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Vážení čitatelia Trendov v hepatológii,

dostávate do rúk tretie minuloročné číslo Trendov teraz v januári 2019, aj keď celá príprava 
prebiehala v posledných týždňoch roka 2018.

Chronické poškodenie pečene v zmysle chronickej hepatitídy je celkom určite najčastejšou prí
činou trvalého poškodenia pečene. Veľmi často prebieha bezpríznakovo, preto poznanie priebehu 
chronickej hepatitídy, bez ohľadu na jej etiológiu, je základným predpokladom úspešnej prevencie 
trvalého poškodenia pečene. V aktuálnom čísle preto nájdete práce venované chronickému poš
kodeniu pečene. Medzi najčastejšie z nich na Slovensku nepochybne patrí alkoholová choroba 
pečene, ktorej je venovaná prvá práca. Rozoberá aktuálne údaje o bremene alkoholovej choroby 
pečene u nás a v Európe, ďalej rozoberá aktuálny pohľad na skríning alkoholovej choroby pečene 
podľa odporúčaní Európskej asociácie pre štúdium pečene (EASL). Rozoberá najmä možnosti a 
ekonomické opodstatnenie skríningu škodlivého pitia, pretože tento moment je hlavnou príčinou 
jeho veľmi nízkeho záchytu počas preventívnych prehliadok populácie. 

Druhá práca v tomto čísle je venovaná originálnej štúdii z Banskej Bystrice, kde autori analyzo
vali viac ako 800 sér pacientov s poškodením pečene na prítomnosť infekcie vírusom hepatitídy E. 
Zistili, že percento pozitívnych pacientov vôbec nie je zanedbateľné. Hepatitída E preto celkom 
určite patrí medzi ďalšie infekcie, na ktoré by sme mali myslieť nielen pri akútnom, ale aj pri chro
nickom poškodení pečene. V tejto súvislosti treba vyzdvihnúť najmä skupinu pacientov so získa
nou poruchou imunity, najmä pribúdajúcich pacientov na dlhodobej imunosupresívnej liečbe.

Problematika liečby hepatitídy B, ako príčiny chronickej vírusovej hepatitídy, sa zatiaľ v po
rovnaní s možnosťami pri HCV neposunula na uspokojivú úroveň. Možnosť trvalého vyliečenia 
HBV nám stále chýba a preto tretia práca v tomto čísle je venovaná novému pohľadu na spôsob, 
ako monitorovať infekciu HBV pomocou nových vírusových markerov. 

Na záver čísla pripájame aktuálnu správu a fotodokumentáciu z prvej Európskej konferencie 
mladých gastroenterológov, ktorá sa konala v decembri v Záhrebe. Zúčastnilo sa (a dôstojne 
slovenskú hepatológiu reprezentovalo) päť slovenských delegátov na čele s prezidentom Sloven
skej hepatologickej spoločnosti Ľ. Skladaným. Ako taktiež delegáta ma osobne prekvapila veľmi 
priateľská atmosféra navodená hostiteľmi a najmä pohľad na viac ako 500 mladých európskych 
gastroenterológov s chuťou a elánom sa zaujímajúcich o gastroenterológiu a hepatológiu. 

Keďže koncom roka 2018 prebehli voľby do výboru Slovenskej hepatologickej spoločnosti, no
vozvoleným 15 členom výboru želám veľa tvorivých myšlienok a výdrže pri tejto náročnej práci. 
Vážení čitatelia Trendov, všetkým Vám želám pokojné chvíle pri čítaní aktuálneho čísla a najmä 
veľa pevného zdravia, šťastia a pozitívnej energie do nového roku 2019.

S úctou a pozdravom

Doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
výkonný redaktor Trendov v hepatológii
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BrEmEno�alkoholom�podmiEnEných�chorôB
a�odporúČania�EaSl�/�aco�2018

Epidemiológia
Európa je kontinentom s najvyššou spotre-

bou alkoholu vo svete, priemernú spotrebu 
prevyšuje 2-násobne. Najvyššia spotreba al-
koholu je v krajinách východnej a strednej 
Európy z postsocialistického bloku. Riziko 
úmrtia na alkoholom podmienenú príčinu je 
v nich až 7-násobne vyššie oproti krajinám 
Stredomoria (5).

Priemerná spotreba alkoholu vo svete je 
4,3-4,7 l čistého alkoholu (č.a.) na osobu, 
resp. 6,2 l /osobu nad 15 rokov. Na Sloven-
sku je priemerná spotreba alkoholu 12,5 l / 
osobu nad 15 rokov, čo je dvojnásobok oproti 
svetovému priemeru. Kým vo svete je 38,3% 
svetovej populácie konzumentmi alkoholu, 
na Slovensku je to opäť dvojnásobok- 77% 
(WHO, 2017). Fenomén ťažkého epizodické-

Mária Szántová
III. Interná klinika LFUK a UNB, Bratislava

Súhrn:
Slovensko je v mortalite na choroby pečene v Európe na 4.mieste. V poslednom štvrťstoročí výz
namne stúpol výskyt nadváhy, obezity a neklesá spotreba alkoholu na rozdiel od ostatných eu
rópskych krajín. Mortalita na choroby pečene i konzumácia destilátov je jednou z najvyšších 
v Európe, podobne ako mortalita na neoplázie. Na nepriaznivých dôsledkoch sa podpisuje život
ný štýl Slovákov. Varovným signálom je vysoká spotreba alkoholu školopovinnými deťmi, ktorá 
sa prenáša podobne ako nadváha do dospelosti. Práca poukazuje na možné spôsoby skríningu 
rizikovej konzumácie alkoholu, ktoré sa osvedčili ako efektívne v iných rozvinutých krajinách 
spolu s odporúčaniami EASL. Skríning a plošná implementácia preventívnych opatrení sú jediné 
možnosti ako zvrátiť tento nepriaznivý trend vývoja v najbližšom desaťročí. 
Kľúčové slová: alkohol, skríning, riziková konzumácia, spotreba.

ThE BurdEN Of ALCOhOL-rELATEd diSEASES
ANd EASL/ACO CLiNiCAL PrACTiCE GuidELiNES 2018

Mária Szántová
3rd Department of Internal Medicine FM CU and University Hospital, Bratislava 

Abstract:
Slovakia is in the 4th position of mortality for liver disease in Europe. Over the last quarter century, 
the prevalence of overweight and obesity has significantly increased and alcohol consumption 
has not decreased, unlike other European countries. The mortality rate for liver diseases and 
the consumption of spirits is one of the highest in Europe, as well as the mortality for neoplasia. 
The lifestyle of the Slovak population has an impact on the negative consequences. A warning 
signal is high alcohol consumption in schoolchildren, which is transmitted together with being 
overweight to their adulthood. The paper highlights the possible ways of screening for hazardous 
alcohol consumption, which have proved effective in other developed countries, along with EASL 
Guidelines. Screening and general implementation of preventive measures are the only ways how 
to reverse this negative trend of development in the next decade.
Key words: alcohol, screening, hazardous consumption, consumption.
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ho pitia, ktorý je definovaný spotrebou viac 
ako 60 g alkoholu pri jednej príležitosti, tj. 
do 2 hodín (na posedenie) (600 ml vína alebo 
180 ml destilátu alebo 1800 ml piva) je no-
vodobým rozširujúcim sa fenoménom nielen 
Západu (USA, Veľká Británia, Francúzsko) 
a Severu (Švédsko, Fínsko), ale už aj mla-
dých Slovákov. Vzrastá konzumácia alkoholu 
školopovinnými deťmi, mládežou a adoles-
centmi, čo sa priamo prenáša do životného 
štýlu v ranej i neskorej dospelosti. Veľká časť 
našich detí je ohrozená rizikom predčasnej 
smrti v produktívnom veku. 

Slovensko je krajinou s vysokou mierou až 
90% predčasných odvrátiteľných úmrtí (10). 
Podielom alkoholom podmienenej mortali-
ty sa radíme ku skupine postsocialistických 
krajín Strednej a Východnej Európy spolu 
s Francúzskom a Portugalskom s 5-9,9% po-
dielom, kým Škandinávia, V. Británia, Ne-
mecko, Španielsko, Rakúsko majú 2-4,9% 
podiel a Taliansko dokonca menej ako 2%. 
Podľa údajov WHO patríme ku krajinám s ras-
túcim trendom mortality na choroby pečene 
(10, 19). Pritom mortalita na cirhózu pred-
stavuje len 8% všetkých úmrtí (muži: 39,3/ 
100 000, ženy: 12/100 000)(5). V skutočnos-
ti, ak vezmeme do úvahy všetky príčiny ná-
sledkom alkoholu je až 3-násobok, teda 30% 
všetkých úmrtí na Slovensku zapríčinených 
alkoholom (muži: 152/ 100 000, ženy: 43,5/ 
100 000) (4). Skutočné spektrum alkoho-
lom podmienenej mortality zahŕňa mortali-
tu v dôsledku úmyselného či neúmyselného 
poškodenia (25,6%), mortalitu na kardiovas-
kulárne choroby a diabetes mellitus (33,4%), 
gastrointestinálne choroby (16%), neoplázie 
(12,5%), infekcie (8%) a psychiatrické cho-
roby (4%) (23). Kombinácia nadváhy alebo 
obezity s rizikovou konzumáciou alkoholu 
zvyšuje riziko alkoholom podmienenej mor-
tality až 19-násobne (21). Podľa prieskumu 
získaného pomocou Dotazníka rizikových 
faktorov životného štýlu až 68% dospelých 
hepatologických pacientov na Slovensku má 
nadváhu, resp. obezitu spojenú s nadmernou 
konzumáciou alkoholu (25).

