 0,81, čo je pres-
nosť vyššia ako poskytli NAFLD skóre fibrózy, 
BARD, FIB4 a ActiTest (2). 

Výskum na poli metabonomiky prináša prvé 
prakticky uplatniteľné testy založené na kom-
pozícii séra. Každá choroba sa prejavuje tým, že 
sa v sére nachádza určité spektrum proteínov, 
sacharidov a lipidov. Určité analytické metódy 
sú schopné toto spektrum analyzovať na zákla-
de jeho fyzikálnych vlastností a priniesť určité 
skóre, ktoré je potom možné porovnať s patolo-
gickým stavom v pečeni. Španielska spoločnosť 
OWLiver prináša možnosť analýzy séra na 28 
typov triglyceridov patentovanou technikou 
extrakcie a analýzy metabolitov z malej vzor-
ky séra (0,3 ml) a BMI pacienta. Na základe 
porovnania metabolického profilu testovaného 
s ich databázou je možné stanoviť riziko NASH 
v piatich stupňoch (bez NAFLD, skoré štádium 
steatózy, steatóza, neskoré štádium steatózy 
a NASH). Autori udávajú presnosť v rozlíšení 
medzi steatózou a NASH (AUROC) na úrovni 
0,95 pre vlastnú kohortu v databáze a 0,81 pre 
validačnú kohortu, pozitívna prediktívna hod-
nota 78% a negatívna prediktívna hodnota 75% 
(3). Nevýhodou je nutnosť odoslania zmraze-
ných vzoriek séra do ich laboratória. Druhou 
spoločnosťou, ktorá ponúka metabonomické 
testovanie sére je francúzska spoločnosť Diafir. 

Spoločnosť využíva fyzikálny jav absorpčného 
spektra infračerveného svetla, ktoré prechádza 
cez sérum pacienta. Toto spektrum závisí od 
zloženia metabolitov v sére a umožní takto ana-
lýzu kompletného metabolického profilu vy-
šetrovaného séra. Spoločnosť vyvinula senzor 
kalibrovaný na identifikované kľúčové metabo-
lity z jednej kvapky séra, ktorých stanovenie je 
potrebné na identifikáciu pacientov z nealkoho-
lovou steatohepatitídou (NASHMIR test). Dru-
hou indikáciou je analýza synoviálnej tekutiny 
(SYNOFAST) na možnú infekciu a vo vývoji je 
senzor na analýzu ascitickej tekutiny za účelom 
rýchleho testu na infekciu. Presnosť testovania 
bola overená na populácii morbídne obéznych 
pacientov s histologickým vyšetrením pečene. 
V kalibračnej a validačnej skupine pacientov 
bola presnosť testu na detekciu NASH (AUROC) 
na úrovni 0,87 resp. 0,79. Vo validačnej kohorte 
bola senzitivita testu 88%, špecificita 71%, po-
zitívna prediktívna hodnota 24% a negatívna 
prediktívna hodnota 98% (4). Výhodou takého-
to prístupu je, že spoločnosť prichádza na trh 
s analyzátorom približne veľkosti tlačiarne, kto-
rý túto analýzu vykoná na mieste za približne 
15 minút. Náklady na vyšetrenie spoločnosť 
cieli tak, aby mohli byť vo Francúzsku poten-
ciálne uhrádzané z verejného poistenia, približ-
ne na úrovni 50 EUR/vyšetrenie a náklady na 
analyzátor na približne 25 000 EUR.
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47. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI, 2019
Miesto konania: Donovaly

ULTRASoNogRAFICké�HoDNoTENIE�závAžNoSTI�STEATózy�pEČENE�v�pEDIATRII
Marek�pršo�(prso.marek@gmail.com)
Klinika detí a dorastu, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Marti-
ne, Univerzitná nemocnica Martin

obsah
Ultrasonografické stanovovanie hepatorenálneho indexu (HRI) predstavuje v súčasnosti efek-

tívny nástroj v neinvazívnom hodnotení závažnosti hepatálnej steatózy. Hraničné hodnoty HRI 
určujúce konkrétny stupeň hepatálnej steatózy sú však stanovené pre dospelú populáciu a 
vzhľadom k tomu je ich používanie v pediatrickej populácii otázne. V našej práci sme stanovo-
vali HRI v zdravej pediatrickej populácii vo vybraných vekových obdobiach a tiež u obéznych 
pacientov s rizikom vzniku a rozvoja nealkoholovej steatózy pečene (NAFLD). Z výsledkov na-
šej štúdie vyplýva, že fyziologické hodnoty hepatorenálneho indexu sa v detskej populácii vo 
vekovom rozmedzí od 10. roku života do ukončeného 18. roku života pri normálnom BMI a 
bez ohľadu na pohlavie pohybujú v rozmedzí 1,02 - 1,23 (10. - 90. percentil) resp. 1,02 - 1,26 
(5. - 95. percentil). V skupine obéznych pediatrických pacientov v rovnakom vekovom období 
(n=75, BMI ≥30) bol medián HRI 1,36 (1,25 - 1,58), tieto hodnoty HRI boli signifikantne vyššie 
(p<0,001) v porovnaní so zdravou kontrolnou skupinou (n=104). Po rozdelení súboru všetkých 
obéznych pacientov na podskupiny pacientov s obezitou prvého (n=45) a obezitou druhého 
stupňa (n=30) sme medzi jednotlivými podskupinami pacientov nezaznamenali štatistický vý-
znamný rozdiel hodnôt HRI. 

Na základe výsledkov našej práce možno konštatovať, že obezita v pediatrickej populácii pred-
stavuje významný rizikový faktor vzniku a rozvoja NAFLD a že neinvazívne ultrasonografické 
hodnotiace metódy majú svoje uplatnenie v diagnostike a kontrole NAFLD v pediatrii. 

FRUkToHoLIzMUS�A�pEČEň
jarmila�kabátová�(jarmilakabatovaml@gmail.com)
Gastroentero - Hepatologické centrum THALION, Bratislava
Odborná detská ambulancia s.r.o., Piešťany
ENDOCORP s.r.o., Trnava

obsah
Fruktóza ako jednoduchý cukor, ktorý je prítomný v ovocí, v mede a v niektorých druhoch 

zeleniny, je tiež významnou zložkou dvoch najčastejšie používaných sladidiel ako sacharóza 
- stolový cukor (disacharid zložený z fruktózy a glukózy) a kukuričný sirup s vysokým obsahom 
fruktózy - HFCS (zmes fruktózy a glukózových monosacharidov). 

Príjem fruktózy sa celosvetovo v poslednom období výrazne zvýšil za súbežného zvyšovania 
využiteľnosti sacharózy a HFCS v potravinárskom priemysle. Predpokladá sa, že nadmerná spot-
reba fruktózy spôsobuje porovnateľné štrukturálne poškodenie pečene a závislosť ako etanol, 
čo niektorí autori nazvali „fruktoholizmus“ potenciálne vedúci k „fruktoholickému poškodeniu 
pečene“. Nadmerná konzumácia fruktózy môže viesť k psychickým a fyzickým zmenám, pre-
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dovšetkým v detskom veku, a teda následne aj v dospelosti. V súčasnosti, na základe mnohých 
štúdií, sa konzumácia cukrov v západnej diéte približuje až k takmer 15% celkového denného 
príjmu energie (DEP), pričom na základe odporúčaní by to nemalo byť viac ako 5%DEP, a to pre-
dovšetkým u mladých dospelých, čo súčasne zvyšuje potenciálne riziká vo vyššom veku. 

Napriek tomu, že existujú štúdie, ktoré spochybňujú význam fruktózy ako prostriedku sti-
mulácie syntézy a akumulácie lipidov v pečeni, celosvetový nárast prevalencie NAFLD sa zdá 
byť paralelný s aktuálnym životným štýlom, predovšetkým so zvýšenou spotrebou fruktózy a 
jednoduchých cukrov prítomných v potravinách. Na základe experimentálnych štúdií sa dá 
predpokladať, že HFCS má podstatnú úlohu pri vzniku steatózy stimuláciou de novo lipoge-
nézy a blokovaním oxidácie  omega (ω) mastných kyselín. Hlavnou príčinou je pravdepodob-
ne jedinečný metabolizmus fruktózy prebiehajúci prostredníctvom fruktokinázy, ktorá vedie 
k poklesu ATP, k zmene obratu nukleotidov a tvorbe kyseliny močovej, ktorej prooxidačné a 
prozápalové účinky vedú k zvýšeniu permeability čriev a endotoxémii, zhoršeniu lipogénneho 
procesu v pečeni a spojitosti s mitochondriálnou dysfunkciou, čo ďalej zhoršuje NAFLD. 

Existuje veľké množstvo príčin vzniku NAFLD, avšak častý a nadmerný príjem sladených 
nápojov a potravín s obsahom HFCS možno na základe výsledkov štúdií považovať za jednu 
z najvýznamnejších, nakoľko metabolizmus fruktózy s najväčšou pravdepodobnosťou vedie k 
steatóze s možnou progresiou k fibróze prostredníctvom porovnateľných mechanizmov ako je 
tomu pri alkoholovom ochorení pečene. Je preto dôležité zvážiť obmedzenie spotreby fruktózy 
pre jej negatívne dôsledky na zdravie. 

Kľúčové slová: NAFLD, fruktóza, pečeň, k. močová

záHADNý�IkTERUS
Dominika�Martinková�(dominika.martinkova@gmail.com)
Nemocnica Poprad, a.s.
Spoluautori: A. Vojtek, S. Dražilová 

obsah
Úvod: Ikterus je závažný klinický symptóm vychádzajúci zo zvýšenej hladiny bilirubínu v 

plazme. Upozorňuje na prítomnosť poruchy na rôznej úrovni metabolizmu bilirubínu. V danej 
kazuistike uvedieme jeden z netradičných etiologických faktorov.

Kazuistika: 22-ročný pacient rómskeho etnika bez vážnejšieho predchorobia, bez známej 
chronickej medikácie bol hospitalizovaný na JIS OVL pre ikterus s ťažkou trombocytopéniou. 
Subjektívne udávané bolesti v bedrovej oblasti obojstranne a predhospitalizačne prítomné feb-
rility. 

Výsledky vyšetrení: Objektívne pri príjme pacient ikterický, bez známok hemoragickej diatézy, 
bez hepatosplenomegálie, tapottement negatívny. USG brucha ako aj RTG pľúc bez patologic-
kého nálezu. Z metabolických príčin vylúčená akútna Wilsonova choroba (Kayser-Fleischerov 
prstenec, ceruloplazmín negatívny, vstupne hemolýza nepotvrdená, MR mozgu so zameraním 
na bazálne gangliá v norme). Do úvahy prichádza hereditárna hyperbilirubinémia s typicky 
vyšším výskytom u Rómov na Spiši (Dubin-Johnsonov a Rotorov syndróm), avšak v staršej do-
kumentácii pacienta nachádzame normálne hodnoty bilirubínu, čo teda diagnózu spochybňuje. 
Sérologicky vylúčená akútna hepatitída A, B, C a E, taktiež vylúčená ďalšia parainfekčná príči-
na (Parvovírus B19, Hanta vírus, Rickettsie, Coxiella burnetii, Legionely).

Diagnostický záver a terapia: Stav hodnotený ako sepsa neznámej etiológie (zdroj neznámy, 
štandardné kultivácie negatívne, vrátane hemokultúry). Pacient prekrytý 2-kombináciou ATB 
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parenterálne (cefotaxime+ciprofloxacine), hydratovaný, podané 3TU trombocytárneho kon-
centrátu. Na uvedenej liečbe došlo k poklesu zápalových a renálnych parametrov a stabili-
zácii krvného obrazu. Avšak celkový aj konjugovaný bilirubín naďalej na vzostupe, preto pa-
cient podstupuje 3 sedenia MARS na pracovisku HEGITO v Banskej Bystrici (Hepatologické, 
gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. internej kliniky SZU), pridané antivirotiká 
(famciklovir) pre pozitivitu IgM VZV a EBV. Proteosyntetická funkcia pečene stále zachovaná, 
bez signifikantného predĺženia PT, v teréne známej imbecilitas levis k hepatálnej encefalopatii 
nevieme jednoznačne zaujať stanovisko, ale mentálny stav sa nehorší, amoniak negatívny. V 
ďalšom priebehu už pozorovaná klesajúca tendencia bilirubinémie, medzitým obdržaný výsle-
dok mikroaglutinačného testu séra s pozitivitou titra protilátok proti leptospiróze (Leptospira 
pomona). 

Diskusia: Leptospiróza je pomerne rozšírená a potenciálne fatálna zoonóza. Incidencia je vyš-
šia v teplom a vlhkom prostredí, v oblastiach postihnutých záplavami a s nižšou hygienou. 
Rezervoárom sú domáce ako aj divoké zvieratá, no najmä hlodavce, ktoré vylučujú leptospiry 
močom, čím kontaminujú okolité prostredie (voda, pôda). Klinický obraz varíruje od asympto-
matického, cez nešpecifické príznaky podobné chrípke, až po ťažký septický priebeh. Typickým 
laboratórnym obrazom je trombocytopénia, tiež popisovaný rozvoj renálneho a hepatálneho 
zlyhania. Diagnostikuje sa izoláciou v sére a v moči. Pri závažnej infekcii sa odporúčajú ATB, 
dostatočná hydratácia a substitúcia hemogramu. Dôležitú úlohu zohrávajú preventívne opatre-
nia.

Záver: Závažná leptospiróza býva spojená s ťažkou trombocytopéniou, ktorá je prediktorom 
akútneho renálneho zlyhania. Takisto je popisovaný častejší výskyt hepatálneho zlyhania. Aj v 
našich podmienkach je nutné na ochorenie myslieť, lebo bez adekvátnej liečby má leptospiróza 
s uvedenými komplikáciami veľmi zlú prognózu, avšak včasnou liečbou možno dosiahnuť plné 
vyliečenie pacienta.

REgISTER�HEgITo��
janka�vnenčáková�(janka.vnencakova1@gmail.com)
FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Spoluautori: B. Škvarková, Ľ. Skladaný

obsah
Úvod: Cirhóza pečene je na Slovensku zodpovedná za 2,8% úmrtí - je na 5. mieste; Slovensku 

patrí štvrté miesto v úmrtnosti na cirhózu v Európe a úmrtnosť stúpa. Umierajúci pacienti sú je-
dinci v produktívnom veku. Na zníženie bremena z cirhózy pečene je viacero spôsobov, jedným 
z nich je kontinuálna optimalizácia zdravotnej starostlivosti o hospitalizovaných pacientov, 
ktorej pilierom je okrem iného dohľad nad údajmi, ich systematické zhromažďovanie, vyhod-
nocovanie a dávanie do súvislostí, ako aj formulovanie hypotéz a ich overovanie. Efektívnym 
nástrojom na tieto účely s veľkou hodnotou je register – databáza o parametroch definovanej 
kohorty.

Cieľ RH7: Systematické zhromažďovanie demografických, antropometrických, klinických, la-
boratórnych a iných údajov z pomocných vyšetrovacích metód.

Metodológia: Každému pacientovi prijatému na HEGITO s cirhózou pečene (prvá hospitalizá-
cia) sa navrhne a vysvetlí, aby zvážil udelenie súhlasu s použitím jeho údajov. V prípade podpí-
sania súhlasu prebieha hospitalizácia podľa platných smerníc pre danú diagnózu; odlišnosťou 
v porovnaní s pacientmi, ktorí súhlas nevydali, je iba to, že údaje z NIS sa prenesú do databázy 
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RH7. Ide o prospektívne sledovanie. Každý pacient je do RH7 zapísaný jedenkrát, aj napriek 
opakovaným hospitalizáciám.

