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Vážení čitatelia Trendov v hepatológii,

Po nútenej prestávke spôsobenej pandemickou situáciou dostávate do rúk ďalšie číslo náš-
ho časopisu. Aktuálne Trendy sú prevažne venované 49. májovým hepatologickým dňom, 
ktoré sa budú konať v prezenčnej forme na tradičnom mieste na Donovaloch po prvýkrát 
od roku 2019! Som preto nesmierne rád, že sa po troch rokoch opäť zíde naozaj celá hepa-
tologická komunita lekárov, sestier a našich partnerov z farmaceutického a technologického 
priemyslu. Hlavnou témou bude „Berme pečeň vážne“. Roky pandémie nás naučili, že 
je najvyšší čas, aby sme na Slovensku začali brať pečeň vážne. Najmä preto, že choroby 
pečene patria medzi tri najčastejšie príčiny odvrátiteľných úmrtí a sú prvou (!) príčinou 
úmrtia našich mladých ľudí (NCZI Ročenka zdravia 2019). Tiež preto, lebo súčasný (aj 
pandemický) vzostup prevalencie obezity a metabolického syndrómu neveští do budúcna 
pre zdravie pečene nič priaznivé. A v neposlednom rade preto, že konzumácia alkoholu a 
iných psychotropných látok bola počas pandemických rokov na tichom vzostupe. 

Program 49. májových hepatologických dní je preto zostavený v zmysle prierezu všetkými 
aktuálnymi chorobami pečene v ambulantnej a hospitalizačnej praxi. Trendy prinášajú ab-
strakty dvadsiatich troch prezentácií, ktoré odznejú počas troch dní vedeckého programu. 
Mnohé práce prinášajú unikátne dáta alebo vlastné skúsenosti a niekoľko prác zdieľa skú-
senosti zo súčasnej a snáď končiacej pandémie. V čísle ďalej nájdeme článok analyzujúci 
nové markery HBV infekcie. Výskum na tomto poli prináša nové možnosti diagnostiky a 
snáď aj nových možností liečby nad rámec zastavenia replikácie. Poznanie a pochopenie 
týchto markerov nám umožní sa lepšie orientovať v komplexnej problematike manažmentu 
HBV infekcie. V tretej časti tohto čísla prinášame analýzu vplyvu neblahých skúseností 
z detstva na riziko alkoholového poškodenia pečene. Neblahé skúsenosti počas detstva a 
dospievania boli už v minulosti identifi kované ako veľmi silné faktory vzniku závislostí od 
psychotropných látok. Táto práca prináša nové dôkazy podporujúce túto hypotézu aj u ľudí 
s nadmerným užívaním alkoholu.

Milí kolegovia, pri čítaní Trendov Vám želám krásne a slnečné jarné dni a teším sa na 
osobné stretnutie s celou hepatologickou komunitou na Donovaloch. 

S úctou a pozdravom

Doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
výkonný redaktor Trendov v hepatológii
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NEBLAHÉ�SKÚSENOSTI�Z�DETSTVA�A�ALKOHOLOVÁ�HEPATITÍDA

MUDr. Karolína Kristína Šulejová, MUDr. Svetlana Adamcová Selčanová, PhD., 
PhDr. Vnenčáková Janka, MUDr. Natália Bystrianska, MUDr. Daniela Janceková, 
MUDr. Petrana Martineková, RNDr. Marko Kapalla, PhD., MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
II. Interná klinika SZU, Oddelenie HEGITO (Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné
oddelenie), FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Abstrakt
Definičnou vlastnosťou dnešnej doby je markantný biotechnologický progres s množstvom denno-
denne pribúdajúcich poznatkov v každom medicínskom odvetví. Napriek uvedeným skutočnostiam 
ostávajú pre nás mnohé choroby záhadou, či už z patofyziologického, diagnostického, ale aj 
terapeutického pohľadu. Jednou z nich je aj cirhóza pečene, komplikácie s ňou spojené sú zrovnateľné s 
obeťami nádorových alebo kardiovaskulárnych ochorení. Jedným z našich cieľov na jednotke HEGITO 
II Internej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici bola vždy snaha nájsť si cestu k naším 
pacientom, v plnom rozsahu ich pochopiť a tým vytvoriť nosnú konštrukciu terapeutického vzťahu. 
Naším najnovším zameraním je psychologický dotazník koncipovaný skupinou renomovaných 
amerických psychológov, ktorý sme multiplicitne adaptovali na komunitu pacientov obsiahnutých 
v našom registri. Podstatou tejto práce je preniknúť do skrytých tajomstiev našich pacientov (bližšie 
implifikovať osud jednotlivca nedeterminujúc človeka číslom a štatistickým ukazovateľom v rámci 
hospitalizácie), odhaliť ich hlboko skryté rany (traumatizujúce udalosti v rannom detstve), čo by 
mohlo byť aj kľúčovým aspektom v ďalšom diagnostickom a liečebnom algoritme.