Mer a Rehm na štúdii alkoholom podmie-
nenej mortality v 25 európskych krajinách 
počas 8 rokov zistili, že zvýšenie spotreby 
alkoholu o 1 l na osobu je spojené so vzostu-
pom mortality na všetky príčiny o 1,3%. Stra-
ka a spol. realizovali súdnolekársku analýzu 
alkoholom podmienenej mortality v regióne 
severného Slovenska. V priebehu 10-ročné-
ho obdobia (1994-2005) zistil až 4-násobný 
vzostup intoxikácií alkoholom (3).

Trendy�spotreby�alkoholu
Podľa trendov spotreby alkoholu v posled-

ných 45 rokoch rozdeľujeme krajiny do šty-
roch skupín: s rastúcou spotrebou (Severná 
a Východná Európa, Malta, Cyprus) z výcho-
dzej spotreby pod 9 l/osobu, so stabilne vyso-
kou spotrebou (Slovensko) cca 10-17 l /osobu, 
s klesajúcou spotrebou (Francúzsko, Taliansko, 
Španielsko, Nemecko, Švajčiarsko) a so stabil-
ne nízkou spotrebou (Bulharsko, Kazachstan, 
Srbsko, Uzbekistan, Holandsko, Švédsko, 
Nórsko) so spotrebou pod 10 l/osobu. 

Vo všeobecnosti sa pozoruje nárast spotreby 
mladými s klesajúcim vekom prvého kontak-
tu s alkoholom a rastúca konzumácia u žien. 
Epidemický charakter nárastu spotreby alko-
holu zaznamenala Veľká Británia (VB), kde sa 
choroby pečene dostali na 3. miesto v úmr-
tiach u mužov hneď za kardiovaskulárnymi 
a nádorovými chorobami (7). Za posledné 
desaťročie tu vzrástla mortalita na choroby 
pečene o 40%. Pritom viac ako 90% hepatál-
nych úmrtí vo VB sa týka osôb mladších ako 
70 rokov. 

Sociálno-ekonomické� faktory� hepatálnej�
morbidity�a�mortality

Pri analýze sociálno-ekonomických fakto-
rov hepatálnej morbidity a mortality vo VB 
sa dokázala silná asociácia medzi sociálno-
ekonomickou depriváciou a mortalitou na 
choroby pečene (7). Najvyššia prevalencia 
hepatálnych chorôb i úmrtí bola v regiónoch 
s najvyššou koncentráciou chudobných, kde 
bola pravdepodobnosť hepatálnej mortality 
3-5-krát vyššia. Štatistika hospitalizácií pre-
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ukázala za posledné desaťročie nárast hospi-
talizácií z dôvodu alkoholu o 32%. Vzrástol 
tiež podiel transplantovaných z dôvodu al-
koholovej cirhózy na súčasných 30% opro-
ti 7% pred rokom 2000 (7). Baška v analýze 
mortality asociovanej s ťažkou konzumáciou 
alkoholu v severozápadnom regióne Sloven-
ska v r. 2005-2012 zistil dominujúci podiel vo 
vekovej kategórii 39 a menej a 40-49-ročných 
(28). V danom období 61-79% príčin u mu-
žov bolo podmienených externými faktormi 
a 25% v dôsledku fatálnej intoxikácie alkoho-
lom, kým u žien rovnaký 41% podiel bol v dô-
sledku vonkajších príčin i následkom fatálnej 
intoxikácie alkoholom (28).

Slovensko je podľa WHO krajinou s rastúcim 
trendom mortality na cirhózu pečene (obr. 1). 
Vzhľadom na trend vzostupu spotreby i mor-
tality po r. 1989 je socioekonomický faktor 
určujúci, podporovaný kontraproduktívnymi 
ekonomickými rozhodnutiami pod rúškom 
demokracie a systémovou nečinnosťou.

morbidita� následkom� nadmernej� konzu-
mácie�alkoholu

Mortalita následkom konzumácie alkoholu 
sa týka nielen cirhózy pečene, ale i celého 
radu nádorových ochorení (kolorektálny kar-
cinóm, karcinóm pečene, pankreasu, prsníka, 
trachey, bronchov a pľúc, pažeráka a ďalšie), 

 

obr.�1:  Top 10 príčin mortality na Slovensku podľa WHO, 2015. Rastúci trend mortality na cirhózu pečene, rakovi-
nu prsníka, pankreasu, dýchacích ciest a pľúc, sebapoškodenie a CHOBPCH (WHO, 2015).
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úrazov, sebapoškodení a hemoragických prí-
hod. Rastúci trend uvedených ochorení doku-
mentujú dáta mortality podľa OECD (obr. 2).

Na Slovensku analyzovali hospitalizácie pre 
cirhózu vo vzťahu k etiológii M. Janičko (Koši-
ce) a M. Szamosová (Bratislava). Za 14-ročné 
obdobie (2002-2016) bolo na I. internej klini-
ke v Košiciach z celkového počtu hospitalizo-
vaných pacientov 6,6% pre cirhózu s viac ako 
2–násobným nárastom od r. 2008. Pacienti 
s ALD boli hospitalizovaní 5-krát častejšie ako 
inej etiológie. Za 4-ročné obdobie (2013-2016) 
na III. Internej klinike LFUK v Bratislave bolo 
5,5% pacientov hospitalizovaných pre cirhó-
zu, z toho 60% v dôsledku alkoholu, pomer 

mužov a žien bol 66% : 34%. Pri analýze mor-
tality v tomto období 6,2% bolo hepatálnej 
etiológie, pričom ťažkú alkoholovú hepatitídu 
malo 23,2% pacientov. Konkomitantná infek-
cia bola prítomná u 48% pacientov s cirhózou 
s potrebou antibiotickej liečby. Najčastejšie 
išlo o infekty močových ciest (45%), infekty 
dýchacích ciest (32%) a sepsu (10%). 

Analýza Ľ. Skladaného a spol. z transplan-
tačného centra v Banskej Bystrici zistila 47% 
podiel alkoholovej cirhózy v súbore pacientov 
s TP za 10-ročné obdobie. V súbore pacientov 
s HCC za rovnaké obdobie bolo 45% pacien-
tov alkoholovej etiológie. Z pacientov indiko-
vaných na TIPS bolo 52% alkoholovej etioló-

 

obr.�2:  Trend mortality na choroby pečene, neoplázie, neoplázie pečene a cerebrovaskulárne choroby na Sloven-
sku podľa OECD, 2015.

počet�úmrtí�na�choroby�pečene,�Sk počet�úmrtí�na�neoplázie,�Sk

počet�úmrtí�na�neoplázie�pečenepočet�úmrtí�na�cerebrovaskulárne�choroby
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gie a v súbore indikovanom na FMODA (frek-
ventná maloobjemová drenáž ascitu) bolo až 
80% pacientov alkoholovej etiológie (11). 

deti�a�alkohol
Spotreba alkoholu deťmi na Slovensku 

vzrastá, čo dokladujú i výsledky medziná-
rodnej štúdie HBSC realizovanej na súbore 
220 000 detí v 42 krajinách vrátane Sloven-
ska (24). Gecz pri 7-ročnej analýze vyšetro-
vaných detí na urgentnom príjme v DFNsP 
v Bratislave odhalil príčinu alkoholu u 80 
detí ročne, 13 detí mesačne, s porovnateľ-
ným podielom oboch pohlaví chlapci (49%) : 
dievčatá (51%). Za 10-ročné obdobie bolo až 
537 detí hospitalizovaných s vekovým prie-
merom 15 rokov a hladinou alkoholu 1,98 g/l 
(12, 29). Prieskum rizikových faktorov život-
ného štýlu realizovaný u študentov stred-
ných a vysokej školy zistil na základe dotaz-
níka AUDIT C rizikovú konzumáciu alkoho-
lu u 33%, pričom pomer chlapcov a dievčat 
bol 42:25% (26). Zarážajúcim bolo zistenie 
ťažkého epizodického pitia (viac ako 60g al-
koholu do 2 hodín) až u 59% študentov. Mie-
ra konzumácie alkoholu bola u študentov 
stredných a vysokých škôl vyššia v porovna-
ní s dospelými pacientmi hepatologických 
ambulancií (25). Riziková konzumácia alko-
holu korelovala s BMI i s fajčením. Tohtoroč-
né EASL a ACG odporúčania zahŕňajú radu 
odporučiť pacientom s rizikovou konzumáci-
ou alkoholu prestať fajčiť pre znásobovanie 
karcinogénneho účinku alkoholu pri súčas-
nom fajčení. 