Vstupné kritériá: každý dospelý pacient prijatý na HEGITO s cirhózou pečene rôznej etiológie 
a závažnosťou ochorenia, podpísaný informovaný súhlas. 

Vylučovacie kritériá: nesúhlas pacienta.
Sledované premenné. Demografické údaje, etiológia a štádium cirhózy, antropometria (BMI, 

HGS, MAC, TSF), CT psoas v úrovni L3, laboratórne parametre (albumín, prealbumín, choles-
terol,...), dotazníky kvality života SF 36 (QOL).

Výsledky: Činnosť registra začala v júli 2014. Do 15.3.2019 je v RH7 zapísaných 844 pacientov 
s priemerným vekom 54 rokov, žien 351, mužov 493. Počas sledovaného obdobia exitovalo 292 
pacientov. V RH7 sa v jednotlivých časových úsekoch zamerala pozornosť na niektorý labora-
tórny parameter, resp. klinický prejav. Od 07/2014 do 08/2017 sme u 450 pacientov sledovali 
myostatín a stav výživy po dobu 6 mesiacov. V časovom období 06/2017 – 04/2018 sme u 200 
pacientov sledovali vývoj frailty syndrómu po dobu jedného roka. Ďalšou sledovanou skupinou 
bola skupina 131 pacientov s ACLF (0 - 3), u ktorých sme sledovali imunologické parametre po 
podaní transfer faktora. 

Záver: Postupná analýza údajov z RH7 môže pomôcť optimalizovať starostlivosť o pacientov s 
cirhózou pečene. Prínosom by bolo, keby sa dáta do registra dopĺňali aj z iných pracovísk, kde 
majú pacientov s touto diagnózou. Veríme, že túto víziu budeme môcť v krátkom čase naplniť. 

NEINvAzívNy�SkRíNINg�FIbRózy�pEČENE�U�pACIENTov�S�NAFLD�/�DAFLD�/�ALD
Xénia�Faktorová1�(xenia.faktorova@gmail.com)
1III. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
2II. interná klinika LF UPJŠ Košice
Spoluautori: M. Janičko2, M. Jakabovičová1, T. Hlavatá1, M. Szántová1 

obsah
Úvod: Odhad stupňa fibrózy je dôležitým aspektom v celkovom manažmente pacientov s 

(ne)alkoholovou tukovou (NAFLD, ALD) i duálnou chorobou pečene (DAFLD).
Cieľ práce: Určiť stupeň signifikantnej fibrózy pečene v súbore pacientov s NAFLD, ALD a 

DAFLD pomocou neinvazívnych skórovacích indexov fibrózy a tranzientnej elastografie pečene 
(TELP). 

Metódy: V súbore 46 pacientov s chronickým ochorením pečene (priemerný vek 62±12 rokov) 
sme určili stupeň fibrózy pečene pomocou TELP a troch neinvazívnych skórovacích indexov 
fibrózy (NIF): FIB-4 skóre (FIB-4), APRI index (APRI), NAFLD fibrosis skóre (NFS). Výsledky 
NIF sme korelovali s výsledkom TELP.

Vstupné kritériá: vek nad 18 rokov, steatóza pri ultrasonografickom vyšetrení, etiológia NAFLD/
ALD/DAFLD určená podľa dávky konzumovaného alkoholu. 

Vylučovacie kritériá: vek pod 18 rokov, akékoľvek neoplázie, autoimunitná trombocytopénia, 
cirhóza Child Pugh B a C, ťažké hematologické ochorenia s trombocytopéniou. 

Výsledky: Závažný stupeň fibrózy (F3-F4) sme zistili u 26% pacientov podľa TELP, u 15% 
pacientov podľa Fib-4 a u 17% podľa NFS a APRI. Signifikantná korelácia bola medzi vekom a 
stupňom fibrózy. Z vyšetrených laboratórnych parametrov bola signifikantná korelácia medzi 
hodnotou glykémie, AST, ALT, trombocytov a stupňom fibrózy. Každý z NIF sme korelovali s 
TELP. TELP a Fib-4 korelovali v 45,2% v kat. F0-F1, v 66,7% v kat. F2 a v 33,3% v kat. F3-4. 
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TELP a NFS korelovali v 29% v kat. F0-F1, v 33,3% v kat. F2 a v 33,3% v kat. F3-4. TELP a APRI 
korelovali v 74,2% v kat. F0-F1, v 0% v kat. F2 a v 41,7% v kat. F3-4. Z použitých neinvazív-
nych indexov fibrózy sme zistili najvyšší korelačný koeficient pre Fib-4 a NFS. S ostatnými NIF 
vykázal najvyšší stupeň korelácie Fib-4. 

Záver: Neinvazívne indexy fibrózy sú vhodné na skríning signifikantnej fibrózy u pacientov s 
NAFLD, ALD i DAFLD a umožňujú zredukovať potrebu biopsie pečene. Zo spektra použitých 
NIF malo FIB-4 skóre najvyššiu mieru korelácie s ostatnými NIF. Na zvýšenie špecificity určenia 
fibrózy pečene odporúčame použiť kombináciu FIB-4 s TELP alebo kombináciu FIB-4 s NFS, 
ktoré vykázali najvyšší korelačný koeficient. 

pREvENCIA�A�LIEČbA�METAboLICkéHo�SyNDRóMU�NA�ENDoTELovEj�úRovNI
Mária�Szántová�(maria.szantova@chello.sk)
III. interná klinika LFUK a UNB

obsah
Metabolický syndróm (MS) je dnes najčastejšou príčinou predčasnej a preventabilnej morbi-

dity a mortality. Postihuje 1/4 svetovej populácie, 1/3 Slovákov a je najčastejšou príčinou kar-
diovaskulárnej i nádorovej mortality. Za obdobie 40 rokov vzrástol podiel obezity 3-násobne, 
avšak u detí až 7-násobne. 

Na príklade 50-ročného muža v ambulancii s novozistenou hypertenziou si rozoberieme klbko 
komorbidít predstavujúce MS. SteatoFibrokalkulačka nám pomôže rýchlo vypočítať predikciu 
steatózy pečene na základe obvodu pása, GMT a TG, pásmo BMI a nadhmotnosti, resp. obezity 
a 4 neinvazívne indexy fibrózy nás informujú o prítomnosti signifikantnej fibrózy pečene. Pri 
absencii preventívnych opatrení sa pacient za obdobie desaťročia posunie do štádia signifikant-
nej fibrózy s rizikom varikózneho krvácania, DM 2. i. zvýšeným KVR. Ako predísť progresii 
fibrózy pečene a aterogenézy?

Z patofyziologického hľadiska je spúšťačom aktivácie hviezdicovej bunky aktivovaný endotel. 
Dôsledkom je nerovnováha vazokonstriktorov a vazodilatátorov s poruchou produkcie NO a 
intrahepatálnou vazokontrikciou. Endotelová dysfunkcia (ED) pri cirhóze predstavuje zníženú 
aktiváciu endotelu intrahepatálne so sinudoidálnou vazokonstrikciou, na čo kompenzačne re-
aguje endotel splanchnika aktiváciou a splanchnickou vazodilatáciou s produkciou NO. Ciev-
ny endotel je tiež kľúčovým miestom expresie angiotenzínkonvertázy (ACE) a angiotenzínu 
2 (AT2), ktorý sprostredkuje transformáciu hviezdicových buniek a následne intrahepatálnu 
vazokonstrikciu. ED je teda prvotným spúšťacím faktorom fibrogenézy. 

AT2 je zvýšený pri chronických chorobách pečene vrátane cirhózy a jeho inhibícia perindoprilom 
predstavuje patogenetickú prevenciu fibrózy na endotelovej úrovni už v štádiu NAFLD i NASH. Na 
rozdiel od ostatných ACE-inhibítorov perindopril je jediným so súčasnou systémovou i lokálnou 
blokádou ACE. Zo skupiny ACE-i vykazuje najvyššiu mieru redukcie apoptózy, čím bráni poško-
deniu endotelu a progresii aterosklerózy ako i ED intrahepatálne. Metaanalýza 19 štúdií s použitím 
ACE-i a sartanov preukázala zlepšenie markerov fibrózy v piatich štúdiách, redukciu fibrózy v 
ôsmich. Sami sme zistili zvýšenie protizápalového IL-10 vplyvom losartanu v jednej štúdii. 

Statíny sú ďalšou možnosťou patogenetickej prevencie fibrózy pečene na endotelovej úrovni. 
Vplyvom na endotel a zvýšením aktivity NO-syntázy vedú k redukcii transformácie hviezdi-
cových buniek a zníženiu produkcie kolagénu. Obrovská Taiwanská populačná štúdia (Chang 
FM et al, 2017, N=23 miliónov osôb/13 rokov) preukázala pozitívny vplyv statínov na prežíva-
nie pacientov s cirhózou, mieru dekompenzácie ako i riziko HCC. Každý rok statínovej liečby 
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bol asociovaný s 15% redukciou relatívneho rizika smrti. Výsledky korešpondovali s výsledka-
mi metaanalýzy 13 štúdií (N=121 058 pacientov; Kim et al 2017) i ďalších populačných štúdií, 
ktoré rovnako potvrdili redukciu progresie fibrózy (o 27-58%) i portálnej hypertenzie (58%), 
dekompenzácie cirhózy (46%) i redukciu celkovej mortality vplyvom statínu (46%). 

Statíny a perindopril predstavujú pozitívnym vplyvom na endotel patogenetickú prevenciu 
a liečbu NAFLD, NASH, MS i kompenzovanej cirhózy pečene. Zvyšujú dostupnosť NO, e-NOS 
aktivitu, majú antioxidačný, protizápalový a antifibrotický účinok. Podobne ako silymarín, či 
nové farmaká účinkujúce na úrovni farnesoid-X receptora dokážu simultánne predísť procesu 
fibrogenézy pečene aj aterosklerózy ciev už na začiatku. Mali by byť neoddeliteľnou súčasťou 
prevencie a liečby u pacientov s MS, NAFLD aj NASH. 

SkRíNINg� STEATózy� A� FIbRózy� pEČENE� poMoCoU� STEATo-FIbRokALkULAČky�
U�pACIENTov�S�FAMILIáRNoU�DySLIpopRoTEINéMIoU�vS.�NAFLD
Mária�Szántová�(maria.szantova@chello.sk)
III. interná klinika LFUK a UNB
Spoluautori: X. Faktorová, T. Hlavatá, S. Wimmerová, K. Rašlová

obsah
Úvod: Steatóza pečene je najčastejšie dôsledkom metabolického syndrómu (MS), ale na jej 

vzniku sa môže podieľať tiež alkohol i familiárna hyperlipidémia (FH). Riziká progresie nevy-
plývajú len z progresie fibrózy pečene, ale i z progresie aterosklerózy a rastúceho kardiovasku-
lárneho rizika (KVR).

Cieľ práce: V súbore pacientov s FH a NAFLD zistiť prítomnosť NAFLD a ALD rizika pomo-
cou Dotazníka rizikových faktorov životného štýlu (D-RFžš), výskyt steatózy pečene pomocou 
ultrasonografie (USG) a steato-fibrokalkulačky určením fatty liver indexu (FLI) a prítomnosť 
signifikantnej fibrózy pečene pomocou 4 neinvazívnych indexov fibrózy (NIF) a tranzientnej 
elastografie pečene (TELP). 

Metódy a pacienti: Súbor 45 pacientov s FH a 46 pacientov s NAFLD sme podrobili D-RFžš, 
pomocou USG sme určili echogenitu a AP rozmer pečene a s použitím steato-fibrokalkulačky vy-
počítali FLI. S využitím TELP a štyroch NIF (FIB-4, APRI, NAFLD fibrosis skóre-NFS a Fornsovho 
indexu) vypočítaných pomocou fibrokalkulačky sme určili signifikantnú fibrózu pečene (F3-F4). 

Výsledky: Zistili sme, že NAFLD skóre ≥7 a ALD skóre ≥5 D-RFžš sú vhodné metódy na odhalenie 
rizika NAFLD a ALD. Pri komparácii oboch súborov sme zistili u pacientov s FH významne nižšiu 
hmotnosť i BMI, 3-násobne nižší podiel obezity aj diabetes mellitus (DM) v porovnaní so súborom 
NAFLD. U pacientov s NAFLD, resp. FH malo FLI v zmysle steatózy 74%, resp. 13% pacientov, 
zvýšenú echogenitu heparu (85%, resp.75%) a hepatomegáliu (48%, resp. 31%) pacientov. Sig-
nifikantnú fibrózu podľa dvoch NIF alebo jedného NIF a TELP malo 35% pacientov v skupine 
NAFLD a 18% v skupine FH. Steatóza pečene (podľa FLI) sa vyskytovala v súbore NAFLD 5,5-krát 
častejšie ako v súbore FH. Signifikantná fibróza sa vyskytovala u pacientov s NAFLD 2x častejšie 
ako u pacientov s FH. Pacienti so signifikantnou fibrózou (F3-F4) mali 2,3x častejšie zastúpenie 
DM v súbore FH a o 25% častejší DM v súbore NAFLD v porovnaní so štádiom fibrózy F0-F2.

Záver: Neinvazívnym skríningom s využitím steatofibrokalkulačky sme zistili výskyt steatózy 
a fibrózy pečene u pacientov s FH i NAFLD, s vyšším podielom u pacientov s NAFLD v porov-
naní s FH. U pacientov s NAFLD sme zaznamenali vyššiu frekvenciu výskytu obezity a DM 
(3:1). Štádium F3-F4 bolo asociované s vyšším vekom, vyšším BMI a častejším výskytom DM 2. 
Pri liečenej FH sa štádium F3-F4 vyskytovalo o 9 rokov neskôr ako v skupine NAFLD. Steatofib-

13Trendy�v�hepatológii
1/2019

Tr
en

dy
 v

 h
ep

at
ol

óg
ii



rokalkulačka ponúka rýchly a efektívny skríning steatózy i signifikantnej fibrózy u pacientov s 
DM 2., nadváhou a obezitou, najmä vo vekovej kategórii nad 55 rokov. Je efektívnym a finančne 
nenáročným nástrojom skríningu pre obvodných i špecializovaných lekárov pre stratifikáciu 
pacientov z hľadiska rizika cirhózy i KVR.

UžITí�CELL�SAvERU�vEDE�k�NIžší�SpoTřEbě�TRANSFUzNíCH�přípRAvků�běHEM�oLTX
Roman�Danč�(roda@ikem.cz)
KARIP IKEM Praha

obsah
Transplantace jater je operační výkon často provázený významnou krevní ztrátou, tudíž i velkou 

spotřebou transfuzních přípravků. V posledních letech bylo sice zaznamenáno snížení spotřeby 
transfuzních přípravků v nekomplikovaných případech, především díky zdokonalení chirurgic-
ké techniky, ale mezi transplantovanými přibývá v současnosti pacientů komplikovaných (např. 
vyžadujících redukci štěpu pro velikostní nepoměr, příjemců splitovaného štěpu, kombinova-
ných transplantací,…), u kterých zůstává spotřeba transfúzních přípravků stále vysoká.

Použití všech allogenních krevních derivátů jednoznačně souvisí s vyšší morbiditou i morta-
litou po transplantaci jater. Erytrocytární koncentráty souvisí s vyšší incidencí infekčních kom-
plikací a trombózy a. hepatica, čerstvě mražená plazma a trombocytární koncentráty mohou 
vést kromě přetížení oběhu k imunizaci nebo ALI. Jednou z možností, jak omezit podávání 
transfúzí, je použití přístroje pro rekuperaci autologní krve (CellSaver). Tento způsob je rutin-
ní součástí anesteziologické péče u transplantace jater, ale jeho použití zůstává kontroverzní 
vzhledem k aktivaci fibrinolýzy posbíranými erytrocyty. 