ADVERSE�CHILDHOOD�EXPERIENCES�AND�ALCOHOLIC�HEPATITIS

MUDr. Karolína Kristína Šulejová, MUDr. Svetlana Adamcová Selčanová, PhD., 
PhDr. Vnenčáková Janka, MUDr. Natália Bystrianska, MUDr. Daniela Janceková, 
MUDr. Petrana Martineková, RNDr. Marko Kapalla, PhD., MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
II. Clinic for internal medicine, Slovak Medical University,  HEGITO dpt. ( Department of
hepatology, gastroenterology and transplantation medicine), F.D. Roosevelt Memorial University
Hospital, Banská Bystrica

Abstract
The defining feature of today is the striking biotechnological progress with the amount of ever-
increasing knowledge in each medical field. Despite these facts, many diseases remain a mystery 
to us, whether from a pathophysiological, diagnostic or therapeutic point of view. One of them 
is cirrhosis of the liver, complications associated with it are comparable to victims of cancer 
or cardiovascular disease. One of our goals at the HEGITO II unit of the Internal Clinic of the 
Roosevelt Hospital in Banská Bystrica has always been the effort to find our way to our patients, 
to fully understand them and thus to create a supporting structure of the therapeutic relationship. 
Our latest focus is a psychological questionnaire designed by a group of renowned American 
psychologists, which we have multiple adapted to the community of patients contained in our 
registry. The essence of this work is to explore hidden secrets of our patients (to further imply the 
fate of the individual by not determining the number and statistical indicators in hospitalization), 
to reveal their deeply hidden wounds (traumatic events in early childhood), which could be a key 
aspect in further diagnostic and therapeutic algorithm.
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Úvod
Témou a zámerom môjho príspevku je pri-

blížiť Vám nové aspekty pohľadu na ocho-
renia pečene. Cieľom je poskytnúť pohľad 
na ľudí, na našich pacientov, vytvoriť o nich 
obraz, neprikrášlený, realistický. Už v roku 
1985 bola Dr.Vincentom Fellitim, vtedajším 
prednostom oddelenia Preventívnej medi-
cíny experimentálneho biomedicínskeho 
centra v San Diegu, vyslovená kruciálna 
téza vyjadrujúca podozrenie medzi lineár-
nym trendom epidemiologického nárastu 
obezity v populácií so simultánne sa zvyšu-
júcim počtom rezistentných prípadov nere-
agujúcich na akúkoľvek terapeutickú inter-
venciu a či existuje korelačný vzťah medzi 
addipozitou a patologickými ontogenetic-
kými procesmi osobnosti v období detstva 
a adolescencie v kauzálnej náväznosti na 
psychosociálne východiskové body. Netu-
šil, že to, čo sa javilo ako jednoduchá idea 
odštartuje 25-ročný pilotný výskum a vy-
tvorí novú etapu nielen medicínskeho, ale 
aj psychologického výskumného smerova-
nia. ACE (adverse childhood experiences) - 
neblahé skúsenosti z detstva, týmto pojmom 
je dnes charakterizovaná škála otázok, ktoré 
sa dajú klasifikovať ako diagnostické (cieľom 
je preniknúť hlbšie do podstaty ľudí, odhaliť 
skryté pohnútky ich konania). Jedným z prí-
kladov sú denno-denne pribúdajúce dáta 
formujúce ucelený obraz o katastrofálnych 
dopadoch traumatizujúcich zážitkov z det-
stva na následné konanie: fajčenie, alkohol, 
drogy, zločinnosť a mnohé iné. (1) Cirhózu 
pečene WHO (World Health Organisation) 
zaradila medzi globálny problém naberajúci 
pandemické rysy. Slovensko bohužiaľ obha-
juje 1. miesto v prevalencii dekompenzova-
nej cirhózy na svete. (3) Na našej jednotke 
HEGITO (Hepatologické, gastroenterolo-
gické a transplantačné oddelenie) v Banskej 
Bystrici si často kladieme otázku, je človek 
s cirhózou akejkoľvek etiológie vinník alebo 
obeť? Týmto smerujem svoju úvahu k prí-
činám jej vzniku, ako je napríklad alkohol, 
tuková choroba pečene.

