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Vážení čitatelia Trendov v hepatológii,

Dostávate do rúk druhé tohtoročné číslo nášho časopisu, ktoré sme sa rozhodli venovať 
problematike výživy v hepatológii.

Paradoxom dnešnej doby je, že napriek najvyššiemu počtu obyvateľov, ktoré kedy na Zemi žili, 
ľudstvo má v súčasnosti dostatok potravín na to, aby dokázalo zabezpečiť výživu každému obyva
teľovi planéty. Ďalším všeobecne známym a potešujúcim faktom je, že hladujúcich ľudí na Zemi 
ubúda. Táto skutočnosť však má aj svoj nepriaznivý alebo nežiaduci dôsledok. Na planéte sa 
rozmáha obezita. S obezitou spojené choroby a ich komplikácie sa dostávajú do popredia záujmu 
medicíny, pretože v súčasnosti sú vôbec najčastejšími chorobami vo vyspelých krajinách sveta. 
V rozvojových krajinách sú najrýchlejšie rastúcimi chorobami. Dnes už pre nás nie je prekvape
ním zistenie, že obezita nemá na svedomí len choroby srdca a ciev, alebo rakovinu, ale aj zvyšu
júcu sa prevalenciu chronických neinfekčných chorôb, medzi ktoré patria aj choroby pečene. Aj 
pri starostlivosti o choroby pečene sme svedkami toho, že ľudia s obezitou a metabolickým syndró
mom sú najpočetnejšou skupinou, ktorá navštevuje naše ambulancie. Tento trend sa celkom určite 
nezmení, práve naopak, v budúcnosti sa bude len zvyšovať. V prvom príspevku tohto čísla preto 
prinášame poznámky a myšlienky, ktoré sme zachytili na konferencii NAFLD summit, ktorá sa 
konala koncom leta tohto roku v Ženeve.

Na druhej strane spektra však máme aj ľudí s opačným problémom. Nadmerná výživa je zatiaľ 
menej častou príčinou cirhózy, ale aj jej zastúpenie prudko rastie. Pacienti postihnutí cirhózou 
však majú vysoké riziko podvýživy. Napriek zachovaniu tukových zásob u nich dochádza k prog
resívnej strate svalovej hmoty. Strata svalov, alebo sarkopénia, potom vedie k poruche mobility, 
k strate sebestačnosti, k vyššiemu operačnému riziku, k častejším infekciám, a v konečnom dôs
ledku ku globálnej strate fyziologických funkcií, teda ku krehkosti. Táto špirála vedie k zhoršo
vaniu prognózy a skráteniu života pacientov s cirhózou a zároveň výrazne odčerpáva dostupné 
prostriedky. V tomto čísle preto prinášame sériu článkov o poruchách výživy pri cirhóze. Prvým 
článkom je prehľad a základné poznámky k diagnostike a manažmentu porúch výživy u pacientov 
s cirhózou. Druhý článok prináša už konkrétne skúsenosti s konkrétnym typom nutričnej podpory 
u pacientov s cirhózou, kde kľúčovú úlohu zohráva práve adherencia k nutričnej liečbe. Tretí člá
nok prináša v súčasnosti veľmi aktuálny prehľad o tom, ako cirhóza a s ňou asociovaná porucha 
výživy, vedú k dysfunkcii imunitného systému, ktorá sa v odborných kruhoch nazýva syndrómom 
imunitnej dysfunkcie u pacientov s cirhózou (CAIDS). Autorka prináša prehľad o tejto proble
matike a navrhuje súčasné možnosti diagnostiky.

Vážení čitatelia Trendov v hepatológii, pri príprave aktuálneho čísla sme sa snažili priniesť Vám 
naozaj aktuálne trendy, ktorými sa hepatológia uberá. Pevne verím, že Vás čítanie zaujme a obo
hatí Vás o zopár nových myšlienok.

Prajem Vám pokojné a príjemné jesenné večery.

S úctou a pozdravom Tomáš Koller
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Tomáš Koller, V. interná klinika LFUK a UNB Bratislava, 
Marek Rác, Interná klinika FN Nitra

NAFLD�summiT�2018

V dňoch 20.-22.9.2018 sa v Ženeve konal 
NAFLD summit organizovaný pod zášti-
tou Európskej asociácie pre štúdium pečene 
(EASL). Kongres si dal za cieľ zhrnúť súčas-
né poznatky o nealkoholovej tukovej chorobe 
pečene (NAFLD) a vytýčiť smer, ktorým by 
sa boj proti tejto najčastejšej chorobe pečene 
uberal v budúcnosti. Program bol rozvrhnutý 
do troch dní. Prezentujúci autori boli vybratí 
spomedzi svetových expertov, tvoriacich ak- 
tuálne postoje odbornej verejnosti ku NAFLD.

Bremeno�NAFLD
NAFLD je celospoločenským bremenom 

a v posledných rokoch sa ukazuje jeho vý-
znamný nárast. Napriek poklesu kompliká-
cií spôsobených hepatitídou C, dochádza vo 
vyspelých krajinách ku kontinuálnemu náras-
tu úmrtnosti na alkoholovú aj nealkoholovú 
chorobu pečene. Očakáva sa, že s postupným 
nárastom prevalencie NAFLD sa zvýši aj po-
čet úmrtí na cirhózu do roka 2030 na dvojná-
sobok. I keď väčšina pacientov postihnutých 
NAFLD zrejme podľahne kardiovaskulárnym 
chorobám, nová epidemiologická situácia 
prináša aj výrazne vyššie náklady na liečbu 
ďalších zdravotných komplikácií. Ekonomic-
ké modely ukazujú, že v štyroch európskych 
krajinách (Nemecko, Francúzsko, Spojené 
kráľovstvo, Taliansko) je NAFLD postihnu-
tých približne 52 miliónov ľudí, s kalkulova-
nými priamymi ročnými nákladmi na zdra-
votnú starostlivosť až vo výške približne 35 
miliárd EUR, alebo 354-1163 EUR na jedného 
pacienta. Náklady by boli ešte vyššie, ak by 
sme započítali aj spoločenský dopad. Tieto 
obrovské náklady sa do budúcna môžu ešte 
zvyšovať a pri pesimistickom scenári by do 5 
rokov mohli byť až štvornásobne vyššie. 

Bremeno�obezity
V súčasnosti je jasné, že hlavnou hybnou 

silou epidémie NAFLD je epidémia obezity. 
V posledných rokoch sme zaznamenali po-

merne prudký nárast obezity celosvetovo, 
vo vyspelých krajinách jej výskyt pomaly vr-
cholí, rozširuje sa však po celej planéte. Po-
rovnaním rokov 2010 a 2016 došlo k nárastu 
počtu detí s nadváhou alebo obezitou vo veku 
5-19 rokov. Na americkom kontinente sa zis-
til nárast o 9% (75 miliónov), v Európe o 12% 
(41 miliónov), avšak na strednom a ďalekom 
východe (Austrália, India, Čína, Arabský po-
loostrov) počet takýchto detí stúpol o viac 
ako 45% (131 miliónov). Podobný trend bol 
dokonca zaznamenaný aj v Afrike (vzostup 
o 33%, 43 miliónov detí). Populačná štúdia 
Hagstroma a kol. na 1,2 miliónoch mužov zo 
Švédska sledovaním v rokoch 1969-1996 zis-
tila, že index telesnej hmotnosti (BMI) v ne-
skorej puberte dokáže predpovedať budúce 
riziko ťažkého poškodenia pečene a hepato-
celulárneho karcinómu. Riziko bolo cca 1,5 
násobné pri nadhmotnosti a 2,17 násobné pri 
obezite. Objavenie sa diabetu 2. typu toto rizi-
ko ešte zvýšilo približne na dvojnásobok. Ako 
poznamenal prof. Rutter z Univerzity v Bath: 
„Obezita je normálna odpoveď normálnych 
jedincov na abnormálne prostredie, v ktorom 
žijú“. Nárast objemu obezity je preto potrebné 
chápať nie ako problém jednotlivcov, ale ako 
problém celej spoločnosti. Súčasná populácia 
podľa neho nie je o nič lenivejšia, ani o nič 
chamtivejšia, ako tie predchádzajúce. Mení sa 
však svet okolo nás. Súčasná epidémia obezi-
ty má odlišné príčiny a charakter a znamená 
odlišné riziko oproti tomu typu obezity, ktorý 
sme pozorovali v minulosti. Z týchto dôvo-
dov by sa aj samotné preventívne alebo lie-
čebné opatrenia mali týkať nielen pacientov 
už obéznych alebo s NAFLD, ale celej popu-
lácie. Aj malá intervencia v rámci celej popu-
lácie smerom ku zdravšiemu životnému štý-
lu nakoniec pomôže omnoho väčšiemu poč-
tu jedincov, a ušetrí omnoho viac nákladov, 
v porovnaní s veľkou intervenciou na malom 
počte identifikovaných rizikových pacientov. 
Laická aj odborná verejnosť stále diskutuje 
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o nových vyšetrovacích metódach a liekoch, 
ktorých účinnosť overujeme vo vedeckých 
prácach a jej dopady máme dokonale preskú-
mané. Cieľom do budúcna by však mala byť 
intervencia na úrovni celej spoločnosti týka-
júca sa všetkých občanov. Ani samotné celo-
spoločenské intervencie však nemusia viesť 
ku predpokladanému efektu, pretože jednot-
liví účastníci (regulátor, štát, potravinársky 
priemysel, obyvatelia) sa často na interven-
cie účinne adaptujú a výsledný efekt môže 
byť nepredvídateľný. Vedecký výskum by sme 
preto mali zamerať najmä na skúmanie účin-
nosti a finančnej efektivity rôznych typov 
celospoločenských intervencií. 

Patogenéza�NAFLD
V posledných rokoch sa ukazuje, že NAFLD 

nie je homogénna choroba, ale je to prav-
depodobne súbor viacerých chorôb, ktoré 
majú rovnaký obraz steatózy/steatohepatitídy 
v pečeni, ale majú odlišnú príčinu. Pacien-
ti s metabolickým syndrómom a inzulíno-
vou rezistenciou majú tzv. metabolický typ 
NAFLD. Takýto typ sa vyznačuje typickými 
komponentami metabolického syndrómu so 
zvýšenou hodnotou triacylglycerolov (TAG) 
a glukózy. Inzulínová rezistencia je u pacien-
tov s NAFLD prítomná vo svaloch, v pečeni aj 
v tukovom tkanive. Vo svaloch spôsobuje zní-
žené vychytávanie glukózy a v pečeni vedie 
ku nedostatočnej supresii glukoneogenézy. 
V tukovom tkanive spôsobuje pokračujúcu li-
polýzu napriek vysokým koncentráciám inzu-
línu. Vysoká koncentrácia voľných mastných 
kyselín v sére spolu s vysokým obsahom TAG 
vedú k lipotoxicite, ktorá zhoršuje inzulíno-
vú rezistenciu v tukovom tkanive. Druhým 
typom je genetický NAFLD, alebo PNPLA3 
NAFLD u ľudí s genetickou variantou 148M. 
Takýto typ sa vyznačuje normálnou koncen-
tráciou triacylglycerolov a glukózy. Rozlíšenie 
týchto typov NAFLD by malo veľký význam 
pre následný manažment, preto genetické tes-
tovanie pacientov s diagnózou NAFLD bude 
v blízkej budúcnosti zrejme nevyhnutné. 

Ďalšou doposiaľ neprebádanou oblasťou je 
súvislosť mikrobiómu s NAFLD. Špecifické 

zloženie mikrobiómu je prítomné v skorých 
štádiách NAFLD ako aj v štádiách pokroči-
lých. Výskum v tejto oblasti doposiaľ len tieto 
odlišnosti popísal a aktuálne nie je jasný me-
chanizmus, akým sa tieto zmeny dejú. Ukazu-
je sa, že os medzi črevom a pečeňou výrazne 
ovplyvňuje energetický metabolizmus, aj sa-
motnú patogenézu NAFLD. Okrem mikrobió-
mu sa na ňom zúčastňujú žlčové kyseliny, 
ktoré samotné sú substrátom pre bakteriálne 
enzýmy, ktoré ich premenou menia na ďalšie 
signálne molekuly. Tieto potom pomocou re-
ceptorov na membráne a v jadre buniek pro-
dukujú črevné mediátory (napr. fibroblastové 
rastové faktory. FGF), ktoré modulujú energe-
tický metabolizmus, a tým hrajú dôležitú úlo-
hu v patogenéze. 