Spotřeba transfuzních přípravků byla retrospektivně sledována u 20 transplantací jater v 
letech 2010 a 2015. Evidovány byly transfuzní přípravky podané pacientovi v den transplanta-
ce a během 30 následujících dní. 

Průměrná peroperační spotřeba přípravků červené řady poklesla během 5 let o 25%, pokles 
spotřeby v pooperačním období byl 10%. Ve sledovaném období došlo rovněž k poklesu spotře-
by plazmy - zatímco v r. 2010 bylo podávání většího objemu plazmy standardní součástí léčeb-
ného protokolu, v r. 2015 byla plazma podávána jen výjimečně a to jen vybraným pacientům. 
Spotřeba trombocytů se mezi lety 2010 a 2015 prakticky nemění a zůstává poměrně nízká. 

V poklesu spotřeby transfúzních přípravků hraje roli řada faktorů. Lepší předoperační příprava 
pacienta, dokonalejší operační technika, uvážlivější indikace podání transfúze, přísně individuali-
zovaná korekce koagulopatie za použití viskoelastických metod, ale podle našich výsledků zejména 
použití přístroje CellSaver. Tento trend jednoznačně souvisí s nižší incidencí pooperačních kompli-
kací, ale také snižuje nároky na transfuzní oddělení a tudíž i ekonomickou náročnost výkonu.

kARDIoMETAboLICké�RIzIká�U�EXTRéMNE�obézNyCH�pACIENTov
Adela�penesová�(adela.penesova@savba.sk)
Ústav klinického a translačného výskumu, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Spoluautori: M. Páleník, A. Havranová, Ž. Rádiková 

obsah
Manažment obezity (OB), najmä morbídnej (MO, BMI >40) si vyžaduje multidisciplinárny 

prístup k liečbe. Cieľ liečby nemá byť zameraný „len“ na zníženie telesnej hmotnosti, ale na 
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zníženie kardiometabolického rizika. Manažment MO sa zameriava aj na komplexnú liečbu 
komorbidít a zlepšovanie kvality života OB pacientov. Aj pre zníženie akejkoľvek pre- a post-
operačnej morbidity sa u pacientov s MO alebo so super morbídnou obezitou (SO, BMI >50) 
odporúča pred chirurgickým zákrokom redukcia hmotnosti aspoň o 10%. Preto cieľom našej 
práce je monitorovať účinok intenzívnej zmeny životného štýlu (diéty a pohybovej aktivity) u 
pacientov s MO a SO na kardiometabolické parametre. 

Súbor a metodika: Doteraz máme v sledovaní viac ako 28 SO (s priemerným vekom 32,1 ± 8,2 
r., s počiatočnou hmotnosťou 105 - 276 kg, BMI 52,2 ± 8,3, max. BMI 68), 16 MO (s priemerným 
vekom 35,4 ± 3,2 r.) a taktiež 4 adolescentov s MO (priemerným vekom 15,0 ± 1,0 r., počia-
točnou telesnou hmotnosťou 87-147 kg). Intervencia životného štýlu pozostávala z individuál-
nych poradenských sedení najmä počas prvých 4 týždňov. V rámci manažmentu po vstupnom 
komplexnom vyšetrení dostal každý pacient individualizovaný stravovací plán a taktiež plán 
telesnej aktivity, ktorá prebiehala pod dohľadom erudovaného trénera. 

Výsledky: Pri vstupnom vyšetrení malo 95% MO a SO pacientov dyslipidémiu, hypertenziu 
(80% neliečenú), 5 pacienti mali pri vstupnom vyšetrení hypertenznú urgenciu, v 2 prípadoch 
symptomatickú. Pri vstupnom vyšetrení malo 5 pacientov novozistený diabetes mellitus 2. typu, 
24% pacientov malo zvýšené hepatálne parametre. Po 6-12 mesiacoch sledovania/intervencie 
pacienti zmenou životosprávy dosiahli redukciu o 5-167 kg z pôvodnej telesnej hmotnosti. Do-
šlo k významnej úprave mnohých kardiometabolických parametrov ako hladiny krvného tlaku, 
hladiny cholesterolu, k zlepšeniu inzulínovej senzitivity aj hepatálnych parametrov. 

Záver: Predbežné výsledky našej štúdie potvrdzujú pozitívny vplyv zmeny životného štýlu 
na kardiometabolické parametre aj u morbídných a super morbídnych obéznych pacientov. Je 
však nevyhnutné dlhodobé sledovanie, dispenzarizácia MO a SO pacientov a včasná indikácia 
k bariatrickému chirurgickému zákroku. K tomu by malo prispieť aj budujúce sa centrum pre 
manažment obezity (CMO) v Biomedicínskom centre SAV.

Podporené grantom APVV 17-0099; VEGA 2/0161/16, VEGA 2/0072/18 

Čo�NáM�pREzRáDzAjú�bIoMARkERy�UžívANIA�ALkoHoLU�v�AMbULANTNEj�pRAXI�
A�NA�oDDELENí
beata�bachová�(bbachova@gmail.com)
HEGITO, II. interná klinika SZU, FNsP F. D .Roosevelta, Banská Bystrica 
Spoluautori: B. Škvarková, J. Vnenčáková, Ľ. Skladaný

obsah
Úvod: Alkohol je pravdepodobne najstaršia známa droga. Je tu s nami celé tisícročia, sprevá-

dza nás celý život. Alkohol prijíma nie malé percento populácie. Spoločnosť ho akceptuje ako 
svoju súčasť a myslí si, že to inak ani nemôže byť. Užívanie alkoholu je najčastejšia príčina cho-
rôb pečene na Slovensku a na celom svete. Chronický abúzus alkoholu skracuje predpokladanú 
dĺžku života o 10 až 12 rokov. WHO alkoholizmus klasifikuje ako chorobu.

Cieľ práce: validita biomarkerov užívania alkoholu.
Metodika: prierezová štúdia A: v hepatologicko-transplantačnej ambulancii a na oddelení HE-

GITO u pacientov po transplantácii pečene na podklade ALD a pacientov zaradených v registri 
s cirhózou pečene rôznej etiológie. B: kontrolná skupina: abstinujúci jedinci a jedinci, ktorí 
požili alkohol spätne viac ako 72 hod - zamestnanci. Sledované parametre: CDT - karbohydrát-
deficientný transferín v sére, etylglukuronid v moči, anamnéza, dotazník AUDIT C, subjektívne 
pocity.
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Vstupné kritériá: pacienti po OLTx heparu viac ako 6 mesiacov, na oddelení pacienti zaraďova-
ní do registra s cirhózou pečene rôznej etiológie. Vylučovacie kritériá: nespolupráca pacienta.

Výsledky: Získané výsledky od pacientov po OLTx a na oddelení sa porovnávali s kontrolnou 
skupinou. Vzhľadom na krátkosť sledovaného obdobia a ešte prebiehajúce sledovanie budú 
podrobné výsledky zhodnotené a prezentované na MHD 2019.

Záver: Našou prácou chceme dokázať alebo vyvrátiť, či korelujú naše subjektívne pocity s vý-
sledkami biomarkerov. 

MANAžMENT� NEALkoHoLovEj� TUkovEj� CHoRoby� pEČENE� (NAFLD)� z� poHľADU�
SESTRy
Ružena�Slavkovská�(ruza@post.sk)
Hepatologická ambulancia, Nemocnica Poprad a.s.
Spoluautor: P. Murínová

obsah
Nealkoholová choroba pečene patrí v poslednom období k najčastejším ochoreniam pečene.
NAFLD v spojení s metabolickým syndrómom zvyšuje riziko rozvoja rôznych ochorení ako 

napr. kardiovaskulárnych či onkologických. Úzko súvisí s rôznymi ochoreniami ako obezita či 
diabetes mellitus. V tomto storočí sa obezita stáva už celosvetovým epidemiologickým problé-
mom. NAFLD nie je chorobou len dospelej populácie, ale už aj detskej. Zmena životného štýlu 
a stravovania sa musí týkať nielen dieťaťa, ale celej rodiny, školy či spoločnosti, pretože detská 
obezita má tendenciu pretrvávať až do dospelosti. 

NAFLD sa podľa rôznych zdrojov vyskytuje u 20 - 30% populácie, u obéznych až v 60%.
Liečba spočíva v zmene stravovacích návykov, ale aj celého životného štýlu. Dôsledky ne-

dostatočnej pohybovej aktivity sú v spoločnosti podceňované a podhodnotené nielen v oblasti 
verejného zdravia, ale aj z pohľadu zdravotníckych pracovníkov, preto by sme mali byť lekárom 
v tejto osvete nápomocné.

pARAMETRE� LIpIDovéHo� METAboLIzMU� A� LIpopRoTEíNové� RIzIkové� INDEXy�
U�pACIENTov�So�STEATózoU�pEČENE
Ladislav�Turecký�(ladislav.turecky@fmed.uniba.sk)
Ústav lek. chémie, biochémie a klinickej biochémie LFUK, Bratislava
Spoluautori: V. Kupčová, B. Piteková, E. Uhlíková, J. Bulas, M. Ďurfinová

obsah
Úvod do problematiky: Pečeň je orgán významne zasahujúci do metabolizmu lipidov a lipo-

proteínov. Je miestom syntézy apolipoproteínov, lipoproteínov VLDL a HDL ako aj cholesterolu 
a fosfolipidov. V pečeni sa katabolizujú remnanty chylomikrónov i IDL. Je teda pochopiteľné, že 
poškodenie funkcie pečene je sprevádzané zmenou v zastúpení plazmatických lipoproteínov. 
Zmeny v hladinách plazmatických lipoproteínov predstavujú aj dôležitý rizikový faktor pre 
rozvoj aterosklerózy a vznik závažných kardiovaskulárnych komplikácií. 

Cieľ práce: posúdiť zmeny v spektre lipoproteínov krvnej plazmy a zhodnotiť prítomnosť kar-
diovaskulárneho rizika v skupine pacientov so steatózou pečene.

Súbor pacientov: vyšetrovanú skupinu pacientov tvorilo 66 jedincov so steatózou pečene (32 
žien a 34 mužov). Kontrolný súbor tvorilo 20 jedincov bez zjavného klinického ochorenia.
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Vyšetrované biochemické parametre: vyšetrovali sme základné parametre lipidového metabo-
lizmu - celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triacylglyceroly, apoproteín A1 
a apoproteín B. Vypočítavali sme aj lipoproteínové indexy ako LDL/HDL, celkový cholesterol/
HDL-cholesterol, celkový cholesterol/LDL-cholesterol, apoB/apoA a aterogénny index plazmy 
(AIP = log TGL/HDL-C). 

Výsledky: vyšetrované lipidové parametre vykazovali zmeny v skupine pacientov so steatózou 
pečene v porovnaní s kontrolnou skupinou. Hladina celkového cholesterolu a triacylglycerolov 
bola signifikantne zvýšená (5,14 mmol/l vs. 4,48 mmol/l, TGL: 1,85 mmol/l vs 0,86 mmol/l). 
Sérová koncentrácia HDL-cholesterolu a apoproteínu A bola u pacientov so steatózou pečene 
znížená (HDL: 1,12 mmol/l vs. 1,30 mmol/l, apoA: 1,74 g/l vs. 2,0 g/l). Hladina LDL-cholesterolu 
bola v skupine pacientov so steatózou pečene vyššia ako v kontrolnej skupine (3,18 mmol/l vs. 
2,74 mmol/l). Vyhodnotenie aterogénneho indexu plazmy ukázalo bežné riziko kardiovasku-
lárnych komplikácií u 31 pacientov, stredne vysoké riziko u 9 pacientov a významne zvýšené 
riziko u 26 pacientov so steatózou pečene. Zvýšené riziko kardiovaskulárnych ochorení je teda 
prítomné až u 60% pacientov so steatózou pečene.

Závery: vyšetrenie lipidových parametrov a lipoproteínových indexov ukázalo zvýšené riziko 
kardiovaskulárnych ochorení u značnej časti pacientov so steatózou pečene a je teda potrebné 
pamätať na to pri starostlivosti o týchto pacientov. 

Práca bola podporená grantovou agentúrou MŠ SR v rámci grantov VEGA 1/0826/18 a VEGA 
1/0807/18

DEFINovANIE�NoRIEM�vybRANýCH�NUTRIČNýCH�pARAMETRov�v�zDRAvEj�popULáCII
petra�vrbová�(petra5.vrbova@gmail.com)
V. interná klinika LF UK a UN Bratislava Ružinov
Spoluautor: T. Koller 

obsah
Úvod a ciele: Nutričný stav zohráva kľúčovú rolu v živote každého jednotlivca, no významne 

ovplyvňuje aj prognózu a prežívanie pacientov s chronicky prebiehajúcimi ochoreniami. Cieľom 
našej práce bolo zistiť základné normy vybraných nutričných parametrov pre zdravú populáciu. 

Metódy: Hodnotenie nutričného stavu pozostávalo z merania svalovej hmoty (obvod hornej 
časti ramena), svalovej sily a hrúbky kožnej riasy nad musculus triceps a musculus subscapu-
laris. Hodnotenie spočívalo v meraniach pomocou metra, kalipra a dynamometra. Pri meraní 
svalovej sily sme realizovali spolu tri stlačenia dynamometra, z ktorých sme stanovili priemer-
nú hodnotu. 

Výsledky: Vyšetrili sme spolu 80 zdravých respondentov, 40 mužov a 40 žien, 10 jedincov pre 
nasledujúce vekové kategórie: 1. 25-40, 2. 41-55, 3. 56-70 a 4. 71-85 rokov. Priemerný BMI±SD 
bol u mužov 27,5±4,4 a u žien 24,6±4,1. Vo vekovej kategórií 1. až 4. bol 95% konfidenčný 
interval pre obvod hornej časti ramena u mužov 28,7-32,0; 29,7-34,9; 30,6-35,6; 28,0-33,8 cm a 
u žien 25,7-30,2; 26,6-33,6; 26,8-30,2; 26,8-30,2 cm. Vo vekovej kategórií 1. až 4. bol 95% kon-
fidenčný interval pre kožnú riasu nad musculus triceps u mužov 9,1-16,3; 13,1-16,2; 13,8-20,0; 
15,5-19,7 mm a u žien 12,8-20,4; 14,6-23,6; 12,7-20,7; 12,7-19,1 mm. Vo vekovej kategórií 1. až 
4. bol 95% konfidenčný interval pre kožnú riasu nad musculus subscapularis u mužov 10,2-
16,1; 15,0-17,4; 14,4-20,4; 14,9-19,3 mm a u žien 11,5-18,8; 12,5-20,9; 8,9-16,5; 10,0-16,4 mm. 
Vo vekovej kategórií 1. až 4. bol 95% konfidenčný interval pre silu stisku ruky u mužov 32,2-
41,9; 32,9-41,4; 34,7-40,9; 21,7-28,5 kg a u žien 22,8-27,6; 23,4-31,6; 16,8-23,6; 14,7-20,4 kg. 
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Záver: Definovali sme podľa pohlavia a veku stratifikované normy vybraných nutričných pa-
rametrov v zdravej populácii. Definované normy môžu slúžiť ako referenčná hodnota pri mera-
niach chronicky chorých pacientov.