Transplantácie�pri�ald.
Skupina talianskych autorov (27) analyzo-

vala v 20-ročnej retrospektívnej štúdii trans-
plantácie pečene (TP) v dôsledku ALD v po-
rovnaní s vírusovou etiológiou. Nezistila šta-
tisticky významný rozdiel v oboch skupinách. 
V súbore alkoholovej cirhózy pozorovala vyšší 
podiel neoplázií, ktoré boli najčastejšou príči-
nou smrti v tejto kohorte. Rizikovými faktor-
mi pre vznik HCC bolo vyššie MELD skóre 
v čase transplantácie a fajčenie po transplan-

tácii. Z tohto dôvodu by mali byť pacienti po 
TP podrobení pravidelnému skríningu HCC 
a malo by im byť odporučené prestať fajčiť. 

Relaps alkoholu po TP analyzovali ame-
rickí autori na základe 7 vykonaných štúdií 
s celkovým počtom 995 TP (9). Na základe 
anamnestického údaja „selfreportu“ pacient-
mi zistili relaps u 26,3% počas 6-ročného me-
diánu sledovania s ročným relapsom u 4,7% 
pre akékoľvek množstvo alkoholu u 2,9% pre 
vysokú konzumáciu alkoholu (9). Rekurencia 
alkoholovej cirhózy sa zistila u 9% biopto-
vaných a bola zodpovedná za približne 20% 
úmrtí po TP (9). Častými príčinami mortality 
boli extrahepatálne neoplázie a kardiovasku-
lárna mortalita. 

Novinkou v redukcii konzumácie alkoholu 
po TP môžu byť v blízkej budúcnosti kalcineu-
rínové inhibítory (cyklosporín A), ktoré sa 
v experimentálnej štúdii na potkanoch ukáza-
li ako efektívne v signifikantnej redukcii kon-
zumácie alkoholu (8). 

Ekonomické�dôsledky�
Rastúca spotreba alkoholu, spolu s nárastom 

nadváhy a obezity sú daňou za choroby peče-
ne, predčasnú mortalitu v produktívnom veku 
i za stratené roky života. Slovensko je v tom-
to európskom rebríčku na 4. mieste v strate 
potenciálnych rokov života v dôsledku cho-
rôb pečene (6). V Euroregióne sme hneď za 
Estónskom na 2. mieste. 

Morbidita na choroby pečene je spojená 
s mnohými život ohrozujúcimi komplikácia-
mi, najčastejšie infekciou a prejavmi portálnej 
hypertenzie, ktoré predlžujú hospitalizáciu. 
Priemerná dĺžka hospitalizácie na cirhózu 
v Európe je 9 dní, na Slovensku 7,5 dňa. 

 
možnosti� skríningu� rizikovej� konzumácie�
alkoholu�

Rehm et al. publikoval v r. 2015 výsledky 
zisťovania alkoholovej závislosti (AZ) po-
mocou Dotazníka CIDI všeobecnými lekármi 
na súbore 8476 pacientov (13). Štúdia zisti-
la, že všeobecní lekári poznali porovnateľne 
konzumáciu alkoholu u pacienta ale až o 12 
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rokov neskôr v porovnaní s dotazníkom. 
Hlavné charakteristiky pacientov s AZ boli: 
fajčenie (70%), hypertenzia (34-54%), anxie-
ta (24-40%), choroby pečene (25%), depre-
sia (16-22%), vek 50 rokov, nezamestnanosť 
a nižšie vzdelanie. 

Brnenskí autori Fiala a spol. vytvorili skrí-
ningový model 7 otázok (ALFIA) s cieľom zis-
tiť objem konzumovaného alkoholu za posled-
ný týždeň, mesiac a rok (14) (obr. 3). Uvedená 
metóda ľahšie odhalí ťažké epizodické pitie, 
pretože sleduje maximálny počet pohárikov za 
určité obdobie. Vychádza z amerického mode-
lu „graduated frequency“ používaného od 60-
tych rokov a z WHO- dotazníka STEPS.

Westwood a spol. použili v mestečku Ports-
mouth vo Veľkej Británii univerzálny skríning 
spotreby alkoholu u všetkých pacientov vyšet-
rených na urgentnom príjme metódou mePAT 
testu (modifikovaný elektronický PAT test) na 
súbore 50 000 pacientov (16). Dotazník s obsa-

hom 5 otázok bol súčasťou sesterského odberu 
anamnézy zadávaného do počítačového systému 
(tab. 1). Pacienti s vysokým rizikom nadmernej 
konzumácie alkoholu boli v priemere o 17 rokov 
mladší v porovnaní s pacientmi s nízkym rizi-
kom (51,2 roka vs. 68,8 rokov), rozdiel bol štatis-
ticky významný na hladine pravdepodobnosti 
p < 0.001). Taktiež bol signifikantný rozdiel medzi 
skupinou so zvýšeným rizikom nadmernej kon-
zumácie alkoholu a pacientmi s nízkym rizikom 
(p < 0.001). Pacienti s vysokým rizikom riziko-
vej konzumácie alkoholu boli častejšie prijatí do 
nemocnice, častejšie sa vyskytlo úmrtie v ne-
mocnici a urgentný príjem navštevovali 3-krát 
častejšie (obr. 4). Priemerný vek pri úmrtí bol o 
23 rokov nižší v porovnaní s pacientmi bez ri-
zikovej konzumácie alkoholu (59 vs. 82 rokov). 
Z hľadiska pohlavia muži boli prijímaní 2-krát 
častejšie ako ženy (muži: ženy 69,5:30,5). Uve-
dená štúdia potvrdila tvrdenie Rehma, že alko-
hol skracuje dĺžku života v priemere o 22 rokov. 

obr.�3:  Univerzálny skríning rizikovej konzumácie alkoholu mePAT na urgentnom príjme v Portsmouthe 
(Westwood et al, 2016).
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obr.�4:  Dotazník ALFIA na skríning alkoholu. (Fiala et 
al, 2014).

 

Tab.�1:  Výsledky univerzálneho skríningu rizikovej 
konzumácie alkoholu mePAT na urgentnom 
príjme v Portsmouthe (Westwood et al, 2016)

 

obr.�5:  Príčiny hospitalizácie vo vzťahu k mePAT skóre (Westwood et al, 2016)
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Z hľadiska dôvodu hospitalizácie najčas-
tejšie boli: A. podmienené psychiatrické 
ochorenie, GIT krvácanie alebo intoxikácia, 
až na 5.mieste hepatálna choroba. Ďalej na-
sledovali: epilepsia, nešpecifická bolesť na 
hrudníku, pneumónia, CHOBPCH, arytmie, 
iná choroba pečene, gastritída, duodenitída, 
pankreatitída, synkopa, poruchy bilancie 
vody a elektrolytov, úraz, kontúzia a abdomi-
nálna bolesť (obr. 5). Z pacientov odoslaných 
špecializovanej sestre až 81% získalo viac 
ako 20 bodov v dotazníku AUDIT, čo svedčí 
pre závislosť od alkoholu a 38% malo dokon-
ca viac ako 40 bodov. 

V tomto roku boli vydané nové Odporúča-
nia pre alkoholom podmienené ochorenia 
EASL i Odporúčania ACG (American College 
of Gastroenterology). Obe zhodne odporúča-
jú využívať na skríning ALD dotazník AU-
DIT (10 otázok) alebo jeho skrátenú verziu 
AUDIT C (prvé 3 otázky). AUDIT test, vyvi-
nutý WHO v r. 1982 je validovaný nástroj 
na identifikáciu pacientov s alkoholovým 
abúzom a alkoholovou závislosťou (18, 20). 
Skóre nad 8 bodov identifikuje alkoholový 
abúzus, skóre nad 20 alkoholovú závislosť. 
Krátka verzia AUDIT C by mala byť imple-
mentovaná do ambulancií primárnej starost-
livosti i zariadení urgentných príjmov podľa 
EASL a ACG odporúčaní. Ďalej je potrebné 
sa zamerať na vysoko rizikovú populáciu 
v detoxikačných centrách ako i osoby s ex-
trahepatálnou manifestáciou AUD (perifér-
na symetrická neuropatia, pankreatitída, 
kardiomyopatia a iné). 

EASL odporúčania z tohto roku navrhujú 
používať terminológiu alkoholom podmie-
nených chorôb podľa DSM-V. kritérií (obr. 
6). Na manažment abstinenčného syndrómu 
odporúčania EASL navrhujú použiť CIWA-
Ar skórovací systém podľa Sullivana et al, 
1989), vychádzajúci z 10 otázok (obr. 7). 
Sullivanov skórovací systém je porovnateľ-
ný s Rueffovou škálou, avšak je členitejší; na 
rozdiel od neho ponúka 7-bodové skórovanie 
otázok (Rueff: 3 body) a hodnotí 10 paramet-
rov (Rueff: 7 parametrov). 