Metodika�a�ciele
Dotazník ACE - predložený pacientom pri 

príjme je celkovo koncipovaný z 10 otázok, 
ktoré slúžia ako psychoanalytické spektrum 
vyšetrovanej osobnosti. Otázky sú zame-
rané na obdobie detstva a mladosti, čo sú 
považované za kľúčové aspekty formovania 
osobnosti.(4)

Okruhy otázok poukazujú na konkrétne do-
pady zanedbávania, zneužívania, násilia a dys-
funkčného rodinného prostredia na správanie, 
duševné a celkové zdravie človeka. U pacienta 
rozoberáme otázky ako je alkoholizmus v rodi-
ne, psychické, či fyzické týranie, pocity samoty 
a odvrhnutia svojou rodinou.(5)

V zahraničí je už niekoľkokrát spomínaný 
dotazník paušálne zaužívaný ako jeden zo 
vstupných „markerov“ zameraných na dia-
gnostiku a z nej vyplývajúcu liečbu.

Pacienti zapojení do dotazníka boli hodno-
tení podľa výšky ACE skóre, kde ACE 0 bo-
dov: predstavuje minimálne riziko, ACE 1-2 
body: šedú zónu (kombinácia individuál-
nych a psychosociálnych aspektov), 3 a viac 
bodov: veľmi vysoké riziko (rozvoj závislos-
tí s markantnou psychosomatickou mutilá-
ciou). Nakoľko je u pacientov kľúčové získať 
ich dôveru, tento dotazník im prezentoval 
výhradne jeden investigátor. Dĺžka rozhovo-
ru s pacientom a predstavenia dotazníka tr-
vala 20 minút. 

Prvé použitie dotazníka datujeme k decem-
bru roku 2020. Vstupné kritériá boli príjem 
pacienta s cirhózou pečene na HEGITO. Vy-
lučovacími kritériami bolo odmietnutie vy-
plnenia dotazníka, hepatálna encefalopatia 
2.-4. stupňa a ACLF (Acute on Chronic Liver 
Failure) 2. - 3.stupňa. Sledované premenné 
predstavovali: etiológia, pohlavie, vek, MELD 
skóre (Model for End Stage Liver Disease), LFI 
(Liver Frailty Index), ACE skóre, mortalita. 

Cieľom našej práce bolo odhaliť diferenciu 
medzi závažnosťou ochorenia (stupeň de-
kompenzácie cirhózy, prípadne rozvoj ACLF) 
u pacientov s AALD (Alcohol associated li-
ver disease) voči skupine pacientov s inými
etiológiami.
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Výsledky�
V sledovanom intervale medzi decembrom 

2020 a aprílom 2021 bolo po aplikácii vstup-
ných kritérií do štúdie zaradených 30 pacien-
tov. Etiológia AALD bola diagnostikovaná 
u 18 pacientov, u ostatných 12 pacientov bola
etiológiou nealkoholová tuková choroba pe-
čene (NAFLD), autoimunitné ochorenia a ví-
rusové hepatitídy. Dominovalo mužské po-
hlavie so zastúpením 58%, ženské pohlavie
47% vo veku od 27 do 65 rokov. Základnými
sledovanými premennými, ktoré sme podro-
bili aj porovnaniu medzi kohortami AALD
a non- AALD, boli MELD 19 bodov (od 14-28

bodov) v porovnaní s non- AALD skupinou, 
kde bolo skóre 10 bodov (8-18 bodov). Hod-
nota LFI bola pre obe kohorty skoro rovnaká. 
LFI AALD 4,4 vs. LFI non AALD 4,7 (Graf 1).