AkTIvITA�MoNooXygENázovéHo�SySTéMU�CyToCHRóMU�p-450�v�pEČENI�zvIERAT�
S�EXpERIMENTáLNoU�ARTRITíDoU
Ladislav�Turecký�(ladislav.turecky@fmed.uniba.sk)
Ústav lek. chémie, biochémie a klinickej biochémie LFUK, Bratislava
Spoluautori: T. Sýkora, E. Uhlíková, V. Kupčová, J. Bulas, M. Ďurfinová

obsah
Farmakoterapia môže byť ovplyvnená viacerými endogénnymi faktormi, ktoré môžu zmeniť 

farmakokinetiku podávaného liečiva. Jedným z dôležitých faktorov ovplyvňujúcich účinnú hla-
dinu liečiva v organizme a jeho farmakokinetiku je biotransformačný proces. Úlohou biotrans-
formácie je zvýšenie hydrofilného charakteru rôznych endogénnych i exogénnych látok, čím 
sa umožní ich vylúčenie z organizmu. Zmeny chemickej štruktúry týchto látok sa uskutočňujú 
enzýmovo katalyzovanými biotransformačnými reakciami, ktoré vo svojom dôsledku zapríči-
ňujú obvykle stratu ich biologického účinku, teda detoxikáciu. Kľúčovú úlohu v procese bio-
transformácie zohráva pečeň. 

Zápal považujeme za odpoveď organizmu na poškodenie. Závažnejšie zápalové procesy ne-
predstavujú len lokálnu reakciu, ale dochádza k reakcii celého organizmu. Do zápalového pro-
cesu na úrovni organizmu je zaangažovaná aj pečeň, napr. produkciou proteínov akútnej fázy. 
Jedným z častých zápalov je aj zápalové postihnutie kĺbov. Reumatoidná artritída je autoimu-
nitná, chronická zápalová choroba postihujúca okrem kĺbov aj ďalšie orgány a tkanivá.

Cieľ práce: zistiť prípadné zmeny v aktivite enzýmov I. a II. fázy biotransformácie v pečeni 
potkanov s experimentálnou artritídou. 

Experimentálne podmienky: ako experimentálny model sme zvolili adjuvantnú artritídu, kto-
rý je pre podobné experimenty vhodný kvôli jeho spoľahlivosti a dostatku skúseností práce s 
týmto modelom. Artritídu sme vyvolávali u potkanov kmeňa Lewis intradermálnym podaním 
Mycobacterium butyricum v inkompletnom Freundovom adjuvans. Zvieratá boli usmrtené 28 
dní po indukcii artritídy. V pečeni experimentálnych zvierat aj zvierat kontrolnej skupiny sa 
vyšetrovala enzýmová aktivita cytochrómu P-450 na základe vyšetrenia aktivity etoxykumarín 
O-deetylázy (ECOD), anilínhydroxylázy (AH), p-nitroanisol O-demetylázy (pNAD), ako aj aktivity 
konjugačných enzýmov UDP-glukuronyltransferázy (UDPGT) a glutation S-transferázy (GST). 

Výsledky: ako ukázali výsledky našej štúdie, enzýmové aktivity monooxygenázového systému 
cytochrómu P-450 boli štatisticky významne znížené. Enzýmová aktivita cytochrómu P-450 sa 
znižovala u zvierat s experimentálnou artritídou prakticky na polovičné hodnoty v porovnaní s 
kontrolnou skupinou (ECOD: 218,6 vs. 112,1 FJ/g/min, pNAD: 0,497 vs. 0,222 nkat/g, AH: 0,154 
vs. 0,079 nkat/g). Hodnoty konjugačných enzýmov II. fázy biotransformácie nevykazovali štatis-
ticky významné zmeny (UDPGT: 2,52 vs. 2,84 nkat/g, GST: 427 vs. 394 nkat/g). 

Diskusia: jedným z možných vysvetlení poklesu aktivity cytochrómu P-450 by mohlo byť zní-
ženie proteosyntetickej funkcie pečene vzhľadom na celkový zlý stav organizmu. Avšak vzhľa-
dom na skutočnosť, že celkové množstvo bielkovín v pečeni neklesalo, ba dokonca mierne stú-
palo (185 vs. 218 mg/g), nebude zrejme zníženie proteosyntetickej funkcie pečene dôvodom 
pre pokles aktivity cytochrómu P-450. Okrem toho, hladina ceruloplazmínu aj CRP, proteínov 
akútnej fázy, sa v sére zvierat s artritídou signifikantne zvyšovali, čo tiež nesvedčí pre pokles 
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proteosyntetickej funkcie pečene. Na základe týchto skutočností sa dá predpokladať, že mož-
nou príčinou poklesu syntézy cytochrómu P-450 by mohol byť výrazný nárast syntézy proteí-
nov akútnej fázy v hepatocytoch pečene experimentálnych zvierat. 

Závery: nález výrazného poklesu aktivity biotransformačného systému pečene u zvierat 
s experimentálnou artritídou poukazuje na možnosť, že aj u pacientov s reumatoidnou artritídou 
by mohlo dochádzať k zmenám v aktivite biotransformačného systému pečene a tým aj k zme-
ne farmakokinetiky liekov metabolizovaných pečeňou, čo by mohlo mať dôsledky na pacientov 
s polyartritídou, ktorí užívajú obvykle viacero farmák. 

Práca bola podporená grantovou agentúrou MŠ SR v rámci grantov VEGA 1/0826/18 a VEGA 
1/0807/18

ETIopATogENézA�A�pAToFyzIoLógIA�pRIMáRNyCH�A�SEkUNDáRNyCH�METAboLIC-
kýCH�poRúCH�A�STUkovATENIE�pEČENE
viera�kupčová�(kupcova@vnet.sk)
III. interná klinika LFUK a UNB, Univerzitná nemocnica Bratislava
Spoluautori: L. Turecký, J. Bulas, V. Belan

obsah
Príčiny stukovatenia (steatózy) pečene sú mnohopočetné, kombinácia príčin je pomerne bež-

ná. Získané príčiny sú zďaleka najčastejšie, ale existujú aj oveľa zriedkavé príčiny. Kongenitálne 
metabolické poruchy môžu tiež viesť k vývoju stukovatenia - steatózy pečene. 

Ak sú hepatocyty kontinuálne zaplavované mastnými kyselinami, môže byť redukovaná ka-
pacita ich oxidatívnej degradácie alebo redukovaná kapacita syntézy lipoproteínov. K tomu do-
chádza, ak syntéza apoproteínov alebo lipoproteínov je narušená nejakou noxou. Akumulácia 
tukov v hepatocytoch je otázkou vyváženosti – dochádza k nej, ak rýchla alebo zvýšená tvorba 
triglyceridov v pečeňových bunkách nie je kompenzovaná dostatočnou syntézou lipoproteínov 
a adekvátnou sekréciou VLDL z pečeňových buniek. Z tohto dôvodu obidva – tak exogénne, ako 
aj endogénne - patogenetické faktory môžu byť zodpovedné za vývoj steatózy pečene. V tomto 
procese sa môžu objaviť aditívne ako aj potencujúce metabolické poruchy, ktoré vyúsťujú do 
biochemicko-morfologického circulus vitiosus. 

Patogenetické procesy vedúce k vývoju primárnych metabolických porúch a ochorení sú spô-
sobené dvoma mechanizmami: 1. tvorbou atypických makromolekúl a 2. extenzívnou alebo 
kompletnou blokádou metabolickej dráhy. Tieto patologicky vytvárané makromolekuly nemô-
žu byť vylúčené, výsledkom čoho je ich akumulácia v bunkách (vrátane hepatocytov) alebo v 
extracelulárnych priestoroch. Blokáda metabolickej dráhy vedie 1. k insuficientnej produkcii 
metabolitov, 2. k akumulácii metabolitov v mieste blokády alebo 3. k tvorbe abnormálnych me-
tabolitov. To vedie k vzniku príslušnej primárnej metabolickej poruchy alebo k ochoreniu. 

Patogenéza sekundárnych metabolických porúch a s tým súvisiacich ochorení závisí od špe-
cifických metabolických vplyvov, ktoré vyplývajú z charakteru existujúceho ochorenia pečene, 
ako aj iných individuálnych faktorov. Tak závažná deficiencia, ako aj excesívny prívod živín, 
môže spôsobiť perzistentné poruchy v hepatálnom metabolizme a môže vyústiť aj do morfolo-
gických zmien. Rovnako aj latentná metabolická porucha sa môže manifestovať - a tiež podobne 
- spôsobiť hepatocelulárne poškodenie. To je možné najmä ak je prítomná kombinácia pôsobia-
cich faktorov, ktoré narušia hepatický metabolizmus. 

Takmer všetky metabolické funkcie pečene môžu byť postihnuté primárnou alebo sekundár-
nou metabolickou poruchou alebo ochorením. 
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Etiologické objasnenie príčiny steatózy pečene má preto značný prognostický a terapeutický 
význam. 

Práca bola podporená grantovou agentúrou MŠ SR v rámci grantov VEGA 1/0826/18 a VEGA 
1/0807/18

NEFARMAkoLogICká�LIEČbA�METAboLICkéHo�SyNDRóMU�/NAFLD/NASH�-�vLASTNé�
SkúSENoSTI
Mária�belovičová�(mriab9@gmail.com)
Interná ambulancia so zameraním na diagnostiku a liečbu chorôb pečene, VŠZaSP sv. Alžbety 
Bratislava, pracovisko Michalovce 
Spoluautori: P. Matula, I. Fedorková 

obsah
Úvod: NAFLD je najčastejšia choroba pečene v hospodársky rozvinutých krajinách. Prevalencia 

sa pohybuje v rozmedzí 17 - 46% v závislosti od diagnostických postupov, etnickej príslušnosti, 
veku, pohlavia. Najúčinnejšou liečbou NAFLD je liečba nefarmakologická (kombinácia diétneho 
stravovania, pohybovej aktivity, kognitívno-behaviorálnej terapie, psychologickej podpory). 

Cieľ práce: Vyhodnotiť účinnosť nefarmakologickej liečby metabolického syndrómu na príklade 
5-ročných skúseností z 2-týždňového redukčného pobytu, ktorý doc. Belovičová vytvorila a reali-
zovala v Bardejovských Kúpeľoch. Zisťovali sme, či nefarmakologická liečba metabolického syn-
drómu ovplyvní štatisticky významne hodnoty celkového cholesterolu (CHOL), triacylglycerolov 
(TAG), HDL cholesterolu (high density lipoprotein), LDL cholesterolu (low density lipoprotein), 
kyseliny močovej (KM), glykémie, hodnoty systolického, diastolického krvného tlaku a pulzu.

Výsledky: Dosiahnutý priemerný pokles hmotnosti bol 3,8 kg, obvod pásu sa zmenšil priemer-
ne o 5,5 cm. Hodnoty poklesu hmotnosti a obvodu pása boli vysoko štatisticky významné (p = 
0,001). Hodnoty poklesu celkového cholesterolu, TAG, LDL a glykémie boli taktiež štatisticky 
vysoko významné (p = 0.001). Pokles krvného tlaku (systolického, diastolického) i pulzu u pa-
cientov po redukčnom pobyte bol štatisticky významný na hladine významnosti α = 0,01.

Závery: Najúčinnejšou metódou v prevencii a liečbe metabolického syndrómu je cielená in-
tervencia zameraná na zlepšenie stravovacích návykov, zvýšenie fyzickej aktivity a zmenu ži-
votného štýlu. Autori v práci podrobne analyzujú výsledky redukčného pobytu a možnosti 
použitia nutričného softvéru pri liečbe nealkoholovej tukovej choroby pečene.

Kľúčové slová: metabolický syndróm, nealkoholová tuková choroba pečene, redukčný pobyt, 
nefarmakologická liečba, nutričný softvér 

SkRíNINg�HEpATITíDy�C�vo�vybRANýCH�RESoCIALIzAČNýCH�zARIADENIACH
Mária�belovičová�(mriab9@gmail.com)
Interná ambulancia so zameraním na diagnostiku a liečbu chorôb pečene, VŠZaSP sv. Alžbety 
Bratislava, pracovisko Michalovce 
Spoluautori: A. Murgová (Michalovce), P. Vansáč (Michalovce), M. Popovičová (Michalovce), 
I. Balážová (Bardejov)

obsah
Úvod: Svetová zdravotnícka organizácia prijala globálnu stratégiu na elimináciu vírusovej he-

patitídy ako závažnej verejno-zdravotnej hrozby do roku 2030. Intravenózni užívatelia drog sú 
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najrizikovejšou skupinou s vysokou prevalenciou vírusovej hepatitídy C v celosvetovom merad-
le. Často trpia súčasne aj alkoholovou chorobou pečene.

Účastníci štúdie: Skríning hepatitídy C prebiehal v mesiacoch júl až október 2018. Testovali 
sme celkovo 410 klientov (298 mužov, 112 žien). Na testovaní sa podieľali pedagógovia a dok-
torandi VŠZaSP sv. Alžbety. Priemerný vek mužov bol 44,2 roka, priemerný vek žien bol 40,1 
roka.

Metódy: Na stanovenie protilátok proti hepatitíde C (anti-HCV) sme použili test na rýchlu 
diagnostiku hepatitídy C (Liver HCV disease test - Voyage). Zároveň sme klientom rozdali do-
tazník vlastnej konštrukcie s otázkami, ktoré boli zamerané na rizikové faktory vírusových he-
patitíd ako aj príčiny ich príchodu do resocializačného zariadenia. 

Výsledky: Z celkového počtu 410 klientov bolo anti-HCV negatívnych 394 klientov, anti-HCV 
pozitívnych bolo 16 (4,1%). Vzhľadom na pozitivitu anti-HCV sme realizovali nadstavbové vy-
šetrenie - stanovenie HCV RNA. HCV RNA pozitivita sa potvrdila u 4 klientov (0,9%). Intrave-
nózne užívanie drog potvrdilo celkovo 46 klientov (11,2%), 119 klientov (29%) malo tetovanie. 
V dotazníku klienti často uvádzali viaceré rizikové faktory, ktoré boli príčinou ich príchodu do 
resocializačného zariadenia. Najčastejšie uvádzali alkohol: 183/410 (44,6%). 

Závery: Náš skríningový projekt je prospektívny (2018-2020). Prínos projektu spočíva v prie-
bežnej edukácii klientov resocializačných zariadení, záchyte konkrétnych osôb s infekciou CHC 
a realizácii sekundárnej prevencie. 

Kľúčové slová: hepatitída C, závislosť od alkoholu, intravenózni užívatelia drog, zraniteľné 
skupiny, resocializačné zariadenia

STRAvA�Ako�pREvENTívNy�FAkToR�vzNIkU�METAboLICkéHo�SyNDRóMU�A�HEpATo-
CELULáRNEHo�kARCINóMU
Mária�belovičová�(mriab9@gmail.com)
Interná ambulancia so zameraním na diagnostiku a liečbu chorôb pečene, VŠZaSP sv. Alžbety 
Bratislava, pracovisko Michalovce 

obsah
Hepatocelulárny karcinóm (HCC) aktuálne predstavuje celosvetovo 5. najčastejšie onkologic-

ké ochorenie, je na 3. mieste spomedzi úmrtí na nádorové príčiny. Predstavuje hlavnú príčinu 
smrti u pacientov s cirhózou. Tvorí 90% zo všetkých zhubných nádorov pečene. Významná 
časť pacientov má HCC v necirhotickom teréne (20%). Etiologicky ide dominantne o NAFLD. 
NAFLD predstavuje pomerne častú etiológiu HCC (42%). Je to rizikový faktor pre vznik HCC u 
pacientov bez cirhózy pečene. 

Na základe epidemiologických štúdií je známe, že diéta bohatá na vlákninu, so zníženým ob-
sahom tuku, s výrazným podielom zeleniny a ovocia, vplýva na celkové zníženie rizika vzniku 
onkologických ochorení. 

Súčasti epigenetickej diéty majú protionkogénne účinky. Jedným z mechanizmov účinku stra-
vy na genóm bunky je proces metylácie, ktorá sa uskutočňuje v dôsledku pôsobenia enzýmu 
DNA metylotransferázy DNMTs (DNMT 1-3b). Zmeny expresie a aktivity tohto enzýmu sa po-
tvrdili pri autizme, obezite, diabete 2. typu a väčšine onkologických ochorení. V prezentácii 
uvádzame konkrétne druhy potravín, ktoré majú preventívny charakter pred vznikom metabo-
lického syndrómu a HCC.