Na potvrdenie anamnestických dát získa-
ných dotazníkovou metódou je možné využiť 
laboratórne biomarkery. GMT je senzitív-
ny test, avšak s nízkou špecificitou. Pri jeho 
kombinácii s použitím CDT (karbohydrátdefi-
cientný transferín) stúpa senzitivita až na 75-
90% pri špecificite 70-98%. Nevýhodou CDT 
je jeho interferencia s fajčením. Z novších 
biomarkerov etylglukuronid v moči detekuje 
užitie alkoholu za posledné 3-4 dni, pri ana-
lýze vlasov až za posledný mesiac. Rovnako 
EASL i ACG odporúčania zdôrazňujú potrebu 
identifikácie konkomitantných psychosoma-
tických ochorení u osôb s AUD. Osoby s AUD 
mávajú vyššiu prevalenciu anxiety, afektív-

 

obr.��:  Terminológia AUD podľa EASL odporúčaní, 
2018.

 

obr.�7:  Hodnotenie abstinenčného syndrómu podľa 
škály CIWA- Ar.
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nych porúch, psychóz, posttraumatických 
stresov a taktiež vyššie riziko vývoja iných 
závislostí (fajčenia, opioidov a benzodiazepí-
nov). Odporúčajú preto jednoduchý skríning 
depresie pomocou 2-otázkového PHQ dotaz-
níka (Patient Health Questionnaire), ktorý ob-
sahuje 2 otázky (skórované 0-3) za posledné 
2 týždne: 1. malý záujem alebo pôžitok z ro-
benia vecí a 2. Pocit depresie, beznádeje. Po-
dobný dotazník na odhalenie generalizovanej 
anxiety (GAD- generalized anxiety disorder) 
zahŕňa 2 otázky zamerané na obdobie posled-
ných dvoch týždňov:

1. pocit nervozity, strachu
2. neschopnosť kontrolovať strach.

Každý z uvedených dotazníkov so skóre 3 
a viac znamená pozitívnu odpoveď s potre-
bou ďalšej intervencie (20).

V našich podmienkach sme v r. 2015 s pra-
covnou skupinou pre ALD vytvorili dotazník 
za účelom skríningu rizikových faktorov sprá-
vania vo vzťahu k alkoholu a nadmernému 
príjmu, ktorý umožní rýchlu orientáciu lekára 
vo vzťahu k riziku ALD i NAFLD a nepriamo 
iniciuje nielen hepatálnu, ale i kardiovasku-
lárnu a celkovú prevenciu (obr.8). 

Farmakoekonomika�skríningu
Anderson a spol. rozoberajú detailne a pre-

cízne vo svojej publikácii otázky identifikácie, 

obr.�8:  Dotazník rizikových faktorov životného štýlu za účelom skríningu ALD a NAFLD
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skríningu a krátkej intervencie. Zistili, že na 
predídenie jednému úmrtiu je potrebné vy-
konať skríning alkoholu u 385 osôb. Skríning 
rizikovej konzumácie alkoholu je oveľa účin-
nejší ako skríning hypertenzie (1:1250) alebo 
kolorektálneho karcinómu (1:3300) (17). Aby 
sme zredukovali rizikovú / škodlivú konzumá-
ciou alkoholu u 1 pacienta, je potrebné dať radu 
8 pacientom. Táto rada je však 2-krát účinnej-
šia ako rada prestať fajčiť. Ak poskytneme radu 
znížiť konzumáciu 282 pacientom, odvráti-
me 1 úmrtie ročne (17). Krátka rada od lekára 
s 25% pokrytím rizikovej populácie zachráni 
9% všetkých poškodení zdravia a predčasnej 
smrti v dôsledku alkoholu. Cena takéhoto skrí-
ningu je 1,64 euro / rok, ide teda o najlacnejší, 
najjednoduchší a najúčinnejší skríning.

Záver
Motivujme sa navzájom ku skríningu, kto-

rý je lacný a efektívny a prinesie nám úsporu 
financií, zlepšenie kvality zdravia našich pa-
cientov a v konečnom dôsledku i nášho zdra-
via. Šírme osvetu skríningu do radov všeobec-
ných i ďalších odborných lekárov, na odde-
lenia urgentných príjmov a traumatologické 
ambulancie. Výhodou by bola implementácia 
AUDIT C do informačných systémov zdravot-
níckych zariadení a praktických ambulancií, 
resp. do systému e-Health, kde by bola ele-
mentárnou súčasťou dokumentácie pacienta 
s potrebou jeho aktualizácie v ročných in-
tervaloch. Na univerzálnu implementáciu je 
potrebná aj politická vôľa a súčinnosť centrál-
nych mechanizmov riadenia zdravotníctva.
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ABSTrAKT: Celosvetovo je infekcia vírusom hepatitidy E (HEV) považovaná najmä za príčinu 
akútnej vírusovej hepatitídy (AH). HEV môže byť spúšťač akútnej dekompenzácie (AD – Acute 
Decompensation) alebo akútneho zlyhania pečene v teréne jej chronickej choroby (ACLF – Acute 
on Chronic Liver Failure) a u pacientov po transplantáciách solídnych orgánov, či inak imuno
suprimovaných môže prejsť do chronickej hepatitídy.
CiEĽ: Zistiť prevalenciu HEV infekcie u pacientov vyšetrených na HEGITO.
METOdiKA: Retrospektívna analýza, za sebou idúci pacienti hospitalizovaní na HEGITO, alebo 
vyšetrení na hepatologickej ambulancii. Sledovaný interval: august 2016október 2017. Vstupné 
kritériá: pacienti so zvýšenou aktivitou aminotransferáz (AST, ALT) vrátane pacientov po trans
plantácii pečene (LTx), pacienti s akútnou (AD) alebo chronickou dekompenzáciou (CD) chronického 
ochorenia pečene; AD: interval medzi prvými prejavmi zhoršenia a prijatím <= 4 týždne; sérolo
gické vyšetrenie HEV ELISA anti IgG HEV a anti IgM HEV (DRG Instruments GmbH, Germany).
VÝSLEdKY: V intervale 15 mesiacov bolo vyšetrených 889 sér od 813 pacientov, z nich 711 bolo 
HEV sérologicky negatívnych (87%). Sérologická pozitivita HEV bola u 102 pacientov (13%). U 43 
(42%) z nich sa jednalo o prekonanú infekciu (HEV ELISA IgG pozit. HEV ELISA IgM negat.), u 59 
(58%) sa jednalo o aktívnu infekciu, z toho u 18 (18%) sa jednalo o čistú akútnu formu, a u 41 
(42%) o tvorbu sérologickej odpovede HEV ELISA IgG. Štyria pacienti po LTx boli liečení ribavirí
nom s dobrým efektom, u dvoch sa pozorovala remisia po redukcii imunosupresívnej liečby.
ZÁVEr: V sledovanej kohorte sme potvrdili séroprevalenciu u 102 z 813 (13%) pacientov. Akút
na HEV infekcia bola zistená u 59 (58%) z nich. U štyroch zo šiestich pacientov po LTx bola po
trebná liečba RBV.
Kľúčové slová: hepatitída E, akútna hepatitída, cirhóza, chronická hepatitída, transplantácia pečene

prEvalEncE�oF�hEpaTiTiS�E�virUS� inFEcTion� in�paTiEnTS�aT�ThE�hEpaTology,�
gaSTroEnTErology�and�TranSplanTaTion�UniT�(hEgiTo)�in�BanSka�BySTrica:�
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vak Medical University, F.D.Roosevelt University Hospital, Banská Bystrica,
2Central laboratory complex, department of clinical microbiology, F.D.Roosevelt University Hos
pital, Banská Bystrica

ABSTrACT: Worldwide, the hepatitis E virus infection (HEV) is considered to be a cause of acuteide, the hepatitis E virus infection (HEV) is considered to be a cause of acute 
viral hepatitis (AH). HEV may trigger acute decompensation (AD) or Acute on Chronic Liver 
Failure (ACLF) and in patients after solid organ transplantation or otherwise immunosuppressed 
may be manifested as chronic hepatitis.