Priemerná hodnota ACE skóre v kohorte 
AALD pacientov bola 3,06 bodov, čo predsta-
vuje významnú psychickú mutiláciu mentál-
neho zdravia v detstve s preexponovanými 
následkami. Naopak v kohorte non – AALD 
pacientov bolo priemerné ACE skóre 0,67 bo-
dov. (Graf 2)

V sledovanom období exitovalo 6 pacientov 
dominantne z kohorty AALD, čo predstavuje 
20% mortalitu v kohorte.

Graf�1

AALD non-AALD

Graf�2
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Diskusia
Uplynulo už 25 rokov odkedy sa začalo kon-

ceptuálne ponímanie ACE ako nozologického 
rizikového faktora. Za tie roky bolo realizo-
vaných veľké množstvo štúdií, ktoré napriek 
štrukturálnym diferenciám (či už v osovej kos- 
tre alebo metodológii) mali rovnaký základ – 
analyzovať kauzálnu súvislosť medzi trauma-
tizujúcim detstvom a psychosomatickou mu-
tiláciou v dospelosti. Všetky štúdie, rovnako 
ako aj naša, mali v konečnom dôsledku iden-
tické vyznenie s jednoznačným preukázaním 
súvislosti s traumou v detstve a jej následka-
mi v dospelosti. 

Ako ukazuje naša pilotná štúdia na jednotke 
HEGITO, je prítomná jednoznačná exponen-
ciálna závislosť medzi etiológiou cirhózy pe-
čene (v tomto prípade AALD) a pokročilosťou 

ochorenia v čase diagnostiky. Našou víziou je 
pokračovať, rutinizovať dotazník ako základ-
ný vstupný koncept dotvárajúci diagnostickú 
mozaiku pacienta, taktiež zistiť prognostickú 
hodnotu dotazníka. Verím, že táto téma bude 
inšpiráciou, nielen pre nás na jednotke HE-
GITO v rámci lepšej spolupráce s našimi pa-
cientami, ale bude inšpiráciou aj pre celé me-
dicínske odvetvie.

Záver
Pacienti s cirhózou pečene na podklade 

AALD majú podstatne väčšie ACE skóre ako 
pacienti s cirhózou inej etiológie, čo odha-
ľuje konkrétny dopad neblahej skúsenosti 
v detstve a mladosti na ich duševné a celko-
vé zdravie.
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VÝZNAM�NOVÝCH�SÉROVÝCH�BIOMARKEROV�U�PACIENTOV
S�CHRONICKOU�HBV�INFEKCIOU

Patrícia Denisa Lenártová1, Mariia Logoida2, Ivana Hockicková1, Pavol Kristian1

1Klinika infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP, Košice
2Ústav epidemiológie UPJŠ LF, Košice