Z hľadiska kancerogenézy asociovanej 
s NAFLD bolo identifikovaných 24 charak-
teristických molekulárnych vzorcov. Takýto 
vysoký počet nie je prakticky využiteľný a na 
bližšie upresnenie sekvencie dejov vznikajú-
ceho hepatocelulárneho karcinómu (HCC) je 
potrebné získať materiál od veľkého počtu pa-
cientov. HCC asociovaný s NAFLD nemá uni-
kátnu molekulárnu patogenézu v porovnaní 
s non-NAFLD HCC. Vplyvy kofaktorov vzniku 
HCC ako napr. alkoholu alebo aflatoxínu mu-
sia byť tiež dostatočne preskúmané. Obezita 
a metabolický syndróm predisponujú pacien-
tov aj ku vzniku iných nádorov pečene, ako 
napr. cholangiokarcinómu alebo hepatálnych 
adenómov.

Liečba�NAFLD
Najdôležitejšou hepatálnou komplikáciou 

NAFLD je pokročilá fibróza alebo cirhóza. Cie-
le liečby NAFLD by preto mali byť mierené tak, 
aby sa zabránilo progresii do pokročilej fibró-
zy alebo cirhózy. V štádiu cirhózy by potom 
ciele liečby mali byť zamerané na zabránenie 
dekompenzácie NASH cirhózy. NAFLD je však 
multisystémová choroba, a preto by mala byť 
aj multisystémovo liečená. Je spôsobená me-
tabolickými, mikrobiotickými a zápalovými 
podnetmi a spolu s nedostatočnou adaptáciou 
by všetky tieto faktory mali byť v účinnej lieč-
be ovplyvnené a sledované. Zmena životného 
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štýlu však naďalej zostáva najúčinnejšou lie-
čebnou metódou, je však ťažko dosiahnuteľ-
ná. Naviac je vo všeobecnosti pomerne málo 
kvalitných vedeckých poznatkov, ktoré by 
dokazovali dlhodobý efekt súčasných odpo-
rúčaní týkajúcich sa zmeny životného štýlu. 
Z povahy choroby samotnej, ako aj z povahy 
súčasnej nemožnosti kvantifikácie zmeny ži- 
votného štýlu to však účinnosť týchto opatre-
ní ani nijako nespochybňuje. 

V súčasnosti máme množstvo potenciálnych 
liekov, ktoré by dokázali ovplyvniť fibrózu pe-
čene pri NAFLD, ale nemáme spoľahlivé me-
tódy na dostatočne citlivé a opakované mera-
nie stupňa fibrózy. Najviac liekov na NASH je 
cielených na hepatocyty a poruchu ich meta-
bolizmu, ktoré majú efekt na fibrogenézu až 
sekundárny. Naopak, lieky cielené na fibrózu 
účinkujú najmä na cholangiocyty, makrofágy 
a hviezdicovité bunky pečene. V tomto kon-
texte sa preto vyvíjajú biologicky použiteľné 
markery a zobrazovacie vyšetrenia na prí-
tomnú fibrózu, ako aj na procesy fibrogenézy 
a fibrolýzy, za účelom stratifikácie pacientov 
a ich neinvazívne monitorovanie pri liečbe.

Prebiehajúci nárast počtu štúdií na NAFLD/
NASH spôsobuje prudké pribúdanie po-
znatkov o účinnosti nových liekov. Jedná 
sa o množstvo rôznych skupín liekov, ktoré 
účinkujú na viacerých etážach patogenézy: 
napr. FXR agonisti, elafibranor, aramchol, ce-
nicriviroc, selonsertib a mnoho ďalších. V kli-
nických štúdiách 3. fázy sú podľa FDA v sú-
časnosti určené nasledujúce sledované even-
ty: histopatologické zlepšenie NASH (NAS 
skóre) a nezhoršenie štádia fibrózy (F skóre) 
a/alebo zlepšenie stupňa fibrózy aspoň o je-
den stupeň a nezhoršený NASH. Kritici však 
oponujú, že zmena štádia fibrózy o 1 stupeň je 
ešte v pásme „šumu“ a teda laboratórnej chy-
by merania a presvedčivý dôkaz by mal byť 
definovaný až na úrovni zmeny štádia fibrózy 
o 2 stupne. Podľa prepočtov z USA je odhado-
vané množstvo pacientov s vysokorizikovým 
NASH (NASH+fibróza, DM 2. typu a obezi-
ta), ktorí by vyžadovali medikamentóznu in-
tervenciu 6-10 miliónov. Zaujímavým pozo-
rovaním je metaanalýza placebového efektu 

z randomizovaných kontrolovaných štúdií 
na NASH. Podľa nej sa NAS skóre v placebo-
vom ramene zlepšilo o 2 a viac bodov u 25% 
pacientov a o najmenej jeden stupeň sa zlep-
šil stupeň fibrózy u 21% pacientov a stupeň 
balonizácie a lobulárneho zápalu u približne 
30% pacientov. Kvalita štúdií na NASH by sa 
preto mala posudzovať aj podľa miery zlepše-
nia v placebovej skupine, podľa poklesu BMI 
(efekt intervencie životného štýlu v placebo-
vej skupine) a podľa percenta zlepšenia histo-
logických zmien (fibróza, NAS), ktoré by pri 
placebe nemali presiahnúť 10%. Toto pozo-
rovanie ešte podporujú údaje zo štúdie CEN-
TAUR, kde boli vykonané biopsie pečene pri 
vstupe a následne po jednom aj dvoch rokoch. 
U 20% pacientov sa po prvom roku zlepšil stu-
peň fibrózy, avšak z nich sa po druhom roku 
zhoršil stupeň fibrózy až u 80%. Naopak po 
prvom roku sa u 35% zhoršil stupeň fibrózy 
a z nich sa po druhom roku zlepšil až u 53%. 
Toto pozorovanie bolo nazvané efektom hoj-
dačky a upozorňuje na už spomínaný efekt 
šumu resp. laboratórnu chybu v nedokona-
lých metódach merania stupňa fibrózy.

NAFLD�a�transplantácia�pečene
Nárast NAFLD ako príčiny cirhózy v jej ko-

nečných štádiách postupne ukazuje na veľkú 
zmenu, ktorá čaká na transplantačné centrá 
do budúcnosti. NAFLD cirhózu budú mať ľu-
dia starší, často výrazne obézni a s početnými 
komorbiditami, ktoré budú proces prípravy aj 
samotnú transplantáciu pečene výrazne kom-
plikovať. V súčasnosti boli čerstvo formulo-
vané odporúčania medzinárodného konsen-
zu k transplantácii pečene pre chorobu pe-
čene v konečnom štádiu spôsobenú NAFLD. 
Samotná obezita v nich nie je uvedená ako 
kontraindikácia transplantácie, avšak napr. 
v Spojených štátoch v súčasnosti platí pra-
vidlo, že pacienti s BMI nad 40 nemôžu byť 
transplantovaní, a ani len posudzovaní ako 
možní kandidáti. Do posudzovania vhodnosti 
kandidátov zrejme pribudne hlbšie a dôklad-
nejšie posudzovanie stavu kardiovaskulárne-
ho systému, avšak súčasné odporúčania ne-
dospeli do konkrétneho algoritmu posúdenia 
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kardiovaskulárnej rezervy a postupovať by sa 
malo podľa individuálneho zhodnotenia a lo-
kálnej expertízy. Otázka bariatrickej chirurgie 
v peritransplantačnom období zostáva aktu-
álna, ale dlhodobé výsledky rôznych stratégií 
(bariatrická chirurgia pred Tx alebo počas Tx) 
zatiaľ nemáme. Preferovanou intervenciou 
zostáva „sleeve“ gastrektómia a mala by sa 
pacientovi poskytnúť o to skôr, o čo má nižšie 
MELD, teda ideálne v štádiu kedy sa o trans-

plantácii pečene ešte neuvažuje. Problémom 
naďalej zostáva diagnóza HCC v ne-cirho-
tickej pečeni. Títo pacienti majú v súboroch 
často vysoký vek a časté komorbidity, ktoré 
v konečnom dôsledku kontraindikujú trans-
plantáciu. V súčasnosti neexistuje konsenzus 
k skríningu HCC pri absencii cirhózy. Diagnó-
za sa preto často zistí v pokročilých štádiách 
choroby a je nižšia šanca kuratívnej liečby.
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Súhrn:
Malnutrícia je stav zhoršenej výživy, ktorý zahŕňa akúkoľvek odchýlku od stavu dobrej výživy. 
Malnutrícia je častá u pacientov s cirhózou pečene, častejšie ju rozpoznáme u pacientov s de-
kompenzovanou cirhózou (>50%) v porovnaní s pacientmi s kompenzovanou cirhózou pečene 
(20%). Vzhľadom na narastajúcu prevalenciu obezity vzrástol počet cirhóz na podklade nealko-
holovej steatohepatitídy. Malnutrícia v spojení s obezitou a sarkopenickou obezitou môžu zhoršiť 
prognózu pacientov s cirhózou pečene a skrátiť ich prežívanie. Stupeň pokročilosti malnutrície 
má priamu súvislosť s rozvojom závažných komplikácií (infekcie, ascites, hepatorenálny syn-
dróm, väčšie riziko pooperačných komplikácii a mortality). Diéta je štandardnou a neoddeliteľ-
nou súčasťou liečby pacientov s chorobami pečene. Malnutrícia u pacientov s cirhózou pečene 
vyžaduje komplexné riešenie, podávanie vitamínov a stopových prvkov, orálnu, enterálnu a prí-
padne aj parenterálnu suplementáciu.
Kľúčové slová: malnutrícia, cirhóza pečene, obezita, nealkoholová steatohepatitída, diéta

mALNuTRiTiON�AND�LiVER�DisEAsEs

MUDr. Mária Belovičová1,2,3

1Internal Clinic for Liver Disease Diagnosis and Treatment, Remedium s.r.o.
2St. Elizabeth University of Health and Social Sciences, Bratislava, branch office Michalovce 
a Prešov
3Slovak Society of Practical Obesitology (SSPO), Bardejov

Abstract
Malnutrition is a condition of poor nutrition, which includes any deviation from good nutrition. 
Malnutrition is common in patients with liver cirrhosis, more commonly in patients with 
decompensated cirrhosis (> 50%) compared to patients with compensated liver cirrhosis (20%). 
Due to the increasing prevalence of obesity, the number of cirrhosis based on non-alcoholic 
steatohepatitis increased. Malnutrition in association with obesity and sarcopenic obesity may 
worsen the prognosis of patients with liver cirrhosis and shorten their survival. The degree of 
malnutrition is directly related to the development of serious complications (infections, ascites, 
hepatorenal syndrome, greater risk of postoperative complications and mortality). Diet is a standard 
and integral part of the treatment of patients with liver disease. Malnutrition in patients with 
liver cirrhosis requires a complex solution, administration of vitamins and trace elements, oral, 
enteral and possibly parenteral supplementation.
Key words: malnutrition, liver cirrhosis, obesity, non-alcoholic steatohepatitis, diet

mALNuTRÍCiA�PRi�CHOROBÁCH�PEČENE�–�sTRuČNÉ�POZNÁmKY�
K�DiAGNOsTiKE�A�mANAŽmENTu
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malnutrícia je stav zhoršenej výživy, ktorý za-
hŕňa akúkoľvek odchýlku od stavu dobrej výži-
vy: vzniká ako dôsledok nedostatočného príjmu 
energie alebo bielkovín vzhľadom na potreby 
organizmu, ale aj ako dôsledok nedostatočného 
príjmu vitamínov a stopových prvkov (1).