prEvalEncia�inFEkciE�vírUSom�hEpaTiTídy�E�U�paciEnTov�
na�hEpaTologickom,�gaSTroEnTErologickom�a�TranSplanTaČnom�
oddElEní�(hEgiTo)�v�BanSkEj�BySTrici:�kráTka�Správa
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úvod
Vírus hepatitídy E (HEV – hepatitis E virus) 

bol objavený pomocou imunologickej elekt-
rónovej mikroskopie v roku 1983 Balayanom 
(1). Celosvetovo je HEV infekcia považovaná 
najmä za príčinu akútnej vírusovej hepatití-
dy (AH) v endemických oblastiach, s vysokou 
20% mortalitou u gravidných žien (2). V po-
sledných rokoch sa ukázalo, že výskyt HEV 
môže byť takisto endemický aj v priemysel-
ných krajinách (3-5). Zo štyroch hlavných 
existujúcich genotypov (G), G1 a 2 sú primár-
ne humánne, ktorých dominantným zdrojom 
je kontaminovaná voda dominantne v rozvo-
jových krajinách. V rozvinutých krajinách je 
hepatitída E spôsobená najmä G3 a 4, kde sa 
za hlavný zdroj prenosu považuje konzumácia 
surového alebo nedostatočne tepelne spraco-
vaného bravčového, jelenieho, či diviačieho 
mäsa (6-8). U väčšiny pacientov ide o akútnu 
formu hepatitídy, no infekcia HEV dominant-
ne G3 môže prejsť v určitých špecifických 
prípadoch aj do chronickej formy hepatitídy, 
konkrétne imunosuprimovaných pacientov 
po transplantáciách kostnej drene alebo solíd-
nych orgánov, onkologických pacientov, či pa-
cientov ko-infikovaných vírusom HIV (9-11). 
Pokiaľ v uvedenej kohorte pacientov nedo-

chádza k spontánnej remisii, s cieľom predísť 
chronickej hepatitíde s možným rozvojom 
cirhózy pečene je odporúčaná liečba ribavi-
rínom (RBV) v trvaní troch mesiacov, alebo 
pegylovaným interferónom, efekt sofosbuviru 
sa v klinických skúšaniach v liečbe HEV 
infekcie nepreukázal (12-14). 

V stredoeurópskom regióne je len málo 
dostupných údajov o prevalencii, dominu-
jú údaje o zastúpení HEV v bežnej populá-
cii. Na Slovensku údaje Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva hlásia za rok 2016 
– 42 ochorení HEV, čo reprezentuje vzostup o 
61,5% oproti roku 2015 (15). V Českej repub-
like bolo medzi rokmi 1993 a 2005 hlásených 
12 091 prípadov importovaných prenosných 
chorôb, z toho 5 % HEV (16), v Poľsku sú do-
stupné dve štúdie, so séroprevalenciou me-
dzi študentmi z Indie a občanmi Poľska 26,7 
% a 15,9 % (17,18) a v Maďarsku bola medzi 
rokmi 2001 a 2006 zachytená 9,6% prevalen-
cia anti-HEV-IgM (116/1203), u 24,5 % z nich 
bola zistená pozitivita HEV-RNA (19).

ciEĽ
Zistiť prevalenciu HEV infekcie u pacientov 

vyšetrených na HEGITO (Hepatologické, gast-
roenterologické a transplantačné oddelenie) 

OBJECTiVE: To determine the prevalence of HEV infection in patients at HEGITO unit.
METhOdOLOGY: Retrospective analysis, consecutive patients hospitalized at HEGITO unit, or 
having an examination in an outpatient clinic. Inclusion interval: August 2016October 2017. Entry 
criteria: Patients with elevated aminotransferase activity (AST, ALT), including liver transplant 
patients (LTx), acute (AD) or chronic hepatic decompensation (CD) patients; AD: interval between 
first signs of deterioration and admission <= 4 weeks; serological test HEV ELISA antiIgG HEV 
and antiIgM HEV (DRG Instruments GmbH, Germany).
rESuLTS: Over 15 months, 889 sera were screened in 813 patients, of whom 711 were HEVs 
serologically negative (87%). Serological positivity of HEV was found in 102 patients (13%). In 43 
(42%) of these cases the infection has passed (HEV ELISA IgG positive, HEV ELISA IgM negative), 
in 59 (58%) the infection was active, of which 18 (18%) was pure acute form, and in 41 (42%) it 
was an ongoing IgG serological response. Four patients after LTx were treated with ribavirin with 
good effect, two remissions were observed after reduction of immunosuppressive therapy.
CONCLuSiON: In the observed cohort, HEV seroprevalence was confirmed in 102 out of 813 
(13%) patients. Acute HEV infection was detected in 59 (58%) of these, four of six patients after 
LTx needed treatment with ribavirin.
Key words: hepatitis E, acute hepatitis, cirrhosis, chronic hepatitis, liver transplantationtransplantation
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a hepatologickej ambulancii FNsP F. D Roose-
velta v Banskej Bystrici.

mETodika
Jednalo sa o retrospektívnu analýzu za sebou 

idúcich pacientov hospitalizovaných na HEGI-
TO, alebo vyšetrených na hepatologickej am-
bulancii FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bys-
trici v sledovanom intervale medzi 1. augustom 
2016 a 31. októbrom 2017. Vstupné kritériá: 
pacienti s prejavmi AH definovanej ako akti-
vita transamináz (AST aspartate aminotrans-
ferase; ALTalanine aminotransferase), pacienti 
po transplantácii pečene (LTx) s AH štepu, pa-
cienti s akútnou dekompenzáciou (AD) pokro-
čilého chornického ochorenia pečene (ACLD) 
alebo chronickou dekompenzáciou (CD); AD 
bola definovaná ako interval medzi prvými 
prejavmi zhoršenia a prijatím <= 4 týždne; 
sérologické vyšetrenie HEV ELISA anti IgG 
HEV a anti IgM HEV (HEV Ab ELISA – en-
zyme immunoassay for the qualitative de-
termination of total antibodies to Hepatitis 
E Virus in serum, DRG Instruments GmbH, 
Germany). Vylučovacie kritériá: nerealizo-
vané sérologické vyšetrenie HEV ELISA 
anti IgG HEV a anti IgM HEV.

výSlEdky
V sledovanom in-

tervale 15 mesia-
cov bolo vyšetre-
ných celkom 889 
sér od 813 pacien-
tov. Z nich bolo 
711 sér (pacientov) 
HEV ELISA sérolo-
gicky negatívnych 
(87%). Sérologic-
ká pozitivita HEV 
ELISA bola zachy-
tená u 102 pacien-
tov (13%). Z uve-
dených pacientov 

sme u 43 (42%) pacientov zachytili infekciu 
po prekonaní (HEV ELISA IgG pozit., HEV 
ELISA IgM negat.); u 59 pacientov (58%) sme 
zaznamenali aktívne prebiehajúcu infekciu 
HEV, pričom z toho u 18 pacientov (18%) šlo 
o čistú akútnu formu a u 41 pacientov (42%) 
už dochádzalo k tvorbe sérologickej odpove-
de HEV ELISA IgG (Obrázok 1). V skupine 
pacientov s aktívnou infekciou HEV bolo 6 
pacientov (10%) po LTx, 8 pacientov (14%) 
s AD, konkrétne o prostú AD šlo u 5 pacien-
tov, rovnako po jednom pacientovi v skupine 
akútnej dekompenzácie v teréne jej chronic-
kej choroby(ACLF) - ACLF1, ACLF2 a ACLF3. 
U ostatných pacientov (76%) šlo o AH. Šty-
ria pacienti po LTx podstúpili trojmesačnú 
liečbu RBV s dobrým efektom, u dvoch došlo 
k spontánnej remisii po redukcii imunosupre-
sívnej liečby.

obr.�1: Prevalencia a typy HEV infekcie na HEGITO vo FNsP FDR B.Bystrica.
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diSkUSia
Presné údaje o séroprevalencii HEV v kraji-

nách stredoeurópskeho regiónu v jednotlivých 
skupinách pacientov a obyvateľov sú obme-
dzené. Na Slovensku sú dostupné údaje Úra-
du regionálneho zdravotníctva z roku 2017, 
ktoré hlásia za rok 2016 – 42 ochorení HEV, 
čo je vzostup o 61,5% oproti roku 2015 (15). 
V Poľsku sú dostupné dve štúdie, ktoré hovoria 
o séroprevalencii v rizikových skupinách, kon-
krétne 26,7 % a 15,9 % (17,18). V Maďarsku 
bola medzi rokmi 2001 a 2006 zachytená 9,6% 
prevalencia anti-HEV-IgM (116/1203) (19). Do 
Českej republiky bolo medzi rokmi 1993 až 
2005 importovaných 12 091 prípadov prenos-
ných chorôb, z toho 5 % súviselo s HEV (16).

Séroprevalencia HEV v našom súbore v sle-
dovanom období bola 11%. Vzostup preva-
lencie HEV infekcie pravdepodobne môže 
súvisieť so stúpajúcou migráciou do hyperen-
demických oblastí a je ovplyvnený skutoč-
nosťou, že pacienti boli cielene sérologicky 
vyšetrení so zameraním na HEV.

Prvá správa o prevalencii superinfekcie HEV 
u pacientov s chronickým ochorením peče-
ne vedúcim k závažnej dekompenzácii bola 
publikovaná v roku 2002 z Pakistanu (20). 
Následne pribudli mnohé publikácie o HEV 
infekcii ako jednej príčin dekompenzácie cir-
hózy z Ázie a Afriky (21-28). Neskôr to boli aj 
štúdie z Francúzska a Spojeného kráľovstva u 
pacientov s dekompenzovanou cirhózou, kde 
bola HEV infekcia dokumentovaná u 3,2 % 
prípadov (29).