Abstrakt
Napriek vysokej účinnosti súčasnej antivírusovej terapie chronickej hepatitídy B len málo pacien-
tov dosahuje konečný cieľ liečby, stratu povrchového antigénu HBsAg, tzv. funkčné vyliečenie. Na 
monitorovanie účinnosti liečby a predpovedanie rizika komplikácií u pacientov s HBV infekciou 
budú potrebné v budúcnosti nové vírusové markery, ktoré budú lepšie odrážať stav infekcie nielen 
v sére pacienta, ale aj v pečeňových bunkách. 
Antigén súvisiaci s jadrom hepatitídy B (HBcrAg) je nový vírusový marker, ktorý vykazuje dobrú 
koreláciu s intrahepatálnou kovalentne uzavretou kruhovou DNA (cccDNA). Jeho hodnoty sa 
líšia u pacientov v rôznych fázach ochorenia a jeho hladina klesá pri antivírusovej liečbe. Ďalší 
objavujúci sa sérový marker, HBV RNA, existuje vo forme viriónov obsahujúcich pregenomickú 
RNA. Hladina HBV RNA sa takisto líši u pacientov v rôznych fázach ochorenia podobným spôso-
bom ako pri HBcrAg. HBV RNA je v sére prítomná v nižších hladinách ako HBV DNA u pacientov 
bez predchádzajúcej liečby o 1–2 log. Zaujímavým sa javí aj kvantitatívne stanovenie HBsAg 
v sére, ktoré slúži ako doplnkový marker k vírusovej záťaži na predikciu možných komplikácií sú-
visiacich s HBV u pacientov s nízkou virémiou. U osôb s nízkou vírusovou náložou je vysoká hla-
dina HBsAg v sére spojená s vyšším rizikom cirhózy alebo rozvoja hepatocelulárneho karcinómu 
(HCC). Na hodnotenie fibrózy pečene sa ukazuje ako sľubné zavedenie merania glykozylačného 
izoméru viažuceho proteín Mac-2 (M2BPGi). Jeho zvýšenie súvisí s progresiou fibrózy pečene pri 
chronickej hepatitíde B, ale aj pri ostatných vírusových hepatitídach alebo iných ochoreniach 
pečene.
Je možné predpokladať, že postupný príchod nových antivirotík na liečbu hepatitídy B, ktoré sú 
nateraz len vo fáze skúšania, zlepší aj dostupnosť nových markerov na jej diagnostiku a zinten-
zívni potrebu ich zavedenia do rutinnej praxe. 
Kľúčové slová:  HBV infekcia - HBV DNA – HBcrAg - HBV RNA – qHBsAg - M2BPGi

THE�SIGNIFICANCE�OF�NEW�SERUM�BIOMARKERS�IN�PATIENTS�WITH�CHRONIC�HBV�
INFECTION

Patrícia�Denisa�Lenártová1,�Mariia�Logoida2,�Ivana�Hockicková1,�Pavol�Kristian1

1Department of Infectology and Travel Medicine, PJ Šafárik University, Faculty of Medicine and L 
Pasteur University Hospital, Košice
2Department of Epidemiology, PJ Šafárik University, Faculty of Medicine, Košice

Abstract
Despite the high efficacy of current antiviral therapy for chronic hepatitis B, few patients achieve 
the ultimate goal of treatment, the loss of HBsAg surface antigen, so-called functional cure. New 
viral markers will be needed in the future to monitor the effectiveness of treatment and predict the 
risk of complications in patients with HBV infection, which will better reflect the state of infection 
not only in the patient‘s serum but also in liver cells. 

8 Trendy v hepatológii
1/2022

Tr
en

dy
 v

he
pa

to
ló

gi
i



The hepatitis B core-associated antigen (HBcrAg) is a novel viral marker that correlates well with 
intrahepatic covalently closed circular DNA (cccDNA). Its values   vary in patients at different 
stages of the disease and its level decreases with antiviral treatment. Another emerging serum 
marker, HBV RNA, exists in the form of virions containing pregenomic RNA. HBV RNA levels also 
vary in patients at different stages of the disease in a way similar to HBcrAg. HBV RNA is present 
in serum at lower levels than HBV DNA in patients without prior treatment of 1-2 logs. Another 
interesting marker is also the quantitative determination of serum HBsAg, which serves as an 
additional marker to viral load to predict possible HBV-related complications in patients with low 
viremia. In people with a low viral load, high serum HBsAg levels are associated with a higher 
risk of cirrhosis or the development of hepatocellular carcinoma (HCC). Measurement of the 
glycosylation isomer of the Mac-2 protein binding (M2BPGi) has been shown to be promising for 
the evaluation of liver fibrosis. Its increase is related to the progression of liver fibrosis in chronic 
hepatitis B, but also in other viral hepatitis or other liver diseases.
It can be assumed that the gradual arrival of new antivirals for the treatment of hepatitis B, which 
are currently only in the testing phase, will also improve the availability of new markers for its 
diagnosis and intensify the need to introduce them into routine practice.
Key words: HBV infection - HBV DNA - HBcrAg - HBV RNA - qHBsAg - M2BPGi