Kľúčové slová: metabolický syndróm, nealkoholová tuková choroba pečene, hepatocelulárny 
karcinóm, strava 
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vRoDENý� DEFICIT� kySLEj� LyzozóMovEj� LIpázy� Ako� pRíČINA� HEpATopATIE�
A�DySLIpopRoTEINéMIE
v.�kupčová1,�j.�bulas1,�j.�Sirotiaková2,�k.�Rašlová3,�ľ.�Skladaný4,�L.�Turecký1
1 Lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica Bratislava
2 Interné oddelenie NsP Myjava
3 Koordinačné centrum  pre FHLP, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
4 HEGITO - Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky 
SZU, FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica

obsah
Deficit kyslej lyzozómovej lipázy (LAL-D) je vzácne geneticky podmienené autozómovo re-

cesívne ochorenie, patriace medzi choroby z hromadenia esterov cholesterolu, spôsobené mu-
táciou  v LIPA géne. Vedie k progresívnemu hromadeniu esterov cholesterolu a triacylglyce-
rolov hlavne v pečeni, ale aj slezine  a iných orgánoch.  V pečeňových lobuloch nachádzame 
mikrovezikulárnu steatózu; - prítomná  je akumulácia lipidov v hepatocytoch, aj penové bun-
ky (makrofágy) s vysokým obsahom ceroidu. Molekulovo genetická podstata tohoto ochorenia 
spočíva v mutácii v LIPA géne, ktorý kóduje lyzozómovú kyslú lipázu (LAL), ktorá zohráva  
kľúčovú úlohu  v lipidovom  metabolizme. Zabezpečuje hydrolýzu esterov cholesterolu a tri-
acylglycerolov v lyzozómoch. Estery cholesterolu a triacylglyceroly vzniknuté z LDL-choleste-
rolu sú degradované pomocou  LAL na neesterifikovaný cholesterol a voľné mastné kyseliny, 
ktoré sú dôležitými mediátormi homeostázy vnútrobunkového cholesterolu. Pokiaľ je aktivita 
LAL znížená, alebo celkom potlačená, estery cholesterolu a triacylglyceroly nie sú degradované 
a akumulujú sa v lyzozómoch buniek orgánov, najviac v pečeni.  

Kojenecká forma ochorenia (Wolmanova choroba) je najprogresívnejšia, pri ktorej deti vzácne 
prežívajú 6 mesiacov  a umierajú na multiorgánové zlyhanie. 

U starších detí a dospelých sa ochorenie prejavuje typicky dyslipidémiou, hepatomegáliou, 
zvýšením hodnôt pečeňových testov (Cholesteryl Ester Storage Disease - CESD) a dochádza 
k včasnému vývoju  aterosklerózy. V laboratórnych nálezoch je charakteristické zvýšenie cel-
kového cholesterolu a LDL-cholesterolu (LDL-C) a zníženie HDL-cholesterolu (HDL-C). Kardio-
vaskulárne komplikácie sa môžu vyskytovať už v mladom veku. U pacientov často dochádza 
k progresii steatózy pečene do fibrózy, následne do cirhózy a pečeňového zlyhania. Lipidogram 
je veľmi podobný ako pri familárnej hypercholesterolémii (FH) a predpokladá sa, že toto ocho-
renie je v klinickej praxi veľmi poddiagnostikované a veľa pacientov je sledovaných hlavne pod 
diagnózou FH. 

Pri LAL-D sa teda jedná o heterogénne ochorenie s rôznymi možnými klinickými manifes-
táciami - podľa závažnosti postihnutia. K významným klinickým prejavom pri LAL-D patrí 
hepatomegália s progresívnym postihnutím  pečene,  aj  postihnutím ďalších orgánov. Mnohé 
klinické prejavy  LAL-D bývajú prítomné v závislosti na závažnosti,  aj veku manifestácie; môže 
byť prítomná hnačka, bolesti brucha, zvracanie, malabsorbcia, cholestáza, steatorea, anémia, 
adrenálne kalcifikácie, žlčníkové obtiaže,  splenomegália, aj pažerákové varixy, ďalej kardiovas-
kulárne prejavy - ako predčasná ateroskleróza, ischemická choroba srdca, prípadne, iktus a pod.  
Pri biochemickom vyšetrení nachádzame  eleváciu  pečeňových testov (ALT, AST), prípadne aj 
GMT, hypercholesterolémiu, zvýšenie LDL-cholesterolu, (niekedy aj triglyceridov) a zníženie  
HDL-cholesterolu.  LAL-D môže  byť diagnostikovaná biochemicky meraním enzymatickej  ak-
tivity v rôznych  bunkových  typoch; prakticky sa však dnes využíva len hodnotenie  aktivity 
enzýmu v leukocytoch periférnej  krvi. Pre screening sa využíva metóda suchej kvapky (dried 
blood spot - DBS), pri ktorej je aktivita enzýmu meraná fluorimetricky. Táto metóda je relatívne 
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jednoduchá,  jedná sa tu o vyšetrenie orientačné. Genetické vyšetrenie spočíva v  DNA analýze 
mutácie génu LIPA; najčastejšia  je mutácia  E8SJM (50-70 %).

Prognóza pacientov s LAL-D je veľmi individuálna, od ťažkého pečeňového  postihnutia v 
kojeneckom veku, vyžadujúceho transplantáciu pečene, až po ťažké kardiovaskulárne kompli-
kácie v dospelom veku, ale priebeh  môže byť aj mierny. V každom prípade je dôležitá včasná 
diagnostika, aby mohla byť  včas zahájená špecifická liečba, ktorá môže zabrániť vývoju orgá-
nových zmien. 

Dyslipidémia je najčastejším prvým nálezom u detí a dospelých s LAL-D  a veľa pacientov 
môže byť odoslaných do špecializovaných lipidologických ambulancií s diagnózou FH. Preto je 
dôležité o diagnóze LAL-D uvažovať, zvlášť ak je prítomná hepatomegália a hepatopatia. Včasnú  
diagnostiku LAL-D umožňuje vyšetrenie metódou suchej kvapky. 
záver: V minulosti bola pri LAL-D k dispozícii len symptomatická liečba, ktorá príliš nezlep-

šovala prognózu pacientov. Pacienti zomierali v mladom veku na progredujúcu hepatopatiu a 
komplikácie aterosklerózy. V súčasnej dobe je k dispozícii špecifická substitučná enzýmová 
liečba (Enzyme Replacement Therapy - ERT). Cieľom  ERT je zvýšiť aktivitu kyslej pečeňovej 
lipázy, zabrániť hromadeniu esterov cholesterolu a triacylglycerolov v bunkách a tým docieliť  
zlepšenie  funkcie postihnutých orgánov.

Práca bola podporená grantovou agentúrou  MŠ SR v rámci grantov VEGA 1/0826/18 a VEGA 
1/0807/18

NAFLD�u�detí�so�skorým�začiatkom�obezity
Daniela�Staníková�(stanikova.d@gmail.com)
Detská klinika LFUK a NÚDCH, Bratislava
Spoluautori: J. Kosnáčová, Ľ. Tichá, J. Staník, I. Čierna 

obsah
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie vzrástla prevalencia obezity za posledných 40 ro-

kov desaťnásobne, pričom jej výskyt sa posúva do čoraz nižších vekových kategórií. Rovnako 
alarmujúci je výskyt komplikácií asociovaných s obezitou už v detskom veku - okrem iných 
je to aj nealkoholová steatóza pečene (NAFLD). Kým vo všeobecnej populácii je prevalencia 
NAFLD 7%, u obéznych detí je to až takmer 35%. Vznik NAFLD je asociovaný s metabolickým 
syndrómom zahŕňajúcim centrálnu obezitu, inzulínovú rezistenciu, diabetes, dyslipidémiu 
a hypertenziu. Kým prevalencia ako aj faktory asociované s NAFLD sú dobre preskúmané 
u adolescentov a dospelých, údajov u mladších detí je pomerne málo. 

V uvedenej práci predstavíme výsledky našej štúdie zameranej na zistenie prevalencie, bio-
chemických a ďalších korelátov NAFLD u detí so skorým začiatkom obezity (do 10. roku života), 
ktoré boli sledované v Endokrinologickej ambulancii Detskej kliniky LFUK a NÚDCH. Výsledky 
porovnávame s pacientmi, u ktorých vznikla obezita po 10. roku života a s neobéznymi kon-
trolami. Ďalej diskutujeme prediktory NAFLD u detí so skorým začiatkom obezity ako aj ďalší 
manažment týchto pacientov.
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METAboLICký�SyNDRóM�v�SúboRE�kLIENTov�poRADNI�zDRAvIA�Rúvz
Alexandra�bražinová1,�Silvia�kontrošová2,�zora�kľocová�Adamčáková2,�Mária�Avdičová2
1 Ústav epidemiológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského
2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Spoluautori: J. Kosnáčová, Ľ. Tichá, J. Staník, I. Čierna 

Cieľ:�Popísať a analyzovať výskyt metabolického syndrómu v súbore klientov poradní zdravia 
pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva na Slovensku za obdobie 1993-2017. 
Materiál�a�metódy: Sledovaný súbor tvorilo 117126 prvých vyšetrení klientov poradní zdra-

via z celkového počtu 360399 vyšetrení, ktoré uskutočnili poradne za celé sledované obdobie. 
Súbor tvorili tí klienti, u ktorých boli zaznamenané parametre metabolického syndrómu. 
V sledovanom súbore sme popísali výskyt metabolického syndrómu a logistickou regresiou sme 
zisťovali asociáciu jeho prítomnosti s vekom, pohlavím, vzdelaním, rodinným stavom, fajčiar-
skymi návykmi, pohybovou aktivitou a mierou pociťovanej záťaže stresom. 
výsledky: Zistili sme prítomnosť metabolického syndrómu u 26% sledovaného súboru. Výskyt 

stúpal s vekom, bol vyšší u mužov, fajčiarov, ľudí s nízkou mierou telesnej aktivity, ľudí s vyš-
šou mierou pociťovaného stresu, ľudí s nižším vzdelaním, ovdovených, rozvedených. Zvýšená 
glykémia nalačno bola zistená u 21% sledovaného súboru (viac u mužov), znížený HDL choles-
terol u 34% (viac u žien), zvýšené triglyceridy u 25% (viac u mužov), zvýšený krvný tlak u 40% 
(viac u mužov), zvýšený obvod pása u 47% (viac u žien).
záver: Výskyt metabolického syndrómu bol potvrdený u štvrtiny populácie klientov poradní 

zdravia. Činnosť týchto poradní je kľúčová pre záchyt rizikových faktorov kardiovaskulárneho 
a celkového zdravia. Dôležité je zvyšovanie povedomia verejnosti o zdraví a o možnostiach 
využitia týchto poradní. Žiadúca je úzka spolupráca poradní zdravia s primárnou zdravotnou 
starostlivosťou.
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Nové�MožNoSTI�v��DIAgNoSTIkE�A�LIEČbE�DEFICITU��LyzozóMovEj�
kySLEj�LIpázy.

V. Kupčová1, J. Bulas1, J. Sirotiaková2, K. Rašlová3, Ľ. Skladaný4, L. Turecký1

1 Lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica Bratislava
2 Interné oddelenie NsP Myjava
3 Koordinačné centrum pre FHLP, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
4 HEGITO – Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky 
SZU, FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica

Súhrn
Deficit lyzozómovej kyslej lipázy (LAL-D) je autozómovo recesívne lyzozomálne ochorenie 
spôsobené mutáciou v LIPA géne. Kumulácia esterov cholesterolu a triglyacylglycerolov v he-
patocytoch vedie k hepatomegálii s progresívnym orgánovým poškodením. Deti a dospelí sa 
typicky prezentujú určitou kombináciou dyslipidémie, hepatomegálie, eleváciou tranzami-
náz a mikrovezikulárnou steatózou s typicky balónovými Kupfferovými bunkami. U veľkej 
časti pacientov sa objavuje poškodenie pečene s progresiou do fibrózy, cirhózy a zlyhania 
pečene. Všeobecnými prejavmi ochorenia sú zvýšené hladiny lipoproteínov s nízkou denzi-
tou (LDL-C),  znížené hladiny lipoproteínov s vysokou denzitou (HDL-C), vývoj aterosklerózy 
a kardiovaskulárneho ochorenia, ktoré sa môže manifestovať už v mladom veku. Za predpo-
kladu, že uvedené klinické prejavy sa podieľajú aj na  iných kardiovaskulárnych, hepatál-
nych a metabolických ochoreniach, nie je prekvapujúce, že LAL-D je v klinickej praxi pod-
hodnotené. Napriek tomu, že je spojené s progresívnym poškodením pečene, fibrózou a end-
stage ochorením pečene u detí a adolescentov, LAL-D sa často manifestuje nešpecifickými 
prejavmi, ktoré sa značnou mierou prekrývajú s inými, častejšie sa vyskytujúcimi chronický-
mi ochoreniami, ako non-alkoholová tuková choroba pečene (NAFLD), metabolický syndróm 
a niektoré vrodené dyslipidémie. Z toho dôvodu sa LAL-D považuje za poddiagnostikované 
ochorenie s vysokým počtom neodhalených prípadov s možnou nesprávnou diagnózou, ako 
necharakteristická tuková choroba pečene so steatózou, non-alkoholovou steatohepatitídou 
alebo kryptogénnou cirhózou.
V súčasnosti je dostupná metóda na meranie aktivity kyslej lyzozómovej lipázy vo vzorke su-
chej kvapky krvi (DBS). Táto metóda preukázala efektívne rozlíšenie medzi osobami s LAL-D 
a nepostihnutými osobami. Doposiaľ rôzne terapeutické postupy neboli schopné predísť vý-
voju cirhózy pečene. V súvislosti so súčasným vývojom novej enzýmovej substitučnej terapie 
sebelipázou alfa sa dostávajú do reality ďalšie terapeutické možnosti so signifikantným zlep-
šením dyslipidémie a redukciou tranzamináz. Správna diagnostika LAL-D je dôležitá pre 
efektívnu liečbu a dlhodobé prežívanie.
Kľúčové slová: lyzozómové ochorenia (LSD), deficit lyzozómovej kyslej lipázy (LAL-D), ocho-
renie z hromadenia esterov cholesterolu (CESD), Wolmanova choroba, enzýmová substituč-
ná terapia, sebelipáza alfa, metóda suchej kvapky krvi (SKK)
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úvod
Lyzozómové ochorenia (Lysosomal Storage 
Disorders – LSD) patria medzi vzácne gene-
ticky podmienené poruchy degradácie mak-
romolekúl spôsobené väčšinou nedostatoč-
ným množstvom, či nedostatočnou aktivitou 
lyzozómových enzýmov, alebo nesprávnou 
funkciou lyzozómového transportného prote-

ínu; prípadne enzýmového aktivátora. V dô-
sledku deficitu resp. nedostatočnej funkcie 
týchto kľúčových proteínov dochádza k hro-
madeniu (tezaurácii) produktov metaboliz-
mu v organizme (pôvodne tezaurizmózy). 
Tieto ochorenia tvoria heterogénnu skupinu 
v rámci dedičných metabolických ochorení 
(57, 56, 42, 31).

NEW POSSIBILITIES IN DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF LYZOSOMIC ACID 
LIPASE DEFICIT.