Na Slovensku až do tohto roku neboli dostupné 
žiadne údaje, čo nás viedlo k subanalýze kohor-
ty pacientov s AD, kde sme zistili, že prevalencia 
HEV infekcie ako možného spúšťača akútnej de-
kompenzácie bola zaznamenaná v 9% (30). V re-
trospektívnej analýze aktuálneho súboru sme 
potvrdili 14% prevalenciu u pacientov s AD.

Prvé dáta o séroprevalencii HEV infekcie 
u pacientov po transplantácii pečene boli 
publikované v práci Haagsmanovej a kolektí-
vu, kde v sérach transplantovaných pacientov 
medzi rokmi 1979 – 2007 zachytili sérologic-
kú prevalenciu 3,9% (31).

Dáta o prevalencii HEV infekcie u pacientov 
po transplantácii solídnych orgánov sú v Eu-
rópe obmedzené skôr na opisy jednotlivých 
prípadov (9,11,32).

Naše dáta rovnako neodrážajú prevalenciu 
HEV infekcie v celej kohorte pacientov po 
transplantácii pečene na Slovensku, no v sle-
dovanom intervale poukazujú na 10% pre-
valenciu, čo je prvý údaj o dôkaze infekcie 
HEV v kohorte pacientov po OLTx v našich 
podmienkach, ktorý je dôkazom toho, že je 
potrebné pomýšľať na výskyt HEV aj v tejto 
kohorte pacientov.

U pacientov s HEV infekciou po transplan-
tácii solídnych orgánov bol zaznamenaný po-
kles CD4 T lymfocytov, preto sa za základ lieč-
by infekcie pokladá redukcia imunosupresív-
nej liečby, ktorá je práve proti T lymfocytom 
namierená. Uvedený postup, ak je vôbec mož-
ný, ale nie je u všetkých pacientov postačujú-
ci (9, 33). Tieto skutočnosti viedli k hľadaniu 
iných možností liečby HEV infekcie, ktorej 
cieľom je zabrániť prechodu akútnej infekcie 
do chronickej. Za efektívne na úrovni medicí-
ny dôkazov sa pokladajú liečba pegylovaným 
interferónom a RBV (12, 34-36). Liečbu RBV 
sme úspešne využili aj u štyroch našich pa-
cientov po LTx, u ktorých napriek redukcii 
imunosupresívnej liečby pretrvávala aktivita 
transamináz po dobu 3 mesiacov. U dvoch pa-
cientov bola redukcia imunospresívnej liečby 
efektívna.

ZávEr
V sledovanej kohorte pacientov hospita-

lizovaných na HEGITO alebo vyšetrených 
na hepatologickej ambulancii sme potvrdili 
13% séroprevalenciu HEV infekcie. Akútnu 
HEV infekciu sme potvrdili v 58%, o AH šlo 
v 76%, o AH po LTx v 10% a v 14% šlo o AD 
chronického ochorenia pečene. U štyroch zo 
šiestich pacientov po LTx bola potrebná lieč-
ba ribavirínom.
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Súhrn:
Za posledných 10 rokov nedošlo k zásadným pokrokom v liečbe chronickej hepatitídy B. Aktuál
nou antivírusovou liečbou nie je možné dosiahnuť elimináciu vírusu HBV z organizmu. Dôvodom 
je jeho perzistencia v hepatocytoch vo forme cccDNA alebo intrahepatálnej HBV DNA. Na dosiah
nutie kompletného vyliečenia v budúcnosti bude potrebné okrem vývoja nových liekov aj zave
denie nových biomarkerov HBV infekcie, ktoré dokážu presnejšie odrážať situáciu v pečeňových 
bunkách. Potrebu nových biomarkerov zdôrazňujú aj nedostatočné možnosti monitorovania HBV 
infekcie pri rozhodovaní o indikovaní alebo ukončení antivírusovej liečby pomocou rutinne po
užívaných sérových markerov. Ako veľmi sľubné sa v súčasnosti ukazujú kvantitatívne stanove
nie HBsAg, cirkulujúca HBV RNA prípadne aj HBcrAg.
Kľúčové slová: chronická hepatitída B, nové biomarkery, HBV RNA, kvantitatívne stanovenie 
HBsAg, HBcrAg, cccDNA

nEw�BiomarkErS�in�diagnoSing�chronic�hEpaTiTiS�B

Mudr. Gabriela rjašková, doc. Mudr. Pavol Kristian, Phd., prof. Mudr. ivan Schréter, CSc., 
Mudr. ivana hockicková, Phd.
Clinic for infectology and travel medicine, LF UPJŠ a UNLP, Košice

Abstract:
In the past ten years, there have been no substantial advances in chronic hepatitis B treatment. 
Using current antiviral treatment, it is not possible to achieve elimination of HBV from the body 
 the reason being its persistense in liver cells in the form of cccDNA or intrahepatic HBV DNA. 
Besides the development of new drugs, implementation of novel biomarkers of HBV infection, more 
accurately resembling the situation in liver cells, will be necessary in order to reach complete cure 
in the future. The need for new biomarkers is emphasized also by insufficient options for HBV 
infection monitoring during decisionmaking about indicating or discontinuing antiviral therapy 
based on routine serum markers. Quite promising currently seem quantitative determination of 
HBsAg, circulating HBV RNA or HBcrAg.
Key words: chronic hepatitis B, novel biomarkers, HBV RNA, quantitative determination of 
HBsAg, HBcrAg, cccDNA

nové�BiomarkEry�v�diagnoSTikE�chronickEj�hEpaTiTídy�B

úvod
Infekcia vírusom hepatitídy B predstavuje 

aj v súčasnosti globálny medicínsky problém. 
Asi jedna tretina svetovej populácie sa počas 
života infikovala vírusom hepatitídy B (HBV) 
a približne 240 miliónov ľudí je nosičmi 
HBsAg, teda patria do skupiny osôb s chro-
nickou HBV infekciou (8,2). Chronická hepa-

titída B (CHB) patrí medzi najčastejšie príčiny 
chronického poškodenia pečene, ktorá môže 
viesť ku vzniku cirhózy pečene alebo hepato-
celulárneho karcinómu (9).

Možnosti liečby CHB sa zlepšili postupným 
zavedením nukleotidových a nukleozido-
vých analógov (NA) do praxe pred viac ako 
10 rokmi. Táto liečba je časovo neohraničená 
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a preto aj v súčasnosti je stále nevyhnutné jej 
dlhodobé užívanie (13). Bezpečné vysadenie 
liečby je možné len pri splnení kritérií, ktoré 
v praxi dosahuje iba malé percento pacien-
tov s HBeAg pozitívnou CHB po dosiahnutí 
HBeAg sérokonverzie. Ešte prísnejšie kritériá 
pre vysadenie liečby sú u pacientov s HBeAg 
negatívnou CHB, kde je potrebné dosiahnuť 
vymiznutie HBsAg v sére alebo dlhodobú, as-
poň trojročnú supresiu vírusu s poklesom sé-
rovej HBV DNA na nedetekovateľné hodnoty. 
Aktuálnou antivírusovou liečbou nie je mož-
né dosiahnuť úplné vyliečenie infekcie (2).

Pri diagnostike hepatitídy B ako aj monito-
rovaní liečby u pacientov s CHB sa používajú 
základné sérologické markery HBV infekcie a 
kvantitatívne stanovenie HBV DNA (2). Tieto 
rutinne používané markery však nedostatoč-
ne odrážajú situáciu v pečeňových bunkách, 
hlavne koncentráciu kovalentne uzatvorenej 
cirkulárnej DNA (cccDNA) a vírusovej DNA 
integrovanej v hepatocytoch, ktoré sú kľúčo-
vé pre pretrvávanie vírusu v pečeni.

nové� definície� cieľov� liečby� a�potreba�
nových�biomarkerov

Súčasnými liečebnými možnosťami je mož-
né dosiahnuť tzv. funkčné vyliečenie, defino-
vané ako trvalá strata HBsAg a nedetekova-
teľná hladina HBV DNA, nezávisle od dosiah-
nutia sérokonverzie a objavenia sa anti-HBs 
protilátok. K strate HBsAg však dochádza len 
u malého percenta pacientov, v takom prípa-
de môžeme hovoriť len o parciálnom vylie-
čení charakterizovanom potlačením víruso-
vej replikácie, teda nedetekovateľnou HBV 
DNA. Úplná eliminácia vírusu z organizmu v 
zmysle odstránenia intrahepatálnej cccDNA 
a DNA integrovanej v hepatocytoch je cieľom 
tzv. kompletného vyliečenia, ku ktorému 
smerujú novovyvíjané lieky (6). Prehľad defi-
nícií funkčného, parciálneho a kompletného 
vyliečenia uvádza tabuľka č.1. V klinických 
štúdiách je v súčasnosti niekoľko druhov 
potenciálnych účinných látok, ale ani jedna 
z nich nedokáže sama o sebe bezpečne a účin-
ne úplne eliminovať HBV z organizmu. Preto 

v budúcnosti bude pravdepodobne potrebné 
testovať a použiť kombinácie rôznych liečiv 
s rozličnými mechanizmami účinku (10).