Podvýživa (malnutrícia) je závažný celosveto-
vý zdravotnícky problém, ktorý sa zďaleka netý-
ka len rozvojových krajín. Vo vyspelých európ-
skych krajinách trpí rôznou formou podvýživy 
až tretina pacientov. Celkovo�v�Európe�postihu-
je�podvýživa�viac�ako�30�miliónov�ľudí.�Nák-
lady na liečbu zdravotných komplikácií spoje-
ných s podvýživou sa v krajinách EÚ odhadujú 
až na 170 miliárd Eur. „Prevencia nedostatočnej 
výživy môže pritom ušetriť až 1000 Eur na jedné-
ho hospitalizovaného pacienta“ (2).

Akútne aj chronické ochorenie indukuje stre-
sový (mobilizačný) metabolizmus so zvýšeným 
energetickým výdajom a mobilizáciou ener-
getických a stavebných molekúl z vlastných 
štruktúr. Stresový metabolizmus je výsledkom 
humorálnej (cytokínovej), nervovej, hormonál-
nej a imunitnej mobilizačnej reakcie na zaiste-
nie energie a stavebných molekúl potrebných 
na udržanie vitálne dôležitých funkcií a obno-
vu poškodených štruktúr. Pri vystupňovanom 
katabolizme viaznu anabolické pochody, znižu-
je sa obnova buniek imunitného systému, epi-
telu tráviaceho traktu, dochádza k translokácii 
baktérií cez črevnú stenu. Znížený prívod nu-
trientov zvyšuje intenzitu stresového metabo-
lizmu, znižuje účinnosť liečby a zhoršuje prie-
beh ochorení (3).

Malnutrícia je spojená s vyšším rizikom 
komplikácií počas liečby chorôb, s horším 
hojením rán, so zvýšeným výskytom infekcií, 
väčšími komplikáciami chirurgických výko-
nov a ďalších terapeutických intervencií. Je 
spojená s dlhšou dobou hospitalizácie a so 
zvýšenou mortalitou (1).
sarkopénia - generalizovaná redukcia svalovej 

hmoty a výkonnosti, ktorá je jednak spôsobená 
starnutím (primárna sarkopénia), ale aj akútnou 
a chronickou chorobou (sekundárna sarkopé-
nia) vrátane chronických chorôb pečene (4).
Frailty� -�„krehkosť“ – strata funkčnej, kog-

nitívnej a fyziologickej rezervy, ktorá vedie 

k stavu zraniteľnosti. Môžeme ju považovať 
za jednu z foriem ochorení, spojených s poru-
chami nutrície (4).

Cirhóza pečene je difúzny proces parenchýmu 
pečene charakterizovaný prítomnosťou fibrózy 
a vznikom regeneračných uzlov. Je to irever-
zibilné štádium chronických chorôb pečene 
s poruchou funkcie pečene a vznikom portálnej 
hypertenzie (5). Malnutrícia je častá u pacien-
tov s cirhózou pečene, vyskytuje sa podľa lite-
rárnych údajov u 20-50% pacientov. Progresia 
malnutrície je spojená so zlyhaním pečene. 
Častejšie ju rozpoznáme u pacientov s dekom-
penzovanou cirhózou (>50%) v porovnaní 
s pacientmi s kompenzovaným stavom cirhózy 
pečene (20%). Zredukované môže byť tukové aj 
svalové tkanivo: u žien častejšie vznikne deplé-
cia tukového tkaniva zatiaľ čo muži rýchlejšie 
strácajú svalovú hmotu (4).
medzi� kritériá,� ktoré� stratifikujú� pacienta�
s�cirhózou�pečene�ako�vysoko�rizikového�z�hľa-
diska�prítomnosti�malnutrície,�patria: znížená 
hmotnosť: BMI < 18.5 kg/m2 (prevažná väčšina 
pacientov s cirhózou pečene má sarkopéniu) 
a pokročilá dekompenzovaná choroba pečene 
(Child Pugh C) (6).

Stupeň pokročilosti malnutrície má priamu 
súvislosť s rozvojom závažných komplikácií (in-
fekcie, ascites, hepatorenálny syndróm - HRS, 
väčšie riziko pooperačných komplikácii a mor-
tality) a negatívne ovplyvňuje celkové prežíva-
nie, kvalitu života, prežívanie po transplantácii, 
odpoveď na stres vrátane infekcie (7, 8).

Existuje niekoľko skórovacích systémov, kto-
ré klasifikujú pacientov s rizikom malnutrície. 
Jedným z nich je napríklad The� Royal� Free�
Hospital� -� nutritional� prioritizing� tool� (RHF-
NPT),�ktorý koreluje stav pokročilosti choroby 
pečene (Child-Pugh skóre, MELD) s klinickými 
komplikáciami choroby: ascites, hepatorenálny 
syndróm a epizódy hepatálnej encefalopatie). 
Zlepšenie v RFH-NPT bolo spojené so zlepše-
ným prežívaním pacientov. Pacient odpovedá 
na 6 otázok ohľadne nutričného príjmu, úbytku 
hmotnosti, straty subkutánneho tuku, svalovej 
hmoty, hromadenia tekutín a poklesu funkčné-
ho stavu. Je založený na subjektívnom hodnote-
ní pacienta a má nízku prediktívnu hodnotu (9). 
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Pacienti sú stratifikovaní do 3 kategórií: adek-
vátna nutrícia, mierna malnutrícia a závažná 
malnutrícia. V priebehu sledovania pacienta je 
potrebné opakované prehodnotenie jeho nutrič-
ného stavu. subjective�global�asessment a výži-
vové odporúčania pri cirhóze pečene a hepatál-
nej encefalopatii sú popísané v článku Alkohol 
a malnutrícia (10).

Vhodnou metodikou pre zhodnotenie stavu 
výživy je� 3-dňový záznam konzumovaného 
jedla pacientom. Vyžaduje to však paciento-
vu spoluprácu čo je problematické u pacientov 
s pokročilou chorobou pečene. Určitou náhrad- 
nou možnosťou je opakovaný 24-hodinový 
záznam konzumovanej stravy (4).

Súčasne s malnutríciou je potrebné zhod-
notiť aj sarkopéniu. Môžeme použiť napr. 
jednoduché antropometrické metódy: napr. 
meranie obvodu ramena. Sila stisku ruky - 
jednoduchá, lacná a účinná metóda na dete-
govanie malnutrície u cirhotických pacientov. 
Predstavuje nepriamu metodiku merania sva-
lovej hmoty. Predikuje incidenciu závažných 
komplikácií a mortality (11). Počítačová tomo-
grafia analyzuje denzitu stavca L3 - špecifická 
metóda na kvantifikáciu straty svalovej hmo-
ty. Celotelová duálna absorbciometria (DEXA) 
umožňuje meranie kostnej denzity, tukovej 
hmoty a beztukovej hmoty. Tetrapolárna bio-
elektrická impedančná analýza (BIA) použí-
va dvojkompartmentový model, segmentál-
na BIA umožňuje meranie beztukovej hmoty 
v končatinách. Validita tejto metódy závisí od 
stabilnej hydratácie pacienta, ktorá môže byť 
zmenená u pacientov s cirhózou pečene (4).

Vzhľadom na narastajúcu prevalenciu obezity 
vzrástol počet cirhóz na podklade nealkoholo-
vej steatohepatitídy - NASH (5,12). Malnutrícia 
v spojení s obezitou a sarkopenickou obezitou 
môžu zhoršiť prognózu pacientov s cirhózou 
pečene a skrátiť ich prežívanie. Vznik obezity 
a metabolického syndrómu po transplantácii 
pečene je častý, je spojený s nárastom tukové-
ho tkaniva so sprievodným poklesom svalovej 
hmoty. Preto sa u obéznych pacientov s cirhó-
zou pečene odporúča úprava stravy spojená 
s redukciou telesnej hmotnosti a pravidelný 
aeróbny pohybový režim (4).

Malnutrícia ako aj obezita III. stupňa (BMI 
> 40 kg/m2) pri pokročilej chorobe pečene sú 
spojené so zvýšenou mortalitou a morbiditou. 
Morbídna obezita pred transplantáciou pečene 
je spojená s vyššou prevalenciou komorbidít 
(diabetes mellitus, artériová hypertenzia), kryp-
togénnou cirhózou a zvýšenou mortalitou na 
infekčné komplikácie, kardiovaskulárne choro-
by a onkologické choroby (7).

Diéta je štandardnou a neoddeliteľnou súčas-
ťou liečby pacientov s chorobami pečene. Na 
prípravu jedál u pacientov s chorobami pečene 
(vrátane cirhózy) vyberáme predovšetkým čer-
stvé potraviny, či už sa to týka mäsa, cestovín, 
zeleniny alebo ovocia. Niektoré druhy ovocia 
a zeleniny majú protizápalové a výrazné anti-
oxidačné účinky, čo priaznivo vplýva na fun-
kciu pečene. Patria k nim napr. grapefruity, ja-
blká, šťava z čiernych ríbezlí, granátové jablká, 
paradajky, brokolica (13). Pacient s cirhózou 
pečene by mal konzumovať toľko ovocia a zele-
niny, koľko je preňho únosné. Pokiaľ mu určité 
druhy zeleniny alebo ovocia spôsobujú 
meteorizmus, treba poinformovať lekára.

Pacienti s chorobami pečene horšie tolerujú 
nepravidelnosť v stravovaní. Pacientom odporú-
čame jesť šesťkrát denne (3 hlavné jedlá: raňajky, 
obed, večera a 3 menšie: desiata, olovrant a tzv. 
neskorá večera). Konzumácia malého množstva 
jedla v neskorších večerných hodinách skracuje 
interval dlhého nočného hladovania a zlepšuje 
metabolický profil a následne aj  kvalitu života 
pacienta (4). Okrem nepravidelného jedenia sa 
treba vyhnúť prejedaniu, ktoré je nežiaduce jed-
nak z hľadiska látkovej výmeny a je vždy spoje-
né s rizikom vzniku tráviacich ťažkostí.

V pečeňovej diéte majú byť zastúpené všet-
ky tri základné zložky potravy: bielkoviny, 
sacharidy a v obmedzenom množstve tuky. 
V strave uprednostňujeme bielkoviny najmä 
živočíšneho pôvodu, preto vyberáme vhod-
né druhy mäsa, ale predovšetkým používame 
bielkoviny mliečneho pôvodu, najmä tvaroh. 
Bielkoviny by mali byť v strave zastúpené 
v množstve 1.2 – 1.8 g/kg/deň. Tuky obmedzu-
jeme len mierne. Kladieme skôr dôraz na ich 
druh, kvalitu a spôsob prípravy. Používame 
preto čerstvé maslo a kvalitný rastlinný olej 
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(najlepšie olivový). Vyhýbame sa tepelnej 
úprave tukov (najmä praženiu) (14).

Snažíme sa zabezpečiť dostatočný prívod vi-
tamínov, najmä zo skupiny B (B1, B6, B9, B12) 
a vitamínu C. U pacientov s dekompenzovanou 
cirhózou pečene sa preto odporúča suplemen-
tácia multivitamínovým preparátom per os (4).

U pacientov s pokročilou chorobou pečene 
je častá hypovitaminóza D a A. U všetkých pa-
cientov s chronickou chorobou pečene sa od-
porúča stanovenie hladiny vitamínu D v sére, 
obzvlášť u pacientov s pokročilou chorobou, 
nealkoholovou tukovou chorobou pečene 
a cholestatickými chorobami (4). Odporúča 
sa suplementácia vitamínu D pri hladinách 
pod 20 ng/ml až po dosiahnutie hladiny nad 
30 ng/ml. Vyššie dávkovanie je vhodné u pa-
cientov s nealkoholovou tukovou chorobou 
pečene - NAFLD (15). U pacientov s NASH je 
vhodná suplementácia vitamínom E - nesmie 
byť však dlhodobá vzhľadom na dokumento-
vané prípady vzniku karcinómu prsníka pri 
jeho dlhodobom užívaní (16, 17).

V rámci komplexného zabezpečenia stavu 
nutrície sa odporúča taktiež suplementácia 
zinkom a selénom. U pacientov po trans-
plantácii pečene je vhodné začať príjem nor-
málnej stravy čo najskôr, cca 12-24 hodín po 
operácii, za účelom zníženia rizika vzniku 
infekčných komplikácií. Odporúča sa moni-
torovať hladiny magnézia, ktoré môžu byť 
znížené kvôli užívaniu cyklosporínu alebo 
tacrolimu (4). 