V. Kupčová1, J. Bulas1, J. Sirotiaková2, K. Rašlová3, Ľ. Skladaný4, L. Turecký1

1 Faculty of Medicine, Comenius University and University Hospital Bratislava
2 Internal medicine department of Hospital with outpatient center Myjava
3 Coordination Center for FHLP, Slovak Medical University, Bratislava
4 HEGITO – Department of hepatology, gastroenterology and transplantation medicine of II. Clinic 
for internal medicine, Slovak Medical University and F.D. Roosevelt Memorial University Hospi-
tal, Banská Bystrica

Abstractract
Lysosomal acid lipase deficiency (LAL-D) is an autosomal recessive lysosomal storage disorder 
caused by mutation in the LIPA gene. The accumulation of cholesteryl esters and triacylglycerols 
in hepatocytes lead to hepatomegaly with progressive organ damage. Children and adults typically 
present with some combination of dyslipidaemia, hepatomegaly, elevated transaminases and 
microvesicular steatosis with typicaly ballooned Kupffer cells. Liver damage with progression to 
fibrosis, cirrhosis and liver failure occurs in a large proportion of patients. Elevated low density 
lipoprotein cholesterol levels (LDL-C), decreased high density lipoprotein cholesterol levels (HDL-C) 
are common features, development of atherosclerosis and cardiovascular disease may manifest as 
early as childhood. Given that these clinical manifestations are shared with other cardiovascular, 
liver and metabolic diseases, it is not surprising that LAL- D is under-recognized in clinical practice. 
Although it is associated with progressive liver injury, fibrosis and end-stage liver disease in children 
and adolescent, LAL- D frequently presents with nonspecific signs that overlap substantially with 
other, more common, chronic conditions like nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD), metabolic 
syndrome, and certain inherited dyslipidemias. Therefore LAL-D is supposed to be an underdiagnosed 
disease with a high number of unreported cases misdiagnosed as uncharacteristic fatty liver disease 
with steatosis, nonalcoholic steatohepatitis or cryptogenic liver cirrhosis.
A method for measuring lysosomal acid lipase activity in dried blood spot (DBS) samples is 
available. This method is shown to effectively discriminate between individuals with LAL-D and 
unaffected controls.
Until recently, different therapeutic options could not prevent development of liver cirrhosis.
With the recent development of new enzyme replacement therapy with sebelipase alfa, next therapeutic 
options with significant improvement of dyslipidemia and reduction of transaminases have become 
reality. Correct diagnosis of LAL-D is important for effective therapy and long-term survival.
Key words: lysosomal storage disorders (LSD) lysosomal acid lipase deficiency (LAL-D), Wolman 
disease, cholesteryl ester storage disease (CESD), enzyme replacement therapy, sebelipase alfa, 
dried blood spot (DBS)DBS)
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Prvé príznaky LSD sa môžu objaviť kedykoľ-
vek od novorodeneckého obdobia, až do ne-
skorej dospelosti. Včasné formy mávajú ťaž-
ký priebeh s rýchlou progresiou a infaustnou 
prognózou. Postihnutie je multisystémové 
s trvalou progresiou ťažkostí a postihnutím 
metabolicky aktívnych orgánov, resp. tkanív 
– kostná dreň, pečeň, kosti, kostrové svaly, 
myokard, CNS. Diagnózu LSD definitívne po-
tvrdíme dôkazom zníženej aktivity daného 
enzýmu a analýzou mutácií (61, 56, 42).

Lyzozóm� (z gréckeho slova lysis - rozpus-
tenie; soma - telo) je prítomný prakticky vo 
všetkých bunkách organizmu, (okrem erytro-
cytov) a objavil ho v r. 1955 belgický cyto-
lóg Christian de Duve (15). Je zapojený do 
katabolizmu bunkového materiálu, ktorý sa 
do neho dostane pomocou autofágie (33). 
V poslednom období bol objasnený jeho vý-
znam nielen ako organely s dôležitou úlohou 
pri degradácii, ale aj pri regulácii mnohých 
bunkových funkcií. Pri poruche jeho funkcie 
dochádza k nerovnováhe bunkovej homeos-
tázy, čo vedie k lyzozómovým ochoreniam 
(52, 31).

LSD patria medzi dedičné poruchy metabo-
lizmu. Na klinickej, enzymatickej a moleku-
lárnej úrovni bolo popísaných cca 60 rôznych 
lyzozómových porúch, resp. jednotiek. Jedná 
sa o vzácne ochorenia vyskytujúce sa panet-
nicky, ich sumárny výskyt v našej populácii je 
odhadovaný na 1 : 8 200 živo narodených detí 
(47, 42, 31, 13).�Dedičnosť LSD je majoritne 
autozómovo recesívna, výnimkou sú X-via-
zané ochorenia (Fabryho choroba, mukopoly-
sacharidóza typ II, Danonova choroba), resp. 
autozómovo dominantne dedičná adultná 
forma neuronálnej ceroidnej lipofuscinózy) 
(42, 31, 14).

V poslednom období dochádza k novým 
poznatkom v biochemicko-patomechanickej 
podstate jednotlivých porúch a je už mož-
né niektoré z LSD označiť za terapeuticky 
ovplyvniteľné (31, 13).

K lyzozómovým ochoreniam patrí aj ocho-
renie z hromadenia esterov cholesterolu� - 
(Cholesteryl Ester Storage Disease – CESD). 

Ide o vzácne dedičné ochorenie, ktorého prí-
činou je deficit lyzozomálnej kyslej lipázy 
(56, 16).

Enzým kyslá lyzozomálna lipáza (Lysoso-
mal Acid lipase - LAL) je prítomný v lyzozó-
moch jadrových buniek a katalyzuje hydro-
lýzu esterov cholesterolu a triacylglycerolov. 
Deficit lyzozomálnej kyslej lipázy (Lysosomal 
Acid Lipase Deficiency ( LAL-D) vedie k hro-
madeniu („tezaurácii“) tukov v tkanivách 
s vysokou receptorovo sprostredkovanou en-
docytózou lipoproteínov s nízkou denzitou 
(LDL-C) (56).

Deficit lyzozomálnej kyslej liázy (LAL-D) 
je vzácne autosomálne recesívne ochorenie, 
ktoré patrí medzi ochorenia spôsobené mutá-
ciou v LIPA géne. Vedie k hromadeniu esterov 
cholesterolu a triacylglycerolov hlavne v pe-
čeni a  k mikrovezikulárnej steatóze pečene 
v bioptickom náleze (58, 13).

Kojenecká forma (Wolmanova choroba) je 
najprogresívnejšia forma manifestácie LAL-D, 
pri ktorej deti vzácne prežívajú 6 mesiacov 
a umierajú na multiorgánové zlyhanie. U star-
ších detí a dospelých sa LAL-D prejavuje naj-
mä dyslipidémiou, hepatomegáliou a zvýše-
ním hodnôt pečeňových testov (Cholesteryl 
Ester Storage Disease – CESD) (46, 11, 58).

V laboratórnych nálezoch je prítomné zvý-
šenie celkového a LDL-cholesterolu (LDL-C) 
a zníženie HDL-cholesterolu (HDL-C). Kardio-
vaskulárne komplikácie sa môžu vyskytovať 
už v mladom veku a u mnohých pacientov 
dochádza k progresii ochorenia do pečeňovej 
fibrózy, k cirhóze a pečeňovému zlyhaniu. Li-
pidogram je veľmi podobný, ako pri familár-
nej hypercholesterolémii a predpokladá sa, že 
toto ochorenie je v klinickej praxi veľmi pod-
diagnostikované (5, 58).

Pri LAL-D sa teda jedná o vzácne autosomál-
ne recesívne lyzozomálne ochorenie charak-
terizované progresívnou kumuláciou esterov 
cholesterolu a triglyceridov v pečeni, slezine, 
ale aj v ďalších orgánoch. Typickým nálezom 
je dyslipidémia a dochádza k včasnému vý-
voju aterosklerózy (1, 29). Laboratórne nálezy 
sú podobné ako pri  iných poruchách meta-
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bolizmu lipidov, hlavne ako pri familiárnej 
hypercholesterolémii. Predpokladá sa, že toto 
ochorenie je poddiagnostikované a veľa pa-
cientov je sledovaných najmä pod diagnózou 
familiárnej hypercholesterolémie (FH) (5, 29). 
Závažným klinickým prejavom je hepatome-
gália s progresívnym postihnutím pečene 
a súčasne možným postihnutím dalších orgá-
nov (9, 58).

V minulosti sa väčšinou používala len symp-
tomatická liečba, ktorá príliš nezlepšovala 
prognózu pacientov. Pacienti často zomierali 
v mladom veku na progredujúcu hepatopa-
tiu a komplikácie aterosklerózy (61). V sú-
časnosti je k dispozícii jednoduchá dostupná 
diagnostika tohto ochorenia vo vzorke suchej 
kvapky krvi a zároveň sa dostáva do možností 
liečby špecifická enzýmová substitučná lieč-
bu rekombinatnou humánnou lyzozomálnou 
kyslou lipázou (sebelipáza alfa) (58).

Etiológia
Etiologicky sú lyzozómové ochorenia�(LSD) 

podmienené deficitom niektorého enzýmu z 
kyslých hydroláz, ktoré sú situované v ly-
zozómoch a umožňujú postupné štiepenie 
veľkých komplexných molekúl na molekuly 
jednoduchšie. Jedná sa väčšinou o postupnú 
degradáciu sfingolipidov, glykoproteínov, či 
mukopolysacharidov z bunkových stien zani-
kajúcich buniek. Nedostatočné množstvo, či 
nedostatočná aktivita lyzozomálneho enzý-
mu, alebo nesprávna funkcia lyzozómového 
transportného proteínu; prípadne enzýmové-
ho aktivátora spôsobuje nahromadenie nedeg-
radovaného substrátu v lyzozómoch rôznych 
buniek (52, 47,42, 31).

Deficit kyslej lyzozómovej lipázy�(LAL-D) 
je spôsobený patogénnymi variantami v géne 
LIPA, ktorý sa nachádza na 10. chromozóme 
(10q23.31) a skladá sa z 10 exonov. Gén kódu-
je enzým kyslú lyzozomálnu lipázu, ktorá má 
za normálnych okolností za úlohu degradáciu 
esterov cholesterolu a triacylgycerolov (TAG). 
Klinická manifestácia je zapríčinená uklada-
ním týchto látok v pečeni, slezine, ale aj v ste-
nách čreva  atď.�(61, 52).

Pri LAL-D dochádza k poruche intralyzozó-
movej degradácie TAG a esterov cholesterolu. 
Lyzozómová kyslá lipáza (LAL) štiepi LDL 
derivovaný ester cholesterolu na neesterifiko-
vaný cholesterol (31). Neesterifikovaný cho-
lesterol má významnú úlohu pri endogénnej 
syntéze cholesterolu. Pri deficite LAL sa estery 
cholesterolu akumulujú v lyzozómovom sys-
téme najmä makrofágov pečene a sleziny (57, 
23) ale tiež v hepatocytoch, bunkách kôry nad-
obličiek a pod. Pri laboratórnom vyšetrení je u 
pacientov trvalá hypercholesterolémia s vyso-
kou hodnotou LDL cholesterolu (LDL-C) spô-
sobená zvýšenou syntézou VLDL hepatocyt-
mi, nízka hodnota HDL cholesterolu (HDL-C) 
a variabilne zvýšené triacylglyceroly (19, 48, 31).

patogenéza
Molekulárno-genetická podstata tohto ocho-

renia spočíva v mutácii v LIPA géne, ktorý 
kóduje lyzozómovú kyslú lipázu (LAL), ktorá 
zohráva kľúčovú úlohu v lipidovom metabo-
lizme. Zabezpečuje hydrolýzu esterov choles-
terolu a triacylglycerolov v lyzozómoch (50). 
Estery cholesterolu a triglyceridy derivované 
z LDL cholesterolu sú degradované pomocou 
LAL na neesterifikovaný cholesterol a voľné 
mastné kyseliny, ktoré sú dôležitými mediátor-
mi homeostázy vnútrobukového cholesterolu. 
Pokiaľ je aktivita LAL znížená, alebo celkom 
potlačená, estery cholesterolu a triacylglyce-
roly nie sú degradované a kumulujú sa v ly-
zozómoch buniek orgánov, najviac v pečeni. 
Vplyvom zvýšenia koncentrácie cholestero-
lu a up-regulácie HMG-CoA reduktázy môže 
LAL spätne inhibovať aktivitu LDL-receptorov 
a znižovať clearence LDL-C z cirkulácie. V la-
boratórnych vyšetreniach nachádzame typic-
ky zvýšenie lipoproteínov s nízkou denzitou 
(low density lipoproteins - LDL-C), zníženie 
lipoproteínov s vysokou denzitou (high den-
sity lipoproteins - HDL-C); triglyacylglyceroly 
tiež môžu (ale nemusia) byť zvýšené (23).

klinický�obraz�a�klinické�prejavy
Pri deficite lyzozómovej kyslej lipázy (LAL-

D) rozoznávame dve formy: infantilnú, nazý-
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vanú aj Wolmanova choroba a  tzv. choles-
terol ester storage disease (CESD) - ktorá sa 
vyskytuje u väčších detí a dospelých (61, 56).

Wolmanova choroba sa môže prejaviť nepro-
spievaním v prvých týždňoch až mesiacoch 
(najčastejšie prvom až druhom mesiaci života), 
ale môže sa prejavovať aj od prvého dňa života 
zvracaním, hnačkami, steatoreou a distenziou 
čriev. Často býva prítomná hepatosplenomegá-
lia a steatóza pečene s možným prechodom do 
cirhózy. Ku klasickým príznakom patrí aj zväč-
šenie nadobličiek, ich kalcifikácia a možná ná-
sledná insuficiencia. Pacienti vačšinou exitujú 
do prvého roku života (61, 56).

Z prognostického hľadiska sa LAL-D teda 
manifestuje v dvoch – aj prognosticky odliš-
ných klinických variantách: malígná infantil-
ná varianta (Wolmanova choroba) a relatívne 
benígna forma, ktorá je známa ako choroba z 
hromadenia (tezaurácie) esterov cholesterolu 
- odtiaľ pochádza aj starší názov týchto ocho-
rení označovaných ako tezaurizmózy (choles-
terol ester storage disease - CESD). CESD patrí 
preto do diferenciálnej diagnostiky hepato-
megalie od kojeneckého veku až po dospelých 
pacientov (56).

CESD sa klinicky najčastejšie prejaví hepa-
tomegáliou. Pacienti majú hypercholesterolé-
miu, niektorí hypertriacylglycerolémiu, vyso-
kú hladinu LDL-C, nízku hladinu HDL-C a sú 
ohrození predčasným vznikom aterosklerózy.

Určujúcim faktorom rozsahu postihnutia 
je pravdepodobne výška reziduálnej aktivity 
enzýmu. Obidve ochorenia sú autozomálne 
recesívne dedičné. Štrukturálny gén pre LAL 
je lokalizovaný v oblasti dlhých ramienok 
chromozómu 10 v pruhu q24-q25. Pre obidve 
ochorenia sú známe prevalentné mutácie (56). 
Pri podávaní inhibítoru 3-hydroxy-3-metylglu-
taryl koenzým A (HMG-CoA) reduktázy (statí-
nov) bolo popísané zníženie hladiny choleste-
rolu a triglyceridov pri CESD (25, 56).

CESD sa môže prejaviť polymorfne a v rôz-
nom veku, typicky najčastejšie medzi 5. a 9. 
rokom života. V detskom veku sa môže ochore-
nie prejaviť ako neprospievanie a zaostávanie 
psychomotorickeho vývoja. Ale ochorenie sa 

môže prejaviť aj vo vyššom veku hepatomegá-
liou, niekedy sprevádzanou aj splenomegáliou, 
môžu byť prítomné prejavy hepatopatie s ele-
váciou transamináz, ikterom, steatózou, fibró-
zou až cirhózou. Vzhľadom na porušený meta-
bolizmus lipidov býva prítomná aj ateroskle-
róza, ktorá sa významne podieľa na morbidite 
pacientov s uvedeným ochorením. Pacienti s 
CESD však nemusia mať vždy skrátenú dĺžku 
života. (61). V laboratórnom náleze pozoru-
jeme hypercholesterolémiu, zvýšený LDL-C, 
niekedy aj hypertriacylglycerolémiu, znížený 
HDL-C. U niektorých pacientov bola pozoro-
vaná výrazná elevácia chitotriozidázy (61).