Úvod
Infekcia vírusom hepatitídy B (HBV) je glo-

bálnym problémom verejného zdravotníctva. 
V súčasnosti sa odhaduje, že s vírusom boli v 
kontakte až 2 miliardy osôb. Z toho je asi 350 
miliónov chronicky infikovaných a 50 milió-
nov ľudí je každý rok novo infikovaných he-
patitídou B. Prevalencia chronickej infekcie 
HBV je na celom svete premenlivá a pohybuje 
sa od <1% v oblastiach s nízkou endemici-
tou po viac ako 30% vo vysoko endemických 
oblastiach. Asi u 25% chronických prípadov 
sa rozvinie cirhóza alebo až hepatocelulárny 
karcinóm (HCC), kde sa infekcia HBV pova-
žuje za hlavnú príčinu týchto komplikácií (7). 
Chronické štádium infekcie je charakterizo-
vané perzistenciou sérologických markerov, 
povrchového antigénu (HBsAg) a protilátok 
triedy IgG proti jadru - anti core-related pro-
teínu HBV (anti-HBc). U pacientov s chronic-

kou infekciou hepatitídy B je dôležité sledo-
vať prirodzený priebeh ochorenia, hodnotiť 
reakciu na liečbu a predpovedať riziko kom-
plikácií spojených s pečeňou (22).

Hladina HBV DNA bola identifikovaná ako je-
den z rizikových faktorov prechodu do cirhózy 
a HCC u pacientov s chronickou hepatitídou B, 
no liečba pacientov s HBV nukleozidovými 
analógmi dokáže potlačiť hladinu HBV DNA 
na nedetekovateľné hodnoty (24). 

U väčšiny pacientov s HBV, ktorí nedo-
siahnu funkčné vyliečenie (neprítomnosť 
HBV DNA v sére, strata HBsAg, no pretrvá-
vanie cccDNA), je potrebná dlhodobá liečba 
NA (tab.1). Napriek tejto dlhodobej liečbe sa 
môžu vyskytnúť komplikácie spojené s peče-
ňou aj pri trvalej vírusovej supresii, preto boli 
vyvinuté novšie virologické markery za úče-
lom predpovedania rizika komplikácií spoje-
ných s pečeňou u týchto pacientov, ktorí majú 

Tabuľka�1   Možnosti vyliečenia chronickej HBV infekcie 

HBV�DNA HBsAg anti-HBs cccDNA integrovaná�DNA
parciálne vyliečenie – + – + +
funkčné vyliečenie – – +/– ↓*/– +
úplné vyliečenie – – + – –

* potlačenie transkripcie až eliminácia cccDNA
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často nedetekovateľnú sérovú HBV DNA, a 
pravdepodobnosti dosiahnutia funkčného 
alebo parciálneho vyliečenia, ktoré sa defi nu-
je ako virologická supresia mimo liečby (16). 
V nasledujúcich častiach budú diskutované 
nové sérové biomarkery: HBcrAg, HBV RNA, 
kvantifi kácia HBsAg a M2BPGi.

HBcrAg
Životný cyklus vírusu hepatitídy B začína 

inváziou vírusových častíc obsahujúcich 3,2 
kb dlhý čiastočne dvojvláknový genóm nazý-
vaný relaxovaná kruhová DNA (rcDNA) do 

hepatocytov prostredníctvom receptoru pre 
transportný polypeptid taurocholátu sodného 
(NTCP), (obr.1) (3). 