Zakazuje sa alkohol v akejkoľvek forme (17).�
Solenie obmedzujeme výraznejšie u pacien-
tov s ťažšou poruchou funkcie pečene, ktorí 
majú sklon k zadržiavaniu vody v tele v po-
dobe opuchov a tvorbe ascitu. V takých prí-
padoch obmedzujeme nielen priame solenie 
potravy, ale vyhýbame sa konzumácii potra-
vín s vyšším obsahom soli: najmä údeninám, 
mrazenému mäsu s prísadami soli, mäsovým 
konzervám, paštétam, údeným a konzervova-
ným rybám, niektorým druhom syra. Ďalej 
nie sú vhodné napríklad instantné polievky, 
kečup, horčica, sójová a worchesterská omáč-
ka, dressingy. Nepoužívame zároveň zeleni-
nu, ktorá je upravená v slanom náleve. Treba 

vylúčiť aj slané pečivo, sušienky, smažené ze-
miačiky, slané oriešky. Z minerálok vyberáme 
tie, ktoré majú nízky obsah sodíka.

Pri príprave jedla s obmedzením soli sa sna-
žíme chuť zvýrazniť okyslením alebo použi-
tím aromatickej zeleniny, respektíve korenia, 
ako je napríklad drvený kmín, zeler, petržlen, 
pažítka, kôpor. Náhrady soli možno používať 
len po porade s lekárom.

Niektorí pacienti s cirhózou pečene majú sú-
časne aj diabetes mellitus, nadváhu/obezitu. Po-
dávaná strava musí rešpektovať všetky aspekty 
liečby pacienta (napr. diéta diabetická s mier-
nou redukciou hmotnosti, pričom nesmieme 
zabúdať na dostatočný príjem proteínov).

Strava nesmie byť dráždivá, upravujeme ju 
varením, dusením, prípadne i pečením bez 
pridávania tuku počas prípravy. Mäso dusí-
me tak, že ho opečieme nasucho na rozpále-
nej panvici, potom podlejeme vývarom alebo 
vodou a dusíme do mäkka. Tuk pridávame až 
do hotových pokrmov (14).

V prípade malnutrície je indikovaný sip-
ping. Vhodný je najmä u pacientov, ktorí 
nie sú schopní dosiahnuť adekvátny príjem 
potravy perorálnou diétou. Prispieva k pre-
klenutiu fázy malnutrície prostredníctvom 
krátkodobej enterálnej alebo parenterálnej 
nutrície. V štádiu dekompenzácie cirhózy sa 
pokúšame o nastolenie anabolizmu. Podáva-
me napr. parenterálne aminokyseliny s roz-
vetveným reťazcom (valín, leucín, izoleucín). 
Tieto aminokyselinové formuly sú vhodné aj 
v prípade rozvoja hepatálnej encefalopatie. 
Na trhu sú k dispozícii prípravky enterálnej 
a parenterálnej výživy pre pacientov s hepa-
tálnou insuficienciou.

Posúdenie stavu výživy u pacienta s choro-
bou pečene sa musí v priebehu jeho liečby 
neustále prehodnocovať. Vhodné je použí-
vať záznamové hárky, kde sa zapisuje pa-
cientova hmotnosť v priebehu liečby, ako aj 
percento jeho tukovej hmoty, svalov a vody. 
Lekár v spolupráci s nutričným terapeutom 
a sestrou musí promptne reagovať na zmeny 
v stave nutrície konkrétneho pacienta a po-
núknuť pacientovi adekvátne riešenie vznik-
nutej situácie.
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Súhrn:
Adherencia k perorálnym nutričným suplementom v bežnej klinickej praxi u pacientov s dekom-
penzovanou cirhózou pečene je menšia ako sa predpokladalo a signifikantne klesá s časom sle-
dovania bez rozdielu medzi oligopeptidmi a polypeptidmi. Keďže malnutrícia pri cirhóze pečene 
sa ukazuje ako významný prognostický marker, je potrebné dosiahnuť pomocou dostupnej liečby 
jej zlepšenie, k čomu môže prispieť lepšia adherencia pacientov k nutričnej liečbe, venovanie 
pozornosti edukácii o výžive a eliminácia negatívnych faktorov na adherenciu. Pacienti by mali 
mať zaistenú výživu a dostatočnú mobilizáciu, príjem výživy aj jeden krát počas noci, prípadne 
aj za pomoci „sippingu nutričných suplementov“. Vzhľadom na stúpajúci trend výskytu cirhó-
zy pečene v čoraz nižších vekových kategóriách u oboch pohlaví, mala by byť prioritou snaha 
čo najskôr zachytiť a včas začať s adekvátnou liečbou závažných komplikácii ochorenia, medzi 
ktoré patrí aj liečba malnutrície. 

ADHERENCE�TO�NuTRiTiONAL�TREATmENT�iN�PATiENTs�wiTH�ADVANCED�CHRONiC�
LiVER�DisEAsE

J. Vnenčáková¹, Ľ. Skladaný¹, T. Koller²
¹HEGITO , II. Clinic of Internal medicine II of Slovak Medical University, F.D.Roosevelt University 
Hospital, Banská Bystrica
2V. Clinic of Internal medicine, LF UK, Bratislava

Abstract:
Adherence to oral nutritional supplementation in routine clinical practice in patients with 
decompensated liver cirrhosis is lower than expected and it significantly decreases with the time 
of observation without distinction between oligopeptides and polypeptides. Since malnutrition 
in liver cirrhosis has been shown to be a significant prognostic marker, it is necessary to achieve 
an improved with available treatment. To improve patient adherence to nutritional treatment we 
should pay attention to nutrition education and eliminate negative adherence factors. Patients 
should be provided with nutrition, we should encourage sufficient mobilization, night snacks or 
„sipping nutritional supplements“. Due to the rising trend of liver cirrhosis in younger patientssipping nutritional supplements“. Due to the rising trend of liver cirrhosis in younger patients“. Due to the rising trend of liver cirrhosis in younger patients. Due to the rising trend of liver cirrhosis in younger patients 
in both sexes, priority should be given to early intervention and appropriate treatment of serious 
disease complications, including the treatment of malnutrition.

ADHERENCiA�K�NuTRiČNEj�LiEČBE�u�PACiENTOV�s�CHRONiCKOu�
POKROČiLOu�CHOROBOu�PEČENE

ÚVOD
Malnutrícia (M) pri cirhóze pečene, dnes 

s preferovaným názvom pokročilá chronic-
ká choroba pečene (Advanced Chronic Liver 
Disease, ACLD) (de Franchis 2015), je častá, 
avšak výrazne poddiagnostikovaná a (nie len 
preto) potenciálne smrteľná špecifická kom-
plikácia (Mokdad 2014). Výskyt M pri dekom-
penzovanej cirhóze (dACLD) pečene je tak-
mer univerzálny - skoro si nevieme predstaviť 
pacienta s ascitom a dobre živeného.

Prognostický význam M najlepšie vyjadruje 
skutočnosť, že bola už v prvom prognostic-
kom skórovacom systéme podľa Childa (Ta-
buľka Child-Pughovej skóre s malnutríciou); 
bola z neho vyradená nie preto, že by sa spo-
chybnil jej prognostický význam, ale preto, 
že neboli dostupné spoľahlivé objektívne, 
od pozorovateľa málo závislé a reprodukova-
teľné diagnostické metodiky (Bakshi 2014). 
Meranie M s týmito vlastnosťami je dodnes 
nenaplnenou potrebou (unmet need) – a pre-
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to predmetom záujmu klinického výskumu 
v hepatológii. Jedným z výsledkov snaženia 
v tomto smere je zistenie významu úbytku 
svalovej hmoty, ako najdôležitejšej zložky M 
pri ACLD (Montano-Loza 2014). 

Sarkopénia (S) - ako bola strata svalovej 
hmoty zavedená do názvoslovia, má prog-
nostický význam nad rámec ostatných na to 
určených systémov, vrátane CTPS a MELD; 
s predpovedá u pacientov s dACLD úmrtnosť 
pred transplantáciou pečene (LTx), aj po LTx 
(Streja 2011, Tandon 2012). Problémom ostá-
vajú otázky i) diagnostiky S v bežnej klinickej 
praxi a ii) jej ovplyvniteľnosti nutričnou inter-
venciou (Golse 2017). Diagnostika S. Skúmajú 
sa viaceré prístupy, z ktorých na pracovisku 
autorov sa používajú:

a)  antropometrické metódy - meranie ob-
vodu nedominantného musculus triceps 
(MAC – MidArmCircumference), mera-
nie kožnej riasy nad nedominantným 
tricepsom v mieste merania MAC (TSF 
– TricepsSkintoldFat) a vzorcami z MAC 
a TSF prepočítaná plocha svalu v mieste 
merania (MAMA – MidArmMuscleArca);

b)  sila stisku (HGS – hand grip strength), tzv. 
dynamometria;

c)  CT (Computed Tomography) meranie roz-
merov musculus psoas v úrovni precho-
du 3. driekového stavca do štvrtého (L3);

d)  laboratórne znaky - v diagnostike M nie 
sú spoľahlivé, pretože sa v nich prelína-
jú znaky M so znakmi zlyhávania pečene 
(Plauth 2006).

Liečba M so zameraním na S. Povedomie 
o dôležitosti M a predovšetkým S pre prognó-
zu pacientov s dACLD upriamuje pozornosť aj 
na možnosť ich liečebného ovplyvnenia. Podľa 
smernice European society for clinical nutri-
tion and metabolism (ESPEN) z roku 2006 je 
liečbou M prvej voľby enterálna výživa; v ostat-
nom čase sa zdôrazňuje dlhodobo známa, ale 
podceňovaná úloha frekvencie príjmu potravy 
u pacientov s dACLD; ak je interval medzi príj-
mami potravy dlhšie ako 4 hodiny (h), dochá-
dza k premene svalových bielkovín na glukózu 
a vice versa. Odporučenie (nutričné poraden-
stvo, counselling) pravidelného príjmu potravy 
aj za cenu pripomienok budíkom, a to aj v noci, 
je základom prevencie a liečby S. Základným 
kameňom tohto prístupu je používanie perorál-
nych nutričných suplementov (ONS). Ukazuje 

sa, že ďalšími nevyhnutnými podmienkami nu-
tričného poradenstva s cieľom prevencie a lieč-
by S sú dostatočný príjem bielkovín a cvičenie 
svalov (Berzigotti 2016). Všetky tieto zložky sú 
zahrnuté v štandardnom prístupe k pacientom 
hospitalizovaným pre dACLD na HEGITO (He-
patologicko gastroenterologicko transplantačné 
oddelenie), ktorý je zároveň observačnou štú-
diou. Preferencia konkrétnych podtypov ONS 
v liečbe S pri dACLD nie je v smernici ESPEN 
jednoznačne vyzdvihnutá. Je hypotéza, že nás-
ledkom portálnou hypertenziou sprostredko-
vaného narušenia anatómie a fyziológie čreva 
by ONS so štiepenými proteínmi (t.j. ONS za-
ložených na oligopeptidoch, ONS-OP) mohli 
ponúknuť lepšie asimilovateľné substráty pre 
proteínový metabolizmus, ako bežné, polypep-
tidové ONS (ONS-PP) a následne viesť k zlep-
šeniu výsledkov súvisiacich so s u pacientov 
s dACLD. Oba typy ONS sa preto používajú aj 
u pacientov s dACLD na HEGITO.

Zásadným problémom u pacientov s dACLD 
sa javí byť adherencia k režimovým a liečeb-
ným odporúčaniam všeobecne, ONS nevyní-
majúc; navyše, v prípade ONS sa k všeobec-
ným príčinám zníženej adherencie pridávajú 
problémy s i) pravidelným zaobstarávaním 
(v porovnaní s medikamentóznou liečbou 
majú okrem iného väčší objem a hmotnosť), 
a s ii) ich chuťou – palatabilitou. V minulosti 
sa považovali ONS-OP za chuťovo problema-
tickejšie v porovnaní s ONS-PP. 