V biopsii pečene je pozorovaná mikrovezi-
kulárna steatóza, ktorá je intralyzozómová, 
pričom túto lokalizáciu je potrebné dokázať 
pomocou imunohistochémie (61, 33).

LAL-D je teda heterogénne ochorenie s rôz-
nymi klinickými prejavmi. Priemerný vek, 
v ktorom sa ochorenie prejavuje, je najčas-
tejšie cca 5 rokov, ale bol popísaný aj rozvoj 
prvých príznakov u muža vo veku 44 rokov 
a ženy vo veku 68 rokov (10, 58). Rôznoro-
dosť a závažnosť prejavov je ovplyvnená ty-
pom mutácie a stupňom zbytkovej aktivity 
enzýmu (28, 58). Vo všeobecnosti platí, že 
varianty zapríčiňujúce chýbanie reziduálnej 
aktivity enzýmu spôsobujú vážnejšie poško-
denie, než varianty, ktorých produkt má rezi-
duálnu aktivitu (61).

Najviac fulminantná a progresívna forma 
sa prejavuje v prvých týždňoch po narodení 
a po prvýkrát bola popísaná v roku 1956 ako 
už spomínaná Wolmanova choroba (38, 58). 
O niekoľko rokov neskôr popísal Fredrickson 
prípad 12 ročného chlapca so závažnou hy-
percholesterolémiou, hepatomegáliou a  ku-
muláciou esterov cholesterolu v náleze peče-
ňovej biopsie. Uvedená neskorá forma bola 
vtedy popísaná ako cholesteryl ester storage 
disease (CESD) (58).

Wolmanova choroba: Pri tejto variante na-
chádzame nulovú aktivitu LAL a klinicky sa 
toto ochorenie prejaví  väčšinou už v prvých 
týždňoch života neprospievaním, zvraca-
ním, distenziou bruška, hnačkami. Typická 
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je hepatosplenomegália a hepatopatia vedú-
ca k zlyhaniu pečene. Ku kumulácii esterov 
cholesterolu môže dochádzať aj v slezine, 
lymfatických uzlinách a nadobličkách, v kto-
rých u cca 50 % nachádzame kalcifikácie. 
Dieťa postupne kachektizuje a umiera spra-
vidla do 6. – 12 mesiacov života na multior-
gánové zlyhanie. Ochorenie sa môže preja-
viť dokonca aj v tehotenstve ascitom plodu 
a polyhydramnionom (38, 28, 58)

Cholesteryl ester storage disease (CESD): 
U detí a dospelých sa LAL-D prejavuje me-
nej fulminantne, niekedy len poruchami me-
tabolizmu lipidov, býva tiež asymptomatická 
splenomegália v prvej dekáde, alebo až v do-
spelosti a progresívna hepatopatia s elevá-
ciou pečeňových testov, steatóza pečene, pe-
riportálna fibróza, cirhóza, aj tumory pečene.�
(59, 28).

Diagnostika�lyzozómových�ochorení
Celkove na diagnózu lyzozómových ocho-

rení� (LSD)� je nutné pomýšľať pri multisys-
témovom postihnutí, ktoré má progresívny 
charakter. Pomôcť môže typická anamnéza, 
klinický nález (často hepatosplenomegália), 
v laboratórnej diagnostike nález zmien v krv-
nom obraze (cytopénia), vakuoly v lymfocy-
toch, či vyššie hladiny biomarkerov – prote-
ínov, ktorých hladina sa zvyšuje pri aktivácii 
makrofágového systému (nejznámejšia je zvý-
šená aktivita kyslej fosfatázy a chitotriozidázy 
v plazme) (60, 42).

Diagnostika LSD sa odvíja od typickej kli-
nickej symptomatológie, ktorá spolu s labora-
tórnymi a zobrazovacími vyšetreniami vyústi 
do biochemicko-metabolických testov, enzy-
mologického a molekulovo-genetického vy-
šetrenia (55, 31).

Po zhodnotení klinického obrazu, anam-
nestických údajov, výsledkov tzv. základných 
laboratórnych (krvný obraz, náter periférnej 
krvi, biochemické parametre) a zobrazovacích 
vyšetrení (RTG, ultrasonografia parenchyma-
tóznych orgánov, magnetická rezonancia), sú 
pokračujúcimi vyšetreniami špeciálne meta-
bolické screeningové vyšetrenia (31).

Definitívne určenie diagnózy LSD je možné 
priamym dôkazom zníženej aktivity daného 
enzýmu v izolovaných leukocytoch periférnej 
krvi, (prípadne vo fibroblastoch, amniocytoch 
či choriových klkoch). Dôležité je potvrdenie 
diagnózy na molekulovo-genetickej úrovni, 
teda nález patogénnej mutácie. Tieto dve me-
tódy tiež umožňujú aj prenatálnu diagnostiku 
pri plánovanom rodičovstve (42, 45).

Diagnostika lyzozómových enzymopatií je 
ukončená enzymologickým a molekulovo-ge-
netickým vyšetrením (3,17,18). Výrazný pre-
lom v diagnostike lyzozómových enzymopatií 
nastal možnosťou stanovenia enzýmovej ak-
tivity zo suchej kvapky kapilarizovanej krvi 
(SKK) nabratej na filtračný papierik (39). Táto 
metodika výrazne posunula vpred diagnosti-
ku LSD. Postupne sa pomocou suchej kvapky 
krvi dajú diagnostikovať pacienti s liečiteľ-
nými formami mukopolysacharidóz (MPS I, 
II, IVA,VI,VII), Pompeho, Fabryho a Gauche-
rovou chorobou aj LAL-D (32,27). Novodobé 
diagnostické metódy umožnili pri LSD ústup 
od invazívnych vyšetrení s odberom tkanív 
na histochemické vyšetrenie. Biopsia orgánov 
má však svoje miesto v nejednoznačných prí-
padoch (napr. prípady s nejasnou patogenitou 
nájdených mutácií pri molekulovo-genetic-
kom vyšetrení) (31).

Diferenciálna�diagnóza
Vyšetrenia vedúce k dg. a dif. dg. deficitu ly-

zozómovej kyslej lipázy (LAL-D):
Ochorenie z akumulácie cholesterolových 

esterov (Morbus Wolman, cholesterol ester 
storage disease – CESD), s deficitom kyslej 
lyzozómovej lipázy (Lysosomal Acid Lipase 
Deficiency – LAL-D) je zapríčinené deficitom 
lyzozómovej kyslej lipázy. V dôsledku toho - 
ako už bolo spomenuté - dochádza k intraly-
zozómovej akumulácii cholesterolových este-
rov a triacylglycerolov (61, 59) .

Choroba sa prejavuje vo dvoch fenotypoch: 
Wolmanova choroba s predpokladanou inci-
denciou cca 1 : 500 000 a ochorenie z akumulá-
cie cholesterolových esterov s predpokladanou 
incidenciou 1 : 40 000. Wolmanova choroba 
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predstavuje závažný, infantilný variant defektu 
s takmer nulovou enzýmovou aktivitou, s hro-
madením esterov cholesterolu v lyzozómoch 
hepatocytov, buniek kôry nadobličky, histiocy-
tov, enterocytov. Už v prvých týždňoch až me-
siacoch po narodení pacienta sa rozvinie zvra-
canie, hnačky, neprospievanie. (38, 18). Typické 
klinické príznaky sú hepatosplenomegália, ik-
terus, črevná malabsorpcia, zväčšenie nadobli-
čiek s kalcifikáciami a vakuolizácia lymfocytov. 
Často je zaostávanie v psychomotorickom vývo-
ji. Pacienti zomierajú okolo 1 roka na hepatálne 
zlyhanie a kachexiu (11, 31).

Najčastejšie sa však ochorenie manifestuje 
CESD fenotypom, v predškolskom veku he-
patosplenomegáliou, hepatopatiou a hyperli-
pidémiou. Môže vyústiť do fibrózy a cirhózy 
pečene. V dospelosti sa rozvíja predčasná ate-
roskleróza (9, 1).

Na deficit LAL treba preto myslieť najmä u 
neobéznych pacientov s nealkoholovou stea-
tózou pečene (NAFLD) alebo s nealkoholovou 
steatohepatitídou (NASH) (30, 2, 31).

Dôležitá je podrobná osobná� aj� rodinná�
anamnéza, ktorá nás môže viesť k prvému 
podozreniu, že sa nejedná o familiárnu hy-
perlipoproteinémiu (FH). Rodičia majú ty-
picky normálny, alebo mierne patologický 
lipidogram a v rodine často nie je závažná 
kardiovaskulárna záťaž. vo�fyzikálnom�vyšet-
rení nachádzame hepatosplenomegáliu, ktorá 
nebýva pri FH, hlavne u detí (9, 5, 58).
v�biochemickom vyšetrení nachádzame 

eleváciu pečeňových testov (ALT, AST, GMT), 
hypercholesterolémiu, zvýšenie LDL choles-
terolu a niekedy triglyceridov, zníženie HDL-
cholesterolu (17, 58).

Vyššie uvedené klinické a laboratórne nále-
zy môžu byť prítomné aj pri iných poruchách 
metabolizmu lipidov – najčastejšie pri FH, 
familiárnom defekte apolipoproteínu B a pri 
kombinovanej a polygénovej hypercholestero-
lémii�(9, 5, 58).�U dospelých je nuté uvažovať 
tiež o nealkoholovej steatóze, steatohepatitíde 
a alkoholovej hepatopatii. Hladiny LDL-cho-
lesterolu bývajú u pacientov s deficitom kyslej 
lipázy menej zvýšené, než u pacientov s FH, 

na druhej strane hepatopatia nemusí byť prí-
tomná u všetkých pacientov s LAL-D, niekto-
rí pacienti môžu mať tiež len mierne zvýšené, 
alebo normálne hodnoty tranzamináz (6, 58).
zobrazovacie� techniky: Ultrasonografia�
(USg)� a�nukleárna� magnetická� rezonancia�
(NMR)� preukazujú hepatosplenomegáliu, 
zväčšenie nadobličiek a ich kalcifikácie.�V po-
slednej dobe je k dispozíciii 3T�magnetická�
rezonancia�ako menej invazívna metóda, než 
pečeňová biopsia.
Meranie� LAL-aktivity môže byť diagnosti-

kované biochemicky meraním enzymatickej 
aktivity v rôznych bunkových typoch: avšak 
prakticky sa dnes využíva len hodnotenie ak-
tivity enzýmu v leukocytoch z periférnej krvi 
(39). Reakcia je špecifická pre LAL, výsledky 
sú teda pri použití tejto metódy spoľahlivé. 
Pre screening sa využíva metóda suchej kvap-
ky (dried blood spot – DBS), pri ktorej je akti-
vita LAL meraná fluorimetricky. Táto metóda 
je relatívne jednoduchá, ale ide o vyšetrenie 
orientačné, ktoré môže byť falošne negatívne 
(napr. vplyvom použitej dezinfekcie), je preto 
potrebné použiť inhibítor LAL lalistat, ktorý 
pomôže „odfiltrovať“ interferujúcu aktivitu 
ostatných lipáz vo vzorke (39, 42, 58).
pečeňová�biopsia:�V súčasnej dobe sa biopsia 

nevykonáva, len ak ostatné vyšetrenia nevedú 
k diagnóze. Nachádzame mikrovezikulárnu 
steatózu v pečeňových lobuloch, akumuláciu 
lipidov v hepatocytoch, penové bunky (mak-
rofágy) s vysokým obsahom ceroidu lokalizo-
vaným periférne, stratu lipopigmentu (lipofus-
cínu) v hepatocytoch. Je pozitívne imunohis-
tochemické farbenie na lyzozomálne markery 
katepsin D, LAMP1, LAmP2 (Lysosomal Asso-
ciated Membrane Protein 1), Lysosomal Asso-
ciated Membrane Protein 2) (58).
genetické�vyšetrenie: DNA�analýza�–�mutá-
cia�génu�LIpA:�najčastejšia je mutácia E8SJM, 
ktorá je prítomná u 50-70 % pacientov (58). 
Prevalentná mutácia pri  CESD je prítomná 
približne u 70 % všetkých mutantných chro-
mozómov pri  CESD (38). Pacienti bez tejto 
prevalentnej mutácie majú závažnejšiu kli-
nickú symptomatológiu choroby ( 3, 4, 56).
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Diskusia
Deficit lyzozomálnej kyslej lipázy sa mani-

festuje v dvoch prognosticky odlišných klinic-
kých variantách: maligná infantilná varianta 
(Wolmanova nemoc) a relatívne benígna for-
ma, ktorá je známa ako choroba z hromadenia 
esterov cholesterolu (CESD) (56) .

CESD patrí do diferenciálnej diagnostiky 
hepatomegálie od kojeneckého veku až po do-
spelých pacientov (56, 59).

V Českej republike bolo doposiaľ popísa-
ných niekoľko desiatok prípadov pacientov 
s CESD. U väčšiny bola stanovená diagnóza 
pred 20. rokom veku. Boli však popísané aj 
prípady s veľmi miernou formou CESD, ktoré 
boli diagnostikované až po 40. roku veku (25, 
19, 45).�Je pravdepodobné, že mnohí pacienti 
s CESD sú sledovaní pod inými diagnózami, 
ako napr. heterozygotná forma familiárnej hy-
percholesterolémie, nealkoholová steatohepa-
titída, alebo kryptogénna cirhóza (56, 30, 34).�
V Českej republike Elleder a kol. túto varian-
tu deficitu LAL diagnostikoval vo viacerých 
prípadoch a rodinách. Pacienti boli rozdelení 
do  dvoch podskupín. Jedna skupina - ako kli-
nicky manifestná - bola diagnostikovaná na 
základe hepatomegálie, ktorá bola náhodne 
objavená pri preventívnych školských pre-
hliadkach, alebo pri celkovom vyšetrení pri 
infekcii dýchacích ciest. Druhá skupina bola 
tvorená dospelými pacientami vo veku 33-53 
rokov.�Priebeh ochorenia bol benígny a klinic-
ké príznaky boli nešpecifické (19).�Variabilitu 
klinického obrazu ovplyvňuje zbytková akti-
vita enzýmu podobne, ako aj pri  iných ocho-
reniach s kumuláciou�(19, 3, 56).

V literatúre bola popísaná kazuistika naj-
mladšieho pacienta s diagnostikovanou CESD 
v Českej republike. Klinicky okrem dominant-
nej hepatomegálie boli príznaky neprospieva-
nia, ktoré však nepatria do obrazu CESD. Bola 
tiež popísaná jedna dospelá pacientka s CESD 
s chronickou hnačkou od detstva, úbytkom na 
váhe, so zníženými hladinami vitamínov roz-
pustných v tukoch a s histologickým obrazom 
kumulácie v lamina propria tenkého čreva (18). 
U niektorých popisovaných pacientov  his-

tologické vyšetrenie čreva neodhalilo typický 
obraz popísaný u pacientov s CESD, s prítom-
nosťou kumulujúcich makrofágov v lamina 
propria a a tukových depozitov v bunkách 
črevnej mukózy a submukózy (56) . Tiež nebo-
li prítomné zmeny na črevnej sliznici, ktoré by 
zodpovedali malabsorbčnému syndrómu a prí-
čina neprospievania zostala vo vyššie uvede-
nom prípade neobjasnená (56). Hepatomegália 
spoločne s mierne elevovanými tranzamináza-
mi, hypercholesterolémiou a neprítomnosťou 
hypoglykémií by mala viesť k podozreniu na 
CESD. Diagnóza je potvrdená stanovením zbyt-
kovej aktivity LKL v periférnych leukocytoch. 
V literatúre sú popísané kazuistiky s vzácnou 
prechodnou variantou CESD. U pacientov 
s CESD bola popísaná progresívna fibróza pe-
čene s portálnou hypertenziou a gastrointesti-
nálnym krvácaním, ktorú bolo nutné riešiť pe-
čeňovou transplantácou v prvom, alebo v dru-
hom deceniu (35, 11). Prenatálna diagnostika 
je preto indikovaná u Wolmanovej choroby 
aj u prechodných foriem CESD (56).