Nezávisle od konkrétneho mechanizmu 
účinku budú pre štúdium nových liekov po-
trebné nové spôsoby hodnotenia efektivity 
liečby a dosiahnutia vyliečenia. Aktuálne 
hodnotenie virologickej odpovede pomocou 
stanovenia hladiny HBV DNA nie je postaču-
júce. Pri porovnávaní účinnosti nových lie-
čiv pomocou štandardizovaných metód teda 
budú potrebné nové biomarkery. Stanovenie 
liečebných postupov v budúcnosti môže byť 
tak viazané práve na schválenie nových diag-
nostických testov (6).

V diagnostike HBV infekcie sú okrem klasic-
kých markerov ako HBsAg, anti-HBs, HBeAg, 
anti-HBe, anti-HBc IgM a IgG a kvantitatívne 
stanovenie HBV DNA k dispozícii aj metodiky 
ako je genotypizácia HBV alebo kvantitatívne 
stanovovanie HBsAg. Ich nevýhodou je zatiaľ 
horšia dostupnosť. Ako sľubné nové biomar-
kery sa ukazujú testy na báze HBsAg, stano-
vovanie cirkulujúcej HBV RNA, tzv. core-re-
lated antigen, teda antigén súvisiaci s jadrom 
(HBcrAg) a už spomínaná cccDNA (6). Prehľad 
potenciálnych biomarkerov a ich významu sa 
nachádza v tabuľke č.2. Narozdiel od cccDNA 
je výhodou ostatných nových biomarkerov 
ich možnosť stanovenia priamo v sére pacien-
ta, bez potreby biopsie pečene.

Testy�na�báze�hBsag
V súčasnosti existuje niekoľko testov zame-

raných na detekciu sérového HBsAg. Patria 
medzi ne ultrasenzitívne testy HBsAg, ktoré 
sú schopné detekovať minimálny zostatok 
HBsAg s dolným limitom detekcie 0,004 IU/
ml, ďalej testy detekcie fragmentov HBsAg 
rozlišujúce zvyškový HBsAg podľa spôso-
bu vzniku: pri translácii HBsAg z cccDNA 
je tento obvykle celistvý, kým pri translácii 
z integrovanej HBV DNA je často fragmento-
vaný. Ďalšiu možnosť predstavuje stanovova-
nie foriem HBsAg podľa obsahu jednotlivých 
proteínov. Možné je odlíšenie kompletných 
viriónov, ktoré obsahujú proteíny L, M aj S, 
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hBsag anti-hBs hBv�dna cccdna hBv�dna�integrovaná�
v�hepatocytoch

parciálne�
vyliečenie + - - + +

funkčné
vyliečenie - +/- - ↓/- +

kompletné�
vyliečenie - + - - -

Tab.�1:  Prehľad definícií vyliečenia HBV infekcie (6)

Biomarkery účel Zdôvodnenie,�komentár
Ultrasenzitívne�testy�hBsag Detekcia minimálneho 

zostatku HBsAg
Strata HBsAg je 
najspoľahlivejším markerom 
funkčného vyliečenia.

detekcia�hBsag�fragmentov Určenie pôvodu HBsAg Perzistujúca detekcia 
HBsAg môže pochádzať z 
integrovanej HBV DNA a 
nie transkripčne aktívnej 
cccDNA. Varianty HBsAg 
môžu viesť k falošne 
negatívnym výsledkom alebo 
nepresnostiam v kvantifikácii.

veľké�(l),�stredné�(m)�a�malé�
(S)�povrchové�proteíny

Odlíšenie kompletných 
viriónov od prázdnych 
obalených častíc

Kompletné virióny 
pozostávajú z L, M aj S 
proteínov, ale prázdne 
obalené častice obsahujú 
hlavne S proteíny. 

hBsag-antihBs�
imunokomplex

Detekcia reziduálneho HBsAg 
maskovaného väzbou na 
anti-HBs v imunokomplexe

Strata HBsAg je 
najspoľahlivejším markerom 
funkčného vyliečenia.

kvantitatívna�hladina�hBsag Odlíšenie inaktívnych 
nosičov od HBeAg negatívnej 
chronickej hepatitídy, určenie 
prognózy.

Priebežné určenie 
potenciálnej straty HBsAg.

hladina�hBv�rna Predikcia virologického 
relapsu po ukončení liečby

Náhrada stanovenia 
transkripčne aktívnej 
cccDNA. V niektorých 
štúdiách predikuje virologický 
relaps po ukončení liečby NA.

hBcrag Koreluje s intrahepatálnou 
HBV DNA. Predikuje 
virologický relaps po 
ukončení liečby NA.

V niektorých štúdiách 
koreluje s hladinami 
intrahepatálnej HBV DNA 
a transkripčne aktívnou 
cccDNA. Predikuje virologický 
relaps po ukončení liečby NA.

Tab.�2:  Prehľad potenciálnych biomarkerov (6)
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od prázdnych častíc obalu, ktoré obsahujú 
obvykle iba S-proteín. A nakoniec ide o de-
tekciu aj minimálneho zostatku HBsAg viaza-
ného na anti-HBs protilátky vo forme imuno-
komplexov (6).

Pre manažment CHB môže mať veľký výz-
nam hlavne kvantitatívne stanovovanie 
HBsAg (qHBsAg). Hladiny qHBsAg dobre ko-
relujú s fázami chronickej HBV infekcie a ak-
tivitou ochorenia. U ázijských nosičov HBV, 
ktorí majú nízku virémiu (infikovaní prevažne 
genotypom vírusu B a C) sa ukázali hodnoty 
kvantitatívne stanoveného HBsAg nad 1000 
IU/mL ako prediktívne pre rozvoj HBeAg ne-
gatívnej chronickej hepatitídy, cirhózy a he-
patocelulárneho karcinómu oproti pacientom 
s nižšími hodnotami qHBsAg (11). 

Výsledky potvrdila aj ďalšia štúdia s cel-
kovým počtom 1068 HBeAg negatívnych 
nosičov HBV (hladina HBV DNA pod 2000 
IU/ml) z Taiwanu zameraná na dlhodobé 
sledovanie progresie ochorenia. Pacien-
ti boli sledovaní v priemere 13 rokov, pri-
čom ochorenie progredovalo do fázy HBe-
Ag negatívnej chronickej hepatitídy u 280 
pacientov s ročnou incidenciou 2%. Ako ri-
zikový faktor progresie sa ukázala byť hladi-
na HBsAg a nie HBV DNA. Najnižšie riziko 
progresie HBeAg negatívnej HBV infekcie 
do chronickej hepatitídy bolo pozorované 
v skupine pacientov s hladinou HBsAg pod 
1000 IU/ml, súčasne nízkou hladinou HBV 
DNA a normálnou aktivitou ALT (12).

Podobne ďalší autori poukázali na význam 
qHBsAg pre rozlíšenie aktivity ochorenia 
u pacientov s HBeAg negatívnou HBV infek-
ciou. Súbor 99 pacientov rozdelili na dve 
podskupiny s neaktívnou a aktívnou infekci-
ou podľa hladiny HBV DNA (hraničná hod-
nota 2000 IU/ml) a sledovali u nich hladinu 
qHBsAg a aktivitu ALT. Obidve hodnoty boli 
signifikantne vyššie v podskupine pacientov s 
aktívnou infekciou v porovnaní s inaktívnou 
– priemerná hladina qHBsAg bola 3.59 log10 
IU/ml vs. 2.47 log10 IU/ml (p=0,0001) a prie-
merná aktivita ALT 55.54 IU/ml vs. 25.94 IU/
ml (p=0,015) (3).

Možný význam kvantitatívneho HBsAg bol 
popísaný aj v súvislosti s liečbou NA. Hoci po-
kles HBsAg je pri liečbe NA obvykle pomalý, 
rýchly pokles qHBsAg môže byť prediktorom 
klírensu HBsAg. Pokles hladiny kvantitatív-
neho HBsAg na <100 IU/ml počas šiestich po 
sebe idúcich mesiacov by mohol byť marke-
rom trvalej vírusovej odpovede po ukončení 
liečby (7). Kvantitatívne stanovenie HBsAg by 
mohlo doplniť sledovanie HBV DNA ako ďalší 
marker optimálneho manažmentu pacientov 
s CHB v klinickej praxi (11). 