CiEĽ
Cieľom tejto práce je porovnať adherenciu 

k užívaniu ONS-OP s adherenciu s ONS-PP.

mETODiKA
Vstupné kritéria: každý pacient hospitali-

zovaný na HEGITO s cirhózou pečene rôznej 
etiológie a závažnosťou ochorenia, podpísaný 
informovaný súhlas. Vylučovacie kritéria: ma-
lignita okrem hepatocelulárneho karcinómu, 
nesúhlas a  nespolupráca pacienta. 

Priebeh štúdie:
a)  oboznámenie pacienta s následným pod-

písaním informovaného súhlasu;
b)  zadelenie do vetiev:
 b1)  odporučený oligopeptid (Peptamen ®) 

v dávke 3 x 200 ml / deň,
 b2)  odporučený isokalorický isodusíkový 

polymér (Nutridrink ®) v dávke 2 x 200 
ml / deň;
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c) v oboch vetvách poskytnuté:
 c1)  nutričné poradenstvo pri cirhóze),
 c2)  poradenstvo ohľadne špecifického tré-

ningu. Nutričné poradenstvo: Edukácia 
zameraná na problematiku výživy pri 
cirhóze pečene: a) vysvetlenie potreby 
príjmu malého množstva jedla v troj 
– štvor hodinových intervaloch s dôra-
zom na nočnú výživu; b) uprednostne-
nie proteínov (vajíčko, mlieko, nutričný 
produkt);

d)  tzv „sipping“ nutričného suplementu. 
Špecifický tréning: Odporučenie pravidel-
nej nenáročnej pohybovej aktivity pod-
porené poskytnutým materiálom s gra-
fickým zobrazením jednoduchých cvikov 
s odporúčanou potrebou cvičenia 2 – 3 x 
týždenne po dobu 20 minút (obrázok 1 ). 

Sledované premenné: Demografické údaje, 
etiológia a štádium cirhózy, antropometria 
(BMI, HGS, MAC, TSF), CT psoas v úrovni L3, 
laboratórne parametre (albumín, prealbumín, 
cholesterol, myostatín...), adherencia. Sledo-
vanie adherencie: Pre sledovanie adherencie 
boli použité dva spôsoby:

1.  priamy spôsob – laboratórne kontroly sle-
dovaných parametrov, antropometrické 
merania;

2.  nepriamy spôsob – rozhovor s pacientom 
zameraný na kontrolu užívania nutrič-
ných prípravkov, kontrola záznamníkov 
spotreby nutričných suplementov (Tabuľ-
ka 1), kontrola potvrdení predpisových 
kariet (tabuľka 2) a kontrola dodržiavania 
termínov stanovených kontrol. 

VÝsLEDKY
Súbor tvorilo 373 pacientov (205 mužov, 

168 žien), priemerný vek bol 54 rokov (25 
– 71), etiológia cirhózy je u 70 % na toxicko–
metabolickom podklade, priemer MELD skóre 
bol 17 bodov (6 – 36) a Child-Pugh skóre 11 
bodov (6 – 17). V korelácii s dĺžkou užívania 
nutričných prípravkov bol zistený štatisticky 
významný pokles adherencie k užívaniu nu-
tričnej liečby v čase p < 0,0001 (Graf 1). Zo 
súboru 373 pacientov (Tabuľka 3) ostalo v ďal-
šom sledovaní po jednom mesiaci 181 pacien-
tov (48 %), po troch mesiacoch 110 pacientov 
(32 %) a po pol roku 55 pacientov (20 %). Ako 

Obr.�1:  Grafické zobrazenie cvikov.

Návod na používanie:

Vážení pacienti,
užívanie výživových doplnkov stravy, ktoré Vám odporučil Váš lekár, sa stáva súčasťou Vašej liečby.

Tieto doplnky stravy tzv. sipping sú určené pre pacientov, ktorí nie sú schopní zabezpečiť svojmu 
organizmu dostatočný prísun energie a ďalších hodnotných látok ako sú bielkoviny, vitamíny 
a minerály. V priebehu ochorenia Vaše telo potrebuje väčší prísun týchto dôležitých zložiek, ktoré 
nie ste schopní pokryť bežnou stravou.
Sipping, ktoré budete užívať, Vám môže zabezpečiť dostatok energie na boj s chorobou a pomôcť 
tak na ceste k uzdraveniu.

Dôležité upozornenie:
• Sipping je v preklade odvodený od slova „popíjať“, teda popíjať po malých dúškoch.
• Najlepšie chutia vychladené z chladničky a môžete ich zapiť vždy vodou.
 • Pred otvorením fľaštičku pretrepte.

Návod na popíjanie Nutridrink:
Na každý deň máte k dispozícii 2 flaštičky. Odporúčané užívanie je medzi jedlami.

1. fľaštička
Medzi raňajkami a obedom si pomaly vypijete polovicu fľaštičky.
Medzi obedom a večerou druhú polovicu fľaštičky.

2. fľaštička - Druhú fľaštičku si rozdeľte na dve časti. Prvú časť vypijete medzi 
20:00 a 02.00 hodinou a druhú polovicu fľaštičky medzi 02:00 a 08.00 hodinou.

Odporúčame nechať si fľaštičku Nutridrinku pri posteli a nastaviť si budík na tie-
to dve nočné dávky. Nočné popíjanie je veľmi dôležité práve u Vášho ochorenia 
a môže veľkou mierou pozitívne ovplyvniť  Váš organizmus.

Cvičenie pre pacientov s cirhózou pečene

Podpora schopnosti pohybu a tým aj zabezpečenie vykonávania bežných denných aktivít je neod-
deliteľnou súčasťou komplexného pohľadu na liečbu cirhózy pečene.
Hlavným cieľom pohybovej aktivity pri tomto ochorení je nielen fyzická, ale aj psychická zdatnosť. 
Zachovanie sebestačnosti, istoty, sebavedomia a kvality života patrí spoločne s dostatočnou výži-
vou k ďalším možnostiam, ako pozitívne ovplyvniť priebeh ochorenia.
Nižšie uvedené cviky sú uvedené ako návrh, ktoré je možno vykonávať počas dňa 15-20 minút 
ideálne 2-3 x týždenne.

Metodické poznámky ku cvičeniu:
• Miestnosť, kde budete cvičit, vyvetrajte
• Cvičte najskôr hodinu po jedle
• Necvičte cez bolesť
• Dbajte na bezpečnosť (klzký povrch)

a) predpaženie b) zapaženie c) vzpaženie d) pripaženie e) upaženie
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Tab.�1:  Záznamník spotreby nutričných suplementov.

Tab.�2:  Predpisová karta.
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Tab.�3:  Adherencia po mesiacoch sledovania.
1. mesiac (n=373) 3. mesiac (n=340) 6. mesiac (n=276)
Spolu OM PM p Spolu OM PM p Spolu OM PM p

EX
29 
(8%)

14 15 0,79
34 
(10%)

15 19 0,33
43 
(16%)

23 20 0,52

NÚ
52 
(14%)

30 22 0,12
69 
(20%)

45 26 0,004
70 
(25%)

40 30 0,0923

SS
111 
(30%)

45 66 0,0047
126 
(36%)

55 69 0,076
95 
(34%)

38 57 0,006

TX 0 0 0 - 3 (1%) 1 2 0,45
13 
(5%)

5 8 0,24

A
181 
(49%)

93 88 0,59
110 
(32%)

50 60 0,18
55 
(20%)

29 26 0,56

Vysvetlivky: OM (oligomér), PM (polymér), EX (exitus), NÚ (nežiaduce účinky), SS (stratení v sledovaní), TX (transplantácia 
pečene), A (adherencia)

Tab.�4:  Adherencia - porovnanie.
1. mesiac vs. 3.mesiac 3.mesiac vs. 6. mesiac

p p
EX 8 vs. 10% 0,35 10 vs. 16% 0,026
NÚ 14 vs. 20% 0,0327 20 vs. 25% 0,138
SS 30 vs. 36% 0,088 36 vs. 34% 0,6
TX 0 vs. 1% 0,053 1 vs. 5% 0,0028
A 49 vs. 32% <0,0001 32 vs. 20% 0,0008

Vysvetlivky: EX (exitus), NÚ (nežiaduce účinky), SS (stratení v sledovaní), TX (transplantácia pečene), A (adherencia)

Graf�1:  Adherencia ku obom typom ONS počas sledovania 373 pacientov s cirhózou.
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najčastejší dôvod pre vyradenie zo sledova-
nia sa ukázala tzv. „ stratenosť zo sledovania“, 
ktorá už v prvom mesiaci bola u 111 pacien-
tov (30 %), dosiahnutá štatistická význam-
nosť v prvom (p < 0,0047) a šiestom mesiaci 
(p < 0,006) sledovania poukazuje na väčšiu 
„stratenosť“ v polymérovej vetve (Tabuľka 4). 
Ďalšou príčinou pre vyradenie zo sledovania 
sa javia nežiaduce účinky užívaných nutrič-
ných suplementov, ktorých výskyt s dĺžkou 
užívania mal stúpajúci charakter (p < 0,0327). 
Najčastejšie sa nežiaduce účinky prejavili ne-
voľnosťou, hnačkami, vracaním. Na výskyt 
nežiaducich účinkov nemal vplyv druh uží-
vaného suplementu. Súbežne zo sledovania 
boli vyradení exitovaní pacienti a pacienti, 
ktorí podstúpili transplantáciu pečene. 

DisKusiA
Výskyt M pri dekompenzovanej cirhóze pe-

čene je takmer 100 %, Jej prognostický vý-
znam je veľký, ale v klinickej praxi ťažko me-
rateľný. Liečba M pri cirhóze pečene je podľa 
guidelines ESPEN 2006 odporučená orálnymi 
nutričnými suplementmi bez jednoznačného 
uprednostnenia niektorého s podtypov podá-
vanými formou tzv. „sippingu“ v 3 – 4 hodi-
nových intervaloch, aj počas noci. A práve 
dosiahnuť 100 % adherenciu v užívaní nu-
tričných suplementov je v praxi ťažké, o čom 
svedčia aj získané výsledky nášho pracoviska. 
Sledovali sme adherenciu u 373 pacientov, 
ktorým bolo doporučené užívanie nutričného 
suplementu po dobu 6 mesiacov. Po prvom 
mesiaci užívania dodržalo podmienky adhe-
rencie 48 % pacientov a adherencia na konci 
sledovaného obdobia (6 mesiacov) dosiahla 
20 %. Najčastejším dôvodom non adherencie 
bola „stratenosť zo sledovania“, ktorej úplne 
presnú príčinu nevieme definovať. Domnie-
vame sa, že za tým môže byť vzdialenosť 
bydliska od nášho pracoviska (kontroly boli 
vykonávané na našom pracovisku), nepova-
žovanie nutričných prípravkov za liek a v ne-
poslednom rade nezáujem pacienta o liečbu, 
non compliance. Určitý vplyv na adherenciu 
zo strany pacienta mal aj samotný charakter 
ochorenia, kedy pacient subjektívne vnímal 
za viac obťažujúce a potrebné liečiť ascites 
a hepatálnu encephalopatiu, ako malnutrí-
ciu. Ďalšou príčinou zlyhania adherencie boli 
nežiaduce účinky podávaných suplementov, 
ktorých výskyt signifikantne stúpal s dĺžkou 

užívania (p<0,0327), bez rozdielu v jednotli-
vých vetvách. Z  nežiaducich účinkov domi-
novali dyspeptické ťažkosti.