V ČR bolo diagnostikovaných niekoľko prí-
padov CESD vo viacerých rodinách. Časť prí-
padov sa vyznačovalo klinicky manifestnou 
hepatopatiou s hepatomegáliou, objavenou 
náhodne pri lekárskych prehliadkach (medzi 
2-14 rokom). U niekoľkých dospelých pacien-
tov s trvalou hypercholesterolémiou bol prie-
beh ochorenia subklinický a diagnóza bola 
stanovená celkom náhodne vyšetrovaním 
nešpecifických sekundárnych a terciárnych 
prejavov choroby. Diagnóza bola stanovená 
u všetkých prípadov CESD na úrovni tkani-
vovej (pečeňovou biopsiou), biochemickej 
(deficit kyslej lipázy) a molekulovo-genetickej 
(mutácie v lokuse enzýmu). U väčšiny pacien-
tov bola dokázaná najčastejšia mutácia v ho-
mozygotnom stave a viedla k narušeniu zo-
strihu a strate ôsmeho exonu. Niekoľko�mutá-
cií bolo prítomných v heterozygotnom stave. 
Jednalo sa buď o bodové „missense“ mutácie 
T323, A(Trp 74 Arg), T4 75 A (Asp 124 Glu), 
A 210 T (Asp 36 Gly), o bodovú „nonsense“ 
mutáciu: C233T (Arg44-stup), alebo o deleč-
né mutácie D C 673-5 a D G 1068-8 (19).
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Terapia�lyzozómových�chorôb
Lyzozómové choroby patria medzi dedičné 

metabolické poruchy, ktoré je možné terapeu-
ticky ovplyvniť. V súčasnom období je možné 
liečiť celú radu LSD (42, 24).

Pri niektorých z lyzozómových chorôb, kto-
ré sú spôsobené deficitom enzýmu, je možné 
chýbajúci enzým nahradiť transplantáciou 
kostnej drene, či farmakologickou substitú-
ciou enzýmu (z angl. enzyme replacement 
therapy – ERT).

Transplantácia kostnej drene má byť vyko-
naná do 24. mesiaca života dieťaťa, aby bol 
efektívne chránený centrálny nervový systém 
(CNS) (32). Transplantácia kostnej drene� je 
odporučeným postupom v kombináci s ERT 
zatiaľ len pri MPS I. U iných LSD nebol jej 
efekt dostatočný (42).

Cestu k úspešnej farmakologickej liečbe 
náhradou chýbajúcich enzýmov otvorilo ob-
javenie manózo-6-fosfátových receptorov 
makrofágov, ktoré sprostredkovajú rozpozna-
nie a transport špecifických enzýmov do lyzo-
zómov buniek. Pri ERT má pacient intravenóz-
nou infúziou podávaný chýbajúci enzým, ktorý 
je vyrobený rekombinantnou technológiou. Jed-
ná sa o veľkú molekulu - proteín, ktorý nepre-
chádza cez hematoencefalickú bariéru, a tak ne-
môže ovplyvniť postihnutie CNS (3, 53, 36).

Zatiaľ najefektnejšie sa ukazuje tzv. ERT 
(enzyme replacement therapy – enzýmová 
substitučná terapia), kedy defektný či chýba-
júci enzým nahradíme rekombinantným en-
zýmom aplikovaným v intervale 1–2 týždňov 
v krátkych vnútrožilových infúziách (42). 
Táto liečba je veľmi účinná napr. u adultného 
(viscerálního) typu Gaucherovy choroby, a u 
Fabryho choroby (27). Efekt liečby bol dokáza-
ný i u glykogenózy typ II (Pompeho choroba), 
MPS I (syndrom Hurler-Scheie, MPS I-H/S), 
MPS typ II a typ VI. (32). Limitáciou tejto lieč-
by je postihnutie CNS – veľká proteínová mo-
lekula enzýmu neprejde cez hematoencefalic-
kú bariéru. Preto u klasickej MPS I (syndróm 
Hurlerovej, MPS I-H) je potrebné započať ERT 
ihneď po stanovení diagnózy, aby sa predišlo 
postihnutiu skeletu a myokardu; (51, 54), ďa-

lej je indikovaná transplantácia kostnej drene, 
ktorá zabráni rozvoju zmien v CNS a zaistí 
ďalšiu vlastnú tvorbu enzýmu (42).

Dalšou možnosťou liečby pri LSD je tzv. 
substrát redukujúca terapia (SRT), kde sa 
snažíme znížiť množstvo substrátu, ktoré má 
byť spracované, a tým minimalizovať zmeny 
z kumulácie. Jedná sa o malé molekuly, ktoré 
blokujú syntézu nedegradovateľného materiá-
lu, čím znižujú jeho kumuláciu. Majú schop-
nosť prenikať do CNS a teoreticky ovplyvniť 
aj neurologické ťažkosti (21, 12). Princípom 
je blokácia enzýmu, ktorý vytvára substrát, 
ktorého degradácia je vďaka postihnutiu mi-
nimálna. Typickým príkladom je SRT pri 
Gaucherovej chorobe, kde miglustat blokuje 
UDP-glukóza-glukosyltransferázu a znižuje 
tým celkové množstvo glukocerebrozidu. Po-
dobný mechanizmus sa uplatňuje aj pri liečbe 
Niemann-Pickovej choroby typ C. Liečba na 
princípe SRT či malých molekúl ďalej pred-
pokladá lepšie ovplyvnenie kompartmentov, 
do ktorých veľká molekula enzýmu pri ERT 
horšie preniká - teda skeletu a CNS (32, 42).

Variantou substrát redukčnej terapie je tzv. 
„gene expression-targeted therapy“, ktorá 
je jedinou doposiaľ známou možnosťou pre 
liečbu MPS III. Po podaní genisteinu dochá-
dza k inhibícii syntézy glykozaminoglykánov, 
následne k redukcii akumulácie glykozami-
noglykánov a tým i k redukcii kumulácie. Ge-
nistein inhibuje aktivitu kináz receptoru epi-
dermálneho rastového faktoru, ktorá je nutná 
pre plnú expresiu génov kódujúcich enzýmy 
zúčastňujúce sa syntézy glykosaminoglyká-
nov. Genistein je 3-hydroxyizoflavon, liečba 
je preto označovaná ako „gene expression-
targeted iso-flavone therapy“ (GETIT) (42).

Inou možnosťou sa javí perspektívne transplan-
tácia kmeňových neuronálnych buniek�(42).

V poslednej dobe je intenzívne študované 
aj vnútorné zloženie jednotlivých bunkových 
kompartmentov. Výhľadovo sa zvažuje mož-
nosť terapeutického ovplyvnenia rady LSD 
úpravou homeostázy kalcia v endoplaz-
matickom retikule, či priamo v lyzozómoch 
ovplyvnením kalciových kanálov (42).
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Pri niektorých LSD je možné využiť liečbu 
chaperónmi, čo sú malé molekuly, ktoré väz-
bou na endogénny (ale i exogénne podávaný) 
enzým stabilizujú jeho štruktúru a zvyšujú tak 
jeho účinnosť (27). Terapia chaperónmi (tzv. 
malými molekulami) vychádza z predpokladu, 
že možno zvýšiť reziduálnu aktivitu daného en-
zýmu pri Gaucherovej a Fabryho chorobe.

Liečba CESD bola v minulosti zameraná na 
zníženie hladiny cholesterolu ako rizikové-
ho faktoru pre rozvoj predčasnej ateroskleró-
zy a zastavenia progresie ochorenia (25, 62). 
U pacientov so závažným priebehom CESD 
bolo popísané zníženie hladiny cholesterolu, 
ale nebola ovplyvnená progresia pečeňového 
postihnutia (22). Z niektorých publikovaných 
prác sa zistilo, že lovastatín neredukoval ku-
muláciu tuku v hepatocytoch�(49). Jednalo sa 
len o jednotlivé zdelenia a vzhľadom k malé-
mu počtu pacientov neboli publikované žiad-
ne kontrolné štúdie liečby CESD statínmi. 
V jednotlivých prípadoch boli použité statíny 
i v detskom veku u pacientov s CESD k pre-
vencii rozvoja aterosklerózy (49, 57, 56).

Pacienti majú diétu s obmedzením cholestero-
lu a tukov. Na úpravu dyslipidémie sa používali 
statíny, ktoré však nemajú dostatočný efekt na 
hepatálne poškodenie a progresiu fibrózy (26, 
25). V minulosti bola využívaná transplantácia 
kostnej drene či pečene. Tieto terapeutické prí-
stupy nedosahovali očakávaný efekt a boli zaťa-
žené vysokou mortalitou (22, 35, 62, 31).

V minulosti na liečbu spomínaných ochore-
ní bola k dispozícii len symptomatická liečba. 
Diéta a hypolipidemiká znížili hladiny lipidov, 
ale statíny, rovnako ako ezetimib, nezastavili 
progresiu pečeňového postihnutia. Transplan-
tácia kmeňových buniek a transplantácia pe-
čene boli zaťažené veľkým rizikom a dlhodobá 
prognóza nebola dobrá (22, 62, 57, 58).

V súčasnosti pri terapii LAL-D je okrem re-
žimovych opatrení možná aj kauzálna liečba 
pomocou rekombinantného enzýmu sebeli-
páza alfa (54, 31).

V súčasnej dobe máme k dispozícii špeci-
fickú substitučnú enzýmovú liečbu (Enzyme 
Replacement Therapy – ERT). Cieľom tejto 

špecifickej substitučnej enzýmovej liečby� je 
zvýšiť aktivitu kyslej pečeňovej lipázy, zabrá-
niť hromadeniu esterov cholesterolu a trigly-
ceridov v bunkách a tým docieliť zlepšenie 
funkcie postihnutých orgánov (8, 63). Ide 
o novú, špecifickú liečbu rekombinantným 
enzýmom (sebelipáza alfa), ktorá je podáva-
ná intravenózne (40, 41, 20). Sebelipáza alfa, 
vedie k poklesu hodnôt pečeňových trans-
amináz, celkového, LDL-cholesterolu, aj tri-
glyacylglycerolov a zvýšeniu hodnôt HDL-cho-
lesterolu. Sebelipázu podávame formou vnút-
rožilných infúzií v intervale 2 týždňov (8).

záver
V popredí záujmu medicíny v predchádza-

júcich rokoch boli najmä časté, epidemiolo-
gicky významné choroby. Podstatne menší 
bol záujem o zriedkavé choroby, ktoré charak-
terizuje výskyt menej ako 5 chorých na 10 000 
obyvateľov, ale pritom sa jedná často o život 
ohrozujúce stavy. Veľkú skupinu medzi zried-
kavými ochoreniami tvoria dedičné metabo-
lické poruchy. Od konca 20. storočia vďaka 
dostupnej liečbe, zlepšujúcej sa diagnostike i 
jej dostupnosti sa dostáva zvýšená pozornosť 
lyzozómovým chorobám. Získavaním nových 
poznatkov a zlepšovaním diagnostických me-
tód dochádza častejšie k odhaľovaniu mier-
nejších foriem ochorení najmä u dospelých 
pacientov. V dnešnej dobe existuje efektívna 
terapia pri niektorých z týchto ochorení. Pre-
to je potrebné diagnostikovať čo najskôr tých 
pacientov, ktorí by z včasnej liečby mali adek-
vátny benefit (31).

Obe vyššie uvádzané ochorenia - Wolmano-
va choroba, aj  choroba z hromadenia esterov 
cholesterolu (CESD) sú spôsobené poruchou 
lyzozomálnej kyslej lipázy, ktorá štiepi LDL 
derivovaný ester cholesterolu na neesterifi-
kovaný cholesterol. Pritom neesterifikovaný 
cholesterol zohráva významnú úlohu pri ria-
dení endogénnej syntézy cholesterolu (42). 
CESD je vzácne ochorenie, ktoré patrí do di-
ferenciálnej diagnostiky hepatomegálie od 
kojeneckého veku až po dospelých pacientov 
(56, 17, 37).
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Wolmanova choroba je závažné ochorenie, 
ktoré začína v prvom roku života neprospie-
vaním, hepatosplenomegáliou, enteropatiou 
s hnačkami a steatoreou a rýchle progredujú-
cim zlyhaním pečene (38).

Na druhej strane CESD je miernejšia forma 
ochorenia, ktorá sa prejavuje až v predškol-
skom a školskom veku hepatosplenomegá-
liou, hepatopatiou a hypercholesterolémiou. 
Táto v priebehu dospievania môže stúpať aj 
nad 8–10 mmol/l. V dospelosti sa rozvíja pe-
čeňová fibróza až cirhóza a predčasná atero-
skleróza (42, 1).

Zobrazovacími metódami by sa mala u pa-
cientov s LAL-D pravidelne merať veľkosť 
pečene a sleziny. Magnetická rezonančná 
spektroskopia umožňuje sledovať obsah tuku 
v pečeni a progresiu pečeňovej fibrózy. Čo sa 
týka rizikových faktorov aterosklerózy, k pa-
cientom s LAL-D by sa malo pristupovať ako 
k vysoko rizikovým (58, 2).

Pacienti s LAL-D by mali byť sledovaní 
v špecializovaných metabolických centrách, 
zameraných na liečbu lyzozómových chorôb. 
Vzhľadom na progresívny charakter ochore-
nia by mali byť pacienti pravidelne kontrolo-
vaní (pečeňové funkcie, lipidový profil, krvný 
obraz atď) (58).

Prognóza pacientov s LAL-D je veľmi indivi-
duálna, od ťažkého pečeňovéhlo postihnutia 
v kojeneckom veku, vyžadujúceho transplan-
táciu pečene, až po ťažké kardiovaskulárne 
komplikácie v dospelom veku, avšak priebeh 
môže byť aj mierny (6, 7, 58). V každom prí-
pade je dôležitá včasná diagnostika, aby moh-
la včas byť zahájená špecifická liečba, ktorá 
môže zabrániť vývoju orgánových zmien.

 Dyslipidémia je najčastejším prvým nále-
zom u detí a dospelých�s LAL-D a veľa pacien-
tov, môže byť odoslaných do lipidologických 
ambulancií s diagnózou FH. Preto je dôležité 
o diagnóze LAL-D uvažovať, zvlášť ak je prí-
tomná hepatomegália aj  hepatopatia ( 34).

Včasnú diagnostiku LAL-D umožňuje v sú-
časnosti vyšetrenie metódou suchej kvapky 
(39, 58). Z hľadiska terapie je dostupná sub-
stitučná enzýmová liečba - ide o novú, špe-
cifickú liečbu rekombinantným enzýmom 
sebelipáza alfa. Správna diagnostika LAL-D 
je dôležitá pre efektívnu liečbu a dlhodobé 
prežívanie pacientov.

Práca bola podporená grantovou agentú-
rou MŠ SR v rámci grantov VEGA 1/0826/18 
a VEGA 1/0807/18.
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