V ďalšej ázijskej štúdii boli pozorované me-
nej časté relapsy po ukončení liečby NA u pa-
cientov s nízkymi hladinami HBsAg na konci 
liečby. Autori sledovali skupinu 82 pacientov 
s chronickou hepatitídou B bez cirhózy po 
ukončení liečby NA (60 HBeAg pozitívnych 
a 22 HBeAg negatívnych). Ku klinickému re-
lapsu došlo u 28 z nich, častejšie v HBeAg ne-
gatívnej podskupine (53% vs. 31%). S nízkym 
rizikom relapsu bola nezávisle asociovaná 
hladina HBsAg na konci liečby <200 IU/ml 
a vek pod 35 rokov. Tieto ukazovatele vrátane 
HBV DNA by tak mohli pomôcť pri klinickom 
rozhodovaní o ukončení liečby NA s ohľadom 
na zníženie rizika relapsu ochorenia (1).

cirkulujúca�(sérová)�hBv�rna
Jedným z najzaujímavejších potenciálnych 

biomarkerov sa ukazuje sérová HBV RNA. 
Bolo dokázané, že u pacientov s CHB je možné 
v sére detegovať nielen HBV DNA, ale aj HBV 
RNA. Potvrdilo sa, že ide o pregenómovú RNA 
(pgRNA) prítomnú vo vírusom podobných 
časticiach. Koncentrácie HBV RNA u nelie-
čených pacientov sú signifikantne nižšie ako 
koncentrácie HBV DNA. Ukazuje sa ale, že 
potlačením aktivity reverznej transkripcie po-
čas liečby NA môže hladina HBV RNA stúpať. 
Naviac bolo zistené, že sérová koncentrácia 
HBV viriónov obsahujúcich len pgRNA (bez 
vírusovej DNA) bola asociovaná s rizikom vi-
rologického relapsu po ukončení liečby nukle-
ozidovými analógmi u pacientov s CHB. HBV 
RNA teda predstavuje potenciálny biomarker 
bezpečného vysadenia liečby NA (14).
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V ďalšej práci bol popísaný možný vzťah 
sérovej HBV RNA k iniciálnej vírusovej od-
povedi na liečbu nukleotidovými analógmi. 
Autori sledovali hladinu HBV RNA pred 
začatím liečby, v 12. a 24. týždni liečby en-
tekavirom alebo lamivudinom u spolu 52 
pacientov. Hladina HBV DNA bola stano-
vovaná každých 4-12 týždňov počas liečby 
pre určenie iniciálnej vírusovej odpovede. 
Výsledky potvrdili nižšie hladiny HBV RNA 
u pacientov, u ktorých po začatí liečby NA 
došlo k poklesu HBV DNA na nedetekovateľ-
né hodnoty za menej ako 16 týždňov oproti 
tým, kde k vymiznutiu HBV DNA došlo ne-
skôr. U týchto pacientov sérová HBV RNA 
dobre korelovala aj s hladinami kvantitatív-
neho HBsAg (4).

Rozdiely v dynamike zmien HBV RNA pri 
liečbe rôznymi NA (entecavir vs. lamivudi-
ne) naznačujú, že sérové hladiny HBV RNA 
môžu odrážať protivírusovú aktivitu jednot-
livých NA (4,5). Sérová HBV RNA môže hrať 
dôležitú úlohu v optimalizácii liečby CHB, 
napr. pri rozhodnutiach o zmene liečby na 
iné perorálne antivirotikum alebo pri výbere 
imunomodulačnej liečby interferónom (5).

Možný význam HBV RNA bol popísaný 
aj v súvislosti s bezpečným ukončením 
liečby NA u pacientov s CHB. V súbore 
36 pacientov sledovaných 24 týždňov po 
vysadení liečby NA bol u 19 (52,8%) po-
zorovaný relaps HBV DNA a u 12 (33%) 
opätovný vzostup hladiny ALT. Titer HBV 
DNA + RNA po troch mesiacoch liečby bol 
v sledovanom súbore prediktívnym fakto-
rom relapsu HBV DNA, podobne aj nárastu 
hladiny ALT v podskupine HBeAg pozitív-
nych pacientov (13).

K potenciálnym klinickým využitiam sé-
rovej HBV RNA teda patrí monitorovanie 
antivírusového účinku jednotlivých NA, 
predikcia včasných mutácií pri liečbe la-
mivudinom, predikcia iniciálnej vírusovej 
odpovede počas liečby NA a predikcia reak-
tivácie HBV po ukončení liečby nukleozido-
vými analógmi (5).

Ďalšie�markery
Zaujímavým markerom HBV infekcie je cir-

kulárna kovalentne uzatvorená DNA (cccD-
NA), ktorá je zodpovedná za perzistenciu víru-
su v organizme. Pre svoju lokalizáciu v hepato-
cytoch však vyžaduje nutnosť biopsie pečene, 
čo predstavuje pomerne veľkú nevýhodu z hľa-
diska lekárskej praxe. Vhodnou alternatívou by 
mohli byť iné markery detegovateľné zo séra, 
ktoré dobre korelujú s transkripčne aktívnou 
cccDNA. Tieto požiadavky spĺňa napríklad 
HBcrAg - antigén súvisiaci s jadrom (tzv. core-
related antigen). Tento marker sa tiež ukazuje 
ako vhodný prediktor virologického relapsu po 
ukončení liečby nukleotidovými analógmi. Ide 
o zložený biomarker pozostávajúci z HBcAg, 
HBeAg a prekurzorového proteínu prec-22. 
Nachádza sa v cirkulujúcich viriónoch ako aj 
v stonásobne častejšie sa vyskytujúcich HBV 
DNA negatívnych Daneho časticiach, dokonca 
aj vo viriónoch obsahujúcich len pregenómo-
vú RNA. Nevýhodou a prekážkou širšieho po-
užitia HBcrAg v praxi nateraz zostáva potreba 
špeciálneho prístrojového vybavenia na jeho 
detekciu, ktoré v súčasnosti nie je dostupné vo 
viacerých krajinách, vrátane Slovenska (6).

Záver
Ukazuje sa, že potreba lepšieho monitoro-

vania pacientov s HBV infekciou, rozhodova-
nie o indikovaní alebo ukončení liečby a vý-
voj nových antivirotík smerujúci k možnosti 
kompletného vyliečenie pacienta (teda úplnej 
eliminácie vírusu z organizmu) si vyžadujú 
identifikovanie nových vhodných biomarke-
rov HBV infekcie, overenie ich významu a ná-
sledné zavedenie do praxe. Ako veľmi sľubné 
markery sa v súčasnosti ukazujú kvantitatív-
ne stanovenie HBsAg, cirkulujúca HBV RNA 
prípadne aj HBcrAg.

Aj keď boli uverejnené prvé poznatky o no-
vých potenciálnych biomarkeroch, ich výz-
nam ostáva naďalej nedostatočne preskúmaný 
a publikované práce zdôrazňujú jednoznačnú 
potrebu ďalšieho výskumu v tejto oblasti.
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Mudr. Bystrianska Natália,
Mudr. Bareková Ľudmila

Blížia sa najkrajšie sviatky v roku a práve 
v tomto období sa konal prvý ročník Európ
skej konferencie mladých gastroenterológov 
v Záhrebe. Stretnutie viac ako 500 odborníkov 
z radu lekárov a sestier z odboru gastroente
rológie a hepatológie vsadené do mesta s naj
krajšímí vianočnými trhmi v Európe sa nieslo 
v príjemnom predvianočnom duchu. Vysoká 
kvalita prednášok z tém ako črevná mikrobio
ta, IBD, nové poznatky z oblasti hepatólogie, či 
vzdelávanie mladých lekárov sprostredkované 
tými najlepšími odborníkmi, nedovolí mi ne
spomenúť profesora Mannsa z Hannoveru, ale 
aj mnohých ďalších, ktorí ochotne odovzdá
vali svoje vedomosti mladým lekárom. Časť 
prednášok kongresu boli vedené formou spo
ločných prednášok, pri ktorých boli kazuistiky 
prezentované tzv.young specialist ( lekár do 40 
rokov) spolu s odborníkom, ktorý dopĺňal odpo
rúčané postupy v danej problematike. Početné 
bolo i zastúpenie orálnych posterov, ktoré boli 
prezentované ústne. Okrem odbornej stránky 
mala táto konferencia i spoločenský a ľudský 
rozmer, vďaka skvelému spoločenskému prog
ramu, ako návšteva vianočných trhov, večera 
s ochutnávkou chorvátskych špecialít, či spo
ločenský večer s kapelou, bolo možné spoznať 
veľa ľudí z rôznych krajín sveta, nadviazať 
nové pracovné vzťahy a vytvoriť priateľstvá. 
Celá konferencia sa niesla v duchu „learn, 
connect, grow“. Toto odborne kvalitné a pria
teľské podujatie odporúčam nielen mladým le
károm, ale všetkým ktorí sa chcú učiť, vytvárať 
priateľstvá a rásť.

prvá�EUrópSka�konFErEncia�mladých�gaSTroEnTErológov�
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