M je častá u pacientov s cirhózou pečene, 
ťažko diagnostikovateľná a bez dôsledného 
užívania orálnych nutričných suplementov 
takmer neliečiteľná. A práve nevyhnutná pol-
ročná adherencia k tomuto druhu liečby je 
len 20 %. Vyplýva z toho, že je namieste riešiť 
otázku zlepšenia adherencie k užívaniu nu-
tričných prípravkov v bežnej klinickej praxi 
u pacientov s cirhózou pečene. Ako jednou 
z možnosti riešenia adherencie k nutričnej 
výžive je upriamenie pozornosti na dôslednej-
šiu edukáciu pacienta, prípadne rodiny leká-
rom a sestrou zaoberajúcou sa problematikou 
výživy. Tu vyvstáva potreba nutričných ses-
tier na klinických oddeleniach, ktoré by pri 
príjme pacienta pomocou dotazníkov identi-
fikovali problémy s výživou, vypočítali denný 
príjem kalórii a vypracovali v spolupráci s pa-
cientom výživový plán, ktorý by v pravidel-
ných intervaloch vyhodnocovali a revidovali. 
Ďalším riešením je zváženie redukcie množ-
stva podávaných nutričných suplementov 
– podávanie vysoko kalorických prípravkov 
v čo najmenšom objeme a zapracovanie nu-
tričných suplementov do jedál (zahusťovanie 
omáčok, smoothie).

ZÁVER
Adherencia k perorálnym nutričným suple-

mentom v bežnej klinickej praxi u pacientov 
s dekompenzovanou cirhózou pečene je men-
šia ako sa predpokladalo a signifikantne klesá 
s časom sledovania bez rozdielu medzi oli-
gopeptidmi a polypeptidmi. Keďže malnutrí-
cia pri cirhóze pečene sa ukazuje ako význam-
ný prognostický marker, je potrebné dosiahnuť 
pomocou dostupnej liečby jej zlepšenie, k čo-
mu môže prispieť lepšia adherencia pacientov 
k nutričnej liečbe, venovanie pozornosti edu-
kácii o výžive a eliminácia negatívnych fakto-
rov na adherenciu. Pacienti by mali mať zais-
tenú výživu a dostatočnú mobilizáciu, príjem 
výživy aj jeden krát počas noci, prípadne aj za 
pomoci „sippingu nutričných suplementov“. 
Vzhľadom na stúpajúci trend výskytu cirhózy 
pečene v čoraz nižších vekových kategóriách 
u oboch pohlaví, mala by byť prioritou snaha 
čo najskôr zachytiť a včas začať s adekvátnou 
liečbou závažných komplikácii ochorenia, 
medzi ktoré patrí aj liečba malnutrície. 
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Súhrn:
Cirhóza pečene- v súčasnosti premenúvaná na pokročilú chronickú chorobu pečene (ACLD - 
Advanced Chronic Liver Disease), je štvrtou-piatou najčastejšou príčinou smrti na Slovensku. 
Úmrtnosť pri ACLD je často v súvislosti s akútnym inzultom, ktorý naruší kompenzovaný stav vo 
forme akútnej dekompenzácie (AD), až akútneho zlyhania pečene v teréne jej chronickej choroby 
(Acute on chronic liver failure, ACLF). Jej hlavnou charakteristikou je vysoká krátkodobá úmrt-
nosť. Baktériová infekcia je jedným z najčastejších inzultov spúšťajúcich AD/ACLF. Patogenetické 
prepojenie ACLD a infekcií je akceptované do tej miery, že infekcie sú považované za jej špeci-
fické komplikácie. Táto tesná patogenetická väzba sa dáva do súvislosti s pre ACLD špecifickým 
stavom imunitného deficitu, nazývaného aj syndróm s cirhózou asociovaného imunodeficitu - 
(Cirrhosis-Associated Immune Deficiency Syndrome - CAIDS, alebo CAID).
Kľúčové slová: pokročilá choroba pečenie, zlyhanie pečene v teréne pokročilej choroby pečene, 
s cirhózou asociovaný imunodeficientný syndróm, infekcia

DiAGNOsis�OF�immuNE�DYsFuNCTiON�(CAiDs)�iN�PATiENTs�wiTH�DECOmPENsATED�
ADVANCED�HEPATiC�DisEAsE�(AD�/�ACLF)�iN�NORmAL�PRACTiCE

Zuzana Podmanická1,Ľubomír Skladaný2, Soňa Ilavská3, Mariana Jacková3, Janka Vnenčá-
ková2, Daniela Janceková2, Natália Bystrianska2

1 II. Pediatric clinic of Slovak Medical University, Banská Bystrica
2 HEGITO , II. Clinic of Internal medicine II of Slovak Medical University, F.D.Roosevelt University 
Hospital, Banská Bystrica
3 Dpt. of hematology,F.D.Roosevelt University Hospital, Banská Bystrica

Abstract:
Hepatic Cirrhosis - known as Advanced Chronic Hepatic Disease (ACLD) - is the fourth-fifth most 
common cause of death in Slovakia. ACLD mortality is often associated with acute insult, which 
disrupts the compensated state of acute decompensation (AD) for acute liver failure (ACLF). Its 
main feature is high short-term mortality. Bacterial infection is one of the most common ADI/ACLF 
inducing adults. The pathogenetic association of ACLD and infections is accepted to the extent 
that infections are considered to be their specific complications. This narrow pathogenic binding 
is associated with the specific immune deficiency status of ACLD, also called Cirrhosis-Associated 
Immune Deficiency Syndrome (CAIDS) or CAID.
Keywords: advanced chronic liver disease, liver failure in advanced chronic liver disease, 
cirrhosis-associated immune deficiency syndrome, infection

mOŽNOsTi�DiAGNOsTiKY�imuNiTNEj�DYsFuNKCiE�(CAiDs)�u�PACiENTOV�
s�DEKOmPENZOVANOu�POKROČiLOu�CHOROBOu�PEČENE�(AD/ACLF)�
V�BEŽNEj�PRAxi
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Úvod
Cirhóza pečene, v súčasnosti premenúva-

ná na pokročilú chronickú chorobu pečene 
(ACLD - Advanced Chronic Liver Disease), je 
štvrtou-piatou najčastejšou príčinou smrti na 
Slovensku.1 Slovensko v úmrtnosti na ACLD 
popri Maďarsku, Rumunsku, Slovinsku, Litve 
zaujíma popredné priečky. 2,3 Slovensko patrí 
medzi krajiny, kde má úmrtnosť narastajúci�
trend.2,3 Terminálne štádium ACLD sa nieke-
dy nazýva choroba pečene v konečnom štá-
diu (ESLD - End-Stage Liver Diseae), presné 
rozlíšenie ACLD a ESLD nie je všeobecne pri-
jaté - tieto pojmy sa preto nezriedka používajú 
promisque.

mortalita�pri�ACLD
Úmrtnosť na ACLD často prichádza v súvis-

losti s akútnym�inzultom�(triggerom), ktorý 
vedie k AD a u určitého percenta pacientov 
s AD aj k ACLF.4  ACLF, definované ako akútne 
zlyhanie pečene v teréne pokročilej choroby 
pečene, sa vyznačuje vysokou krátkodobou 
úmrtnosťou.5 Jednou z najčastejších príčin 
(inzultov, spúšťačov [triggerov]) je baktério-
vá, alebo vírusová infekcia. 40% pacientov 
nemá� objasnenú� precipitačnú� príčinu.4,6,7 
(Tabuľka č.1)

Obr.�2:  Vekovo štandardizovaná úmrtnosť na všetky pečeňové choroby, Pimpin et al.2018.

Obr.�1:  Vekovo štandardizovaná miera úmrtnosti na cirhózu pečene v krajinách Európy, Blachier et al.2013.
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CANONIC 
n=303 (9)

Shi et.al. n=405 (14)

Exacerbácia hepatitídy B - 145 (35,8)
Baktériová infekcia 98 (32,6) 113 (27,9)
Gastrointestinálna hemorágia 40 (13,2) 40 (9,8)
Aktívny alkoholizmus za posledné 3 mesiace 69 (24,5) 25 (6.1)
Iné (TIPSS, chirurgia, paracentéza veľkého objemu bez 
albumínu, hepatitída, alkoholová hepatitída) 

25 (8.6) 9 (2)

Neidentifikovateľné 126 (43,6) 83 (20,4)
Viac než jeden spúšťač 39 (13,5) 36 (8,9)

CANONIC= EASL-CLIF Acute-on-Chronic Liver Failure in Cirrhosis, TIPSS= transjugulárny intrahepatálny porto-
systémový shunt

Tab.�1:  Hlásené spúšťače akútneho chronického zlyhania pečene, počet (%), Hernaez et al. 2017.

ACLF�stupeň Definícia Konverzia�jednotiek�μmol/l
0 Žiadne zlyhanie orgánu

Zlyhanie jednotlivých orgánov – okrem obličiek (pečeň, 
koagulácia, obeh, pľúca) 
+ kreatinín <1,5 mg/dl + bez hepatálnej encefalopatie

kreatinín <132

Izolovaná hepatálna encefalopatia
+ kreatinín <1,5 mg / dl

kreatinín <132

1 Izolované zlyhanie obličiek
Zlyhanie jednotlivých orgánov- okrem obličiek (pečeň, 
koagulácia, cirkulácia, pľúca) + kreatinín 1,5-≤ 1,9 mg/dl 
a /alebo 1.-2.stupeň hepatálnej encefalopatie

kreatinín >132 < 167

Izolovaná hepatálna encefalopatia + kreatinín 1,5-≤ 1,9 mg dl kreatinín >132 < 167
2 Zlyhanie 2 orgánov
3 Zlyhanie 3 a viac orgánov

Tab.�2:  Stupne ACLF podľa zlyhávajúcich orgánov, Jalan et al.2014, Kieslichová 2016.

Obr.�3:  Vzťah medzi mortalitou a orgánovým zlyhávaním, Hernaez et al. 2017.

OF= organ failure, KD= kidney dysfunction, BD= brain dysfunction
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Prevalencia ACLF u pacientov hospitalizova-
ných s dekompenzovanou ACLD (dACLD) je 
v rôznych štúdiách a regiónoch rôzna, najmä 
kvôli odlišným defi níciám ACLF v Európe (28-
dňová mortalita s prevalenciou 33,9%, 90- dňo-
vá mortalita s prevalenciou 51,2% v CANONIC
štúdii)5, v Ázii (28-dňová mortalita s preva-
lenciou 50%, strednodobá mortalita 90%)8 
a Spojených štátoch amerických (USA) v štú-
dii NACSELD (30-dňová mortalita s prevalen-
ciou 23,6%).9 Pri ACLF dochádza k zlyhávaniu 
extrahepatálnych orgánov. Podľa počtu zlyhá-
vajúcich orgánov sa ACLF klasifi kuje na štádiá 
vychádzajúce z CANONIC štúdie: A.) ACLF 0 
(akútna dekompenzácia- bez extrahepatálne-
ho orgánového zlyhávania s rozvojom: ascitu,
ikteru, hepatálnej� encefalopatie, hemorágie�
gastrointestinálneho�traktu, baktériovej�infek-
cie�v trvaní menej ako 1 mesiac pred prijatím do 
nemocnice. B.) ACLF 1 (zlyhanie 1 extrahepa-
tálneho orgánu), C.) ACLF 2 (zlyhanie 2 extra-
hepatálnych orgánov), D.) ACLF 3 (zlyhanie 3 
a viac extrahepatálnych orgánov).5,10,11(Tabuľka 
č. 2, ACLF grading)10,11 Čím je vyššie štádium 
ACLF, tým je vyššia krátkodobá aj strednodo-
bá mortalita.4,5,7,9,10,11(Obrázok č.3) Porovnanie 
28- dňovej mortality v štúdii CANONIC a IH7 
znázorňuje Graf č.1. 5,12

Patogenéza�zápalu�v�ACLF
Patogenéza ACLF sa považuje za špecifi ckú 

pre tento syndróm.4 V skutočnosti je práve pa-
togenéza hlavným argumentom pre svojbyt-
nosť ACLF u jeho proponentov a dáva sa do 
súvislosti predominantne s imunologickými 
dejmi – preto sa hovorí aj o imunopatogenéze 
ACLF.4 Hypotéza periférnej artériovej vazodi-
latácie bola najvplyvnejšia v oblasti cirhózy 
a jej komplikácií. Je nepopierateľné, že splan-
chnická� artériová� vazodilatácia� podmie-
nená portálnou hypertenziou, je základom 
pre vznik ascitu, hepatorenálneho syndró-
mu a ďalších.6 Táto hemodynamická kaskáda 
však nevysvetľuje celý rad zložitých dejov 
spojených s aktiváciou hostiteľovej vrodenej 
imunity a so spúšťaním endotelových mole-
kulových mechanizmov zodpovedných za
artériovú dilatáciu.6

Za patogenetický podklad sa považuje per-
manentná� antigénna� stimulácia mikrobiál-
nou fl órou z ústnej dutiny a čreva a jej vzťah 
k poškodenej pečeni.13 Patogény, resp. ich 
fragmenty, zložky DNA a RNA – spolu nazý-
vané DAMP a PAMP (poškodeným tkanivom 
asociované molekulárne sekvencie, s pato-
génom asociované molekulárne sekvencie) 
vedú k neustálej stimulácii a aktivácii imu-

Graf�1:  Porovnanie 28- dňovej mortality pri ACLF v štúdii CANONIC a IH7, Moreau et al. 2013, Skladaný et al. 2018.
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Obr.�4:  Vzťah medzi dutinou ústnou, črevom a pečeňou, Acharya et al.2017.

Obr.��:  ACLF a zápalová odpoveď, Skladaný et al. 2017.
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nitného systému, predovšetkým prostredníc-
tvom toll-like receptorov (TLR-4). Narušenie 
mikrobioty v čreve (SIBO, baktériové preras-
tanie v tenkom čreve) s mnohými lokálnymi 
a systémovými príčinami a následkami, vedie 
hlavne k translokácii črevnej mikroflóry, en-
dotoxémii a následnej lokálnej aj systémovej 
zápalovej odpovedi. Neustála stimulácia ve-
die postupne k vyčerpaniu a zhoršeniu všet-
kých zložiek slizničnej aj systémovej imunitej 
odpovede a vzniká nekontrolovaná proinfla-
mačná�zápalová�aktivita.6,13,14 Obraz pokroči-
lej cirhózy preto možno považovať za výsle-
dok zápalového syndrómu.6 (viď Obrázok 4).

Pro-zápalový� stav� (siRs,� systemic� inflam-
matory�response�syndrome) pri ACLF môže 
samotný viesť k fulminantnej smrti.15,16 Za 
dominantný patofyziologický podklad multi-
orgánového zlyhávania (MOF, multiple organ 
failure) sa považuje aktivácia včasnej vrodenej 
imunitnej odpovede.15 Následne je SIRS vyvá-
žené kompenzačným� protizápalovým� účin-
kom�syndróm�reakcie�(CARs,�compensatory�
anti-inflammatory�response�syndrome), kto-
rého hlavnou funkciou je zabrániť autogénne-
mu poškodeniu orgánov a tkanív nadmerným 
zápalom.15,16 V organizme môžu nastať dve si-
tuácie, v ktorých CARS môže škodiť:
1.  ak jeho intenzita nadmerne vyvažuje  

SIRS, v takomto prípade je výsledkom 
takzvaná imunitná paralýza,

2.  alebo ak dĺžka trvania koexistencie SIRS-
CARS vedie k vyčerpaniu imunitných 
a energetických rezerv s katabolickým 
stavom nazývaným perzistujúci zápalový 
imunosupresívny katabolický syndróm 
(PiCs�Persistent�inflammatory,�immuno-
suppressed,�catabolic�syndrome).15,17

infekcie�pri�ACLD
Baktériové infekcie sú jedným z najčastej-

ších inzultov, spúšťajúcich AD/ACLF, ale sú 
aj ich najčastejšími komplikáciami – preto je 
ich štúdium zložité.18 Je známe, že infekcia 
u pacienta s ACLD aj ACLF je spojená so zvý-
šenou úmrtnosťou.4,5,18,19,20,21,22,23 U pacientov 
s ACLF vyšších stupňov a so superpozíciou 

infekčných komplikácií (najmä zápalom pľúc 
a/alebo sepsou) je nepravdepodobné, že bude 
možná LTx, pretože táto by bola spojená so 
zlým výsledkom.8 U pacientov s cirhózou in-
fekcie zvyšujú�úmrtnosť� štvornásobne. 30% 
pacientov zomrie do 1 mesiaca po infekcii 
a ďalších 30% zomrie o 1 rok.22

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce infekčné 
komplikácie ACLD patria:

1.  spontánna�bakteriémia (pozitívna hemo-
kultúra bez zdroja infekcie),

2.  sBP� spontánna� baktériová� peritonitída 
(> 250 PMNL/μl v ascite),

3.  infekcie�dolných�dýchacích�ciest
4.  infekcia� Clostridium� difficile� (hnačka 

s pozitívnym testom C. difficile),
5.  baktériová� enterokolitída� (hnačka s po-

zitívnou kultiváciou pre Salmonella, Shi-
gella, Yersinia, Campylobacter, patogénna 
E.coli,

6.  infekcia�mäkkého�tkaniva/kože�(horúčka 
s celulitídou),

7.  infekcia�močových�ciest,
8.  intraabdominálne�infekcie�(divertikulití-

da, apendicitída, cholangitída atď.,
9.  iné�infekcie,�ktoré�nie�sú�uvedené�vyššie,
10.  hubové�infekcie.8

Podľa miesta vzniku môže ísť o infekcie no-
zokomiálne� (infekcie diagnostikované po 48 
hodinách od prijatia), získané� v�komunite�
a infekcie v�súvislosti�so�zdravotnou�starost-
livosťou. Medicínskym problémom sú sekun-
dárne infekcie diagnostikované po preliečení 
prvej infekcie.9,23

Výskyt a závažnosť infekcie pri cirhó-
ze je vyššia ako u populácie bez cirhózy. 
Sú prítomné infekcie multirezistentnými 
organizmami.10Sú známe viaceré preventívne 
prístupy. U pacientov so spontánnou bakté-
riovou peritonitídou znižuje mortalitu prida-
nie albumínu�k�antibiotikám. Primárna pro-
fylaxia spontánnej baktériovej peritonitídy 
norfloxacínom je indikovaná u pacientov

1.  s varikóznym krvácaním,
2.  s ťažko dekompenzovanou cirhózou,
3.  s ascitom, koncentráciou proteínov <15 g/l).
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Profylaktická liečba norfloxacínom ďalej 
znižuje aj riziko recidívy SBP. Intravenóz-
ne podávanie cefalosporínov� tretej� generá-
cie zlepšuje prežitie pacientov s varikóznym 
krvácaním.10

Vzhľadom na častosť výskytu infekcií pri 
ACLD, na prepojenosť ich etiopatogenézy 
s etiopatogenézou ACLD/dACLD/ACLF, ako 
aj na ich prognostický význam, sa niektorými 
autormi razí pojem CAIDS, alebo CAID.24,25,26

CAiDs
CAIDS-syndróm s cirhózou asociovanej 

imunitnej dysfunkcie predstavuje rozvoj 
imunodeficiencie a neadekvátnej proinfla-
mačnej systémovej aktivácie, ktorý vedie 
k postupnému vyčerpaniu funkcií imunit-
ného systému a indolentnej smrti.24 CAIDS 
sa týka všetkých zložiek inatívnej aj adap-
tívnej imunity.25 V dôsledku permanentnej 
antigénnej stimulácie: baktériovou trans-
lokáciou z čreva prostredníctvom PAmPs 

(s patogénom asociované molekulárne sek-
vencie),� DAmPs (poškodeným tkanivom 
asociované molekulárne sekvencie), bakte-
riovým prerastaním pri poškodených sliz-
niciach (najmä dutina ústna) sa aktivuje 
a udržiava chronický sterilný zápal a chro-
nický oxidatívny stres.11,28

Rozvoj imunodeficiencie sa prejavuje vo 
všetkých zložkách inatívnej aj adaptívnej imu-
nity.21 Vrodená nešpecifická/inatívna imunita 
predstavuje okamžitú odpoveď, bez imunolo-
gickej pamäte. Má humorálnu a bunkovú zlož-
ku. V humorálnej�inatívnej�imunite�dochádza 
k nedostatočnosti komplementových funkcií 
a opsonizácie, k zníženiu hladín jednotlivých 
zložiek komplementu C3, C4. Klesá aktivita 
klasickej cesty aktivácie komplementu CH50. 
Dochádza k poklesu lektínovej cesty aktivácie 
komplementu, zvyšujú sa proteíny akútnej 
fázy zápalu (CRP, haptoglobín, fibrinogén, ...), 
dochádza k elevácii prozápalových cytokínov 
napr.: TNF α, GMCSF, IFNγ, a i.23,25,26,28,29

Obr.��:  Zastúpenie primoinfekcií, ktoré boli získané v komunite, infekcie v súvislosti s poskytovanou starostlivosťou alebo no-
zokomiálne infekcie, Bajaj et al.2012.

SBP spontánna baktériová peritonitída, SpontBact-spontánna bakteriémia, Resp- respiračné infekcie, 
Skin- kožné infekcie, UTI- infekcie močového traktu, C diff- Klostrídiová enterokolitída, CA- community 
aquired, HCA- infekcie súvisiace so zdravotnou starostlivosťou Noso- nozokomiálna infekcia
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Bunková� inatívna� imunita� je zastúpená 
množstvom buniek. Mnohé z nich priamo 
v pečeni vykazujú fagocytové schopnosti. 
Makrofágy (v pečeni sa nachádza 80 % všet-
kých tkanivových fagocytujúcich buniek: 
Kupfferove bunky, sínusoidné endotelové 
bunky, dendritické bunky), granulocyty, mas-
tocyty, NK bunky (CD16+CD56+).26,29 Sprie-
vodným znakom chronického zápaluje leuko-
pénia (multifaktoriálne podmienená- centra-
lizáciou v mieste zápalu, hypersplenizmom 
ai.)27,28 Dochádza k niektorým regulačným 
zmenám u monocytov - k zníženej regulácii 
aktivovaných monocytov (cirkulujúce makro-
fágy), k zníženiu počtu aktivovaných mono-
cytov (CD14+HLA DR), (v štádiu imunitnej 
paralýzy CARS compensatory anti- inflam-
matory response syndrome až pod 40%) a do-
chádza k zvýšenej expresii kostimulačných 
molekúl CD80, CD163 (solubilný receptor 
- biomarker makrofágovej aktivácie pri zá-
pale, elevujúci sa pri portálnej hypertenzii), 
CD11b/CD18 (adhezívny receptor makrofágov 
pre C3 zložku komplementu) a i.30 Dochádza 
k poklesu funkcií chemotaxie, fagocytárnej 
aktivity neutrofilov, oxidatívneho vzplanutia 
aj antigénovej prezentácie. 24,26,27,28

Získaná/adaptívna imunita má tiež deficit 
v bunkovej aj humorálnej zložke. Je zazna-
menaná B-bunková klonálna proliferácia, 
alterácia produkcie imunoglobulínov (častej-
šia u pacientov s infekciou vírusom hepatití-
dy C). Môže byť prítomná hypergamaglobu-
linémia G, avšak so zníženými špecifickými 
vlastnosťami (napr. hyporesponzibilita na 
očkovanie proti pneumokokom, VHB, VHA) 
bez vzostupu hladín postvakcinačných pro-
tilátok po očkovaní, pokles pamäťových bu-
niek CD19+CD27+ aj CD27+ IgM+B ly)26 

aj hypergamaglobulinémia A so zmenou po-
meru IgA1/IgA2 10/90. 26,27 V bunkovej�adap-
tívnej� imunite�bol zaznamenaný pokles cel-
kových T-lymfocytov (CD3+) a NK buniek 
(CD16+CD56+); je častejší v súvislosti s alko-
holovou chorobou pečene (ALD). Pokles po-
mocných T lymfocytov (CD4+) a vzostup cy-
totoxických T lymfocytov(CD8+) má za násle-
dok zníženie imunoregulačného indexu IRI. Je 
prítomný aj deficit pamäťových T lymfocytov 
(CD4+CD95+, CD8+CD95+) aj vzostup re-
gulačných T lymfocytov (CD4+CD25+).27,29,30 

Podľa prác publikovaných v oblasti molekulo-
vej biológie sa veľká dôležitosť prikladá zlyha-
niu funkcie T-regulačných� lymfocytov v dô-

Obr.��:  CAIDS- cirrhosis-associated immune dysfunction, Albillos e.al. 2014..
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sledku vyhasínania funkcií v permanentnej 
cytokínovej stimulácii (chronický zápal vedie 
k vyčerpaniu regulačných T- lymfocytov). Pô-
vodne CD25++CD127- bunky, teda subpo-
pulácia T- regulačných lymfocytov kontrolu-
júca rovnováhu pre- a proti- apoptotických 
funkcií- produkujúca supresívne cytokíny IL-
10, TGFβ bez expresie inhibičných cytokíno-
vých receptorov (IL-7α-CD127-, IL-15Rα-), sa 
v chronicky prozápalovom prostredí postupne 
vyčerpáva. Dochádza tak ku zvýšeniu expre-
sie inhibičných receptorov (IL-2Rβ-CD25+, 
IL-7α-CD127+, IL-15Rα) a zároveň ku zníže-
niu expresie aktivačných receptorov.12,30

Definícia�iDs�(klinické�a�laboratórne�uka-
zovatele)

Napriek tomu, že sa infekcie považujú za 
špecifické komplikácie cirhózy a imunitný 
deficit za sprievodný jav zlyhávania pečene 
a za príčinu infekcií, jednotné diagnostické 
kritériá CAIDS doteraz neboli prijaté.
Klinickou� manifestáciou� nedostatočnej 

imunitnej kompetencie organizmu sú in-
fekcie. Pre navrhnutie „fenotypu“� imuno-
deficientného pacienta pri ACLD sa môže vy-
chádzať zo všeobecných kritérií sprevádza-
júcich sekundárny imunodeficitný syndróm. 
Za pacientov podozrivých z imunodeficitu 
sa považujú pacienti s klinickými prejavmi 
infekcií:
a)��oportúnnym� patogénom (napr. Pneumo-

cystis Jirovecii, Mycobacterium, Candida,
b)  infekciou v atypickej�lokalizácii (napr. 

mozgový absces v dôsledku aspergilo-
vej infekcie mozgová toxoplazmóza, 
pneumokoková artritída),

c)  s neobvyklým� trvaním� infekcie� (chro-
nické/recidivujúce infekcie, neuspokojivá 
odpoveď na adekvátnu ATB liečbu),

d)��so závažnou�infekciou,
e)  zvýšený počet� infekcií: ≥� 3� baktériové�
infekcie/1rok,�každá�trvajúca�viac�ako�4�
týždne�u�dospelých.31

Podľa charakteru infekcií možno uvažovať 
o type poruchy imunitného systému. Reci-
divujúce infekcie respiračného a gastroin-
testinálneho systému môžu byť v dôsledku 
deficitu v humorálnej imunite, deficitu imu-
noglobulínov alebo komplementu. Oportún-
ne infekcie poukazujú na deficit v bunkovej 
imunite. Tvorba abscesov vnútorných orgá-
nov, systémové mykózy, osteomyelitídy vedú 
k podozreniu na dysfunkciu fagocytujúcich 
buniek -neutrofilov a makrofágov. Prejavy 
mukokutánnej kandidózy môžu byť v dôsled-
ku defektu T- lymfocytov v produkcii IL-17.31 
Pri cirhóze sú niektoré infekčné komplikácie 
špecifické, možno ich zatriediť a snažiť sa de-
tegovať a podľa diagnostických kritérií imu-
nodeficitu.

Klinické známky imunodeficiencie - ich 
potvrdenie/overenie možno podporiť labora-
tónymi vyšetreniami. Zatiaľ neexsitujú diag-
nostické kritériá, ktoré by boli špecifické pre 
CAIDS/ACLD/ACLF. Je prijaté, že ACLD je 
asociovaná s poruchou všetkých zložiek imu-
nitnej odpovede.25,26,27,28 Nie je však konsenzus 
v otázke, ktoré vybrané parametre imunitnej 
odpovede najlepšie odzrkadľujú CAIDS, sú 
všeobecne dostupné a reprodukovateľné, aby 
bolo možné použiť ich na diagnostiku CAIDS 
v bežnej klinickej praxi.
Laboratórne�parametre, ktoré boli vyselek-

tované pre sledovanie a posúdenie (súčasť 
štúdie IH7, Skladaný a kol. 2018) vychádzajú 
zo všeobecných poznatkov o CAIDS

1.  porucha rovnováhy medzi prozápalovými 
a protizápalovými procesmi

2.  defekt nešpecifickej aj špecifickej imunity a
3.  možností laboratória (snaha o jednodu-

chosť, reprodukovateľnosť, dostupnosť).

Využívali sa parametre od rutinnej labora-
tórnej diagnostiky až po flow-cytometrické 
(imunofenotypové) analýzy štandardné aj 
nadštandardné (FC-analýza aktivačných zna-
kov 8-farebnou imunofenotypovou analýzou) 
z periférnej krvi.12,30,32 (Tabuľka č.3)
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*HLA� DR „najobľúbenejší“ aktivačný mar-
ker, exprimuje sa na na T-lymfocytoch len po 
ich aktivácii, neskorý aktivačný znak, zvýšená 
expresia na T-lymfocytoch=CD3+HLA-DR+ 
pri akútnych vírusových ochoreniach (EBV, 
CMV)), CD4+HLA-DR+ - na CD4+ lymfo-
cytoch je vysoko exprimovaný pri hemofago-
cytujúcich syndrómoch, zvýšená expresia na 
cytotoxických T-lymfocytoch= CD8+HLA-
DR+ kopíruje zapojenie špecifickej imunity 
do boja proti vírusovej infekcii a môže signa-
lizovať prítomnosť resp. prekonanie vírusovej 
infekcie

**Receptor� pre� iL-�:� CD4+/CD8+/CD12�+ 
down regulácia počas chronického zápalu, 
jeho expresia je potlačená na regulačných 
T-lymfocytoch a zvýšená expresia= známka 
vyhasínania funkcie T- regulačných lymfo-
cytov), ale naivné (CD45RA+) a pamäťové T-
bunky (CD45RO+) exprimujú vysoké hladiny 
CD127+

***Treg�bunky�CD3+CD4+CD2�++CD12�-
/slabo+(5-10% z T-lymfocytov) -potláčajú ak-

tivitu iných T-lymfocytov, regulujú zápalovú 
aktivitu a bránia rozvoju poškodzujúceho zá-
palu, udržiavajú autotoleranciu a homeostá-
zu imunitného systému, pri vírusových ocho-
reniach môže nadbytok Treg zabrániť IS ničiť 
bunky napadnuté vírusom

****Expresia�receptora�pre�iL2�CD3+/CD4+/
CD8+/CD2�+neskorý aktivačný znak T lym-
focytov, exprimuje sa počas 24-48 hodín od 
začiatku proliferácie T-lymfocytov, down re-
gulácia počas chronického zápalu- vyhasína-
nia, umožňuje aktivovaným T-lymfocytom 
(CD3+CD25+) prijímať rastové, antiapoptic-
ké a proliferačné signály

*****T-lymfocyty�CD4+/CD8+/HLADR�CD28+ 
jeho prítomnosť na T-lymfocytoch je zásad-
ným predpokladom pre ich aktiváciu a ďalšiu 
diferenciáciu, CD4+CD28+ lymfocyty=95% 
zo všetkých pokojových CD4 (ovplyvňujú cy-
totoxické mechanizmy, diferenciáciu B-lym-
focytov a produkciu protilátok, fagocytovú 
aktivitu), CD8+CD28+ lymfocyty = cca 50% 
zo všetkých pokojových CD8.12,29,30,32,33,34,35,36

Nešpecifická/inatívna�bunková�
imunita

celkový počet leukocytov
diferenciálny rozpočet neutrofilov
diferenciálny rozpočet monocytov
% zastúpenie fagocytujúcich buniek
schopnosť oxidatívneho vzplanutia 
počet NK buniek (CD16+CD56+)

Nešpecifická/inatívna�humorálna�
imunita

C3 zložka komplementu
C4 zložka komplementu
proteíny akútnej zápalovej fázy CRP
prokalcinotín
IL-6

Špecifická/adaptívna�humorálna�
imunita

počet B lymfocytov (CD19+)
IgG
IgA
IgM

Špecifická/adaptívna�bunková�
imunita

celkové T- lymfocyty CD3+
T- pomocné lymfocyty CD3+CD4+
T- cytotoxické lymfocyty CD3+CD8+
T- regulačné lymfocyty CD25+CD127-
T- aktivované lymfocyty CD3+CD4+CD8+/ HLA DR*

receptor pre IL-7: CD4+/CD8+/CD127+**

T-reg bunky CD3+CD4+CD25++CD127-/slabo+***

expresia receptora pre IL2 CD3+/CD4+/CD8+/CD25+****

T-lymfocyty CD4+/CD8+/HLADRCD28+*****

imunoregulačný index CD3+CD4+/CD3+CD8+

Tab.�3:  Vybrané vyšetrované parametre z periférnej krvi. 12,29,30,32,33,34,35,36
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Záver
O CAIDS a jeho dopade na populáciu pa-

cientov s ACLD je už množstvo údajov. Kri-
tériá imunodeficiencie zatiaľ neboli bližšie 
špecifikované tak, aby sa dali uplatniť na 
diagnostiku CAIDS v našom klinickom kon-
texte (resources-limited: málo ľudí, málo pe-
ňazí). Zatiaľ nie je verifikovaný „jednoduchý 
marker“, ktorý by bol špecifický pre CAIDS. 
Prístup k danej problematike by mal zohľad-
ňovať kombináciu zmien v klinickom obraze 
(výskyt, charakter, trvanie, priebeh, recidívy, 
závažnosť infekcií) a zmien imunologických 
parametrov. V súčasnosti je zatiaľ málo do-
stupných prác, ktoré sa zaoberajú odchýlkami 

v subpopuláciách lymfocytov pri cirhóze, sú 
nešpecifické a žiadna z nich sa nezameriava 
na ACLF. Izolované laboratórne hodnotenie 
môže byť ovplyvnené aktuálnym stavom pa-
cienta (sprevádzajúca infekcia, terapia, ma-
lignita a i.). Ďalší výskum by mal priniesť od-
povede na otázky, či sa nájdu prakticky ap-
likovateľné a zároveň dostatočne spoľahlivé 
ukazovatele (markery) imunitnej dysfunkcie 
u pacientov s chronickou a akútnou dekom-
penzáciou cirhózy (AD) s/bez ACLF, t.j. s/bez 
prítomnosti syndrómu akútneho zlyhania pe-
čene v teréne jej chronickej choroby (ACLF - 
Acute over Chronic Liver Failure).

Zoznam�použitých�skratiek
ACLD – Advanced Chronic Liver Disease
ACLF – Acute-on-chronic liver failure
AD –�acute decompensation
CAIDS – Cirrhosis-Associated Immune Defi-
ciency Syndrome
CANONIC- EASL-CLIF Acute-on-Chronic Li-
ver Failure in Cirrhosis
CARS – compensatory anti- inflammatory 
response syndrome- kompenzačný antiinfla-
mačný syndróm
CD – Cluster of differentiation- diferenciačné 
antigény leukocytov
CH50 – klasická cesta aktivácie komplemen-
tu
DAMPs – poškodeným tkanivom asociované 
molekulárne sekvencie
ESLD�– End- Stage Liver Disease
FC – flow-cytometrická (imunofenotypová) 
analýza
GMCSF – faktor stimulujúci kolónie granulo-

cytov a makrofágov
IFNγ – interferón gama
MBL – manózu viažúci lektín
MOF – Multiple organ failure – multiorgáno-
vé zlyhávanie
NACSELD – North American Consortium for 
study of End-stage Liver disease
PAMPs – s patogénom asociované molekulár-
ne sekvencie
PICS – Persistent inflammatory, immuno-
suppressed, catabolic syndrome
PMNL – polymorfonukleárne leukocyty
SBP – spontánna baktériová peritonitída
SIBO – Small intestinal bacterial overgrowth- 
baktériové prerastanie tenkého čreva
SIRS – Systemic inflammatory response syn-
drome
TIPSS – transjugulárny intrahepatálny porto-
systémový shunt
TLR-4 – Toll like receptor
TNF α – Tumor necrosis factor alfa
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