Po vstupe vírusu do hepatocytu sa relaxo-
vaná kruhová DNA (rcDNA) premení na ko-
valentne uzavretý cirkulárny (cccDNA) mi-
nichromozóm, ktorý sa použije ako templát 
pre následnú transkripciu a transláciu víru-
sových proteínov. Spomedzi mnohých synte-
tizovaných vírusových proteínov tvoria HB-
crAg tri príbuzné vírusové proteíny zdieľajú-
ce identickú 149 aminokyselinovú sekvenciu. 
Medzi ne patrí core-antigén HBV (HBcAg) 

Obr.�1: Životný cyklus vírusu hepatitídy B (11)
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- štrukturálna zložka vírusovej kapsidy, an-
tigén e (HBeAg) - N-terminálny spracovaný
produkt proteínu precore a skrátený 22 kDa
proteín precore (p22Cr) (16).

Kvantifikácia HBcrAg sa najskôr vyvinula v 
Japonsku porovnávaním chemiluminiscenč-
ných signálov generovaných známou koncen-
tráciou rekombinantného pro-HBeAg (18). 
Tento test je v súčasnosti k dispozícii so spod-
nou hranicou detekcie 2,0 log U/ml a lineár-
nym rozsahom 3,0 log U/ml - 7,0 log U/ml. 
Zistilo sa, že hladina sérového HBcrAg kore-
luje so sérovými   hladinami HBV DNA, intra-
hepatálnej DNA a cccDNA (23). 

Hladiny HBcrAg môžu varírovať počas priro- 
dzeného priebehu infekcie HBV. Štúdie v európ- 
skych a ázijských skupinách ukázali, že hladi-
ny HBcrAg boli vyššie u HBeAg-pozitívnych 
pacientov s HBV v porovnaní s HBeAg-nega-
tívnymi pacientmi. Nižšie hladiny HBcrAg 
naznačujú lepšiu imunitnú kontrolu u HBeAg 
-pozitívnych pacientov (9).

Nedávno bol vyvinutý nový vysoko citlivý
test na detekciu HBcrAg (iTACT-HBcrAg),
ktorý je asi 10-krát citlivejší ako bežný test
HBcrAg. U väčšiny pacientov bolo možné
HBcrAg zistiť pred reaktiváciou HBV. Ako
náhradný marker pre progresiu ochorenia
a odpoveď na liečbu by sa mal použiť prá-
ve iTACT-HBcrAg test. Podľa štúdie Takako
a kol., bol HBcrAg detekovateľný v sére u
97,5% (157/161) pacientov s HBV pomocou
iTACT-HBcrAg, z ktorých 75,2% (121/161)
malo ≥2,8 log U/ml HBcrAg a 22,4% (36/161)
malo hladinu HBcrAg 2,1 –2,8 Log U/ml ktorá
ale nebola detekovateľná pomocou konvenč-
ného testu (G-HBcrAg) (9).

HBcrAg môže mať dôležitú úlohu pri pred-
povedaní klinických výsledkov u pacientov
v liečbe. Vo svojej štúdii Wong a kol. uviedli,
že HBcrAg sa zistil u 101 (78%) zo 130 vzo-
riek s nedetekovateľnou HBV DNA odobratou
od pacientov liečených NA a existovala po-
zitívna korelácia medzi HBcrAg a cccDNA.
Pretože je HBV DNA u pomerne veľkej časti
liečených pacientov nedetekovateľná, hladi-
ny HBcrAg sa môžu považovať za nepriamy

marker cccDNA. Zistilo sa, že pokles HBcrAg 
je pomalší ako pokles HBV DNA počas liečby 
NA. Odôvodnenie je, že NA inhibujú repliká-
ciu HBV DNA pôsobením na reverznú tran-
skripciu, ale bez eliminácie cccDNA z infiko-
vaného hepatocytu. V niektorých ázijských 
štúdiách sa zistilo, že pokles HBcrAg koreluje 
s poklesom intrahepatálnej cccDNA u pacien-
tov liečených entekavirom (23). 

Hladiny HBcrAg môžu poskytnúť prognos-
tické informácie pre rozhodnutie o ukončení 
liečby. V štúdiách uskutočňovaných v Japon-
sku sa ukázalo, že vysoká hladina HBcrAg 
na konci liečby predpovedá relaps po ukon-
čení liečby NA. V štúdii so 113 pacientmi 
liečenými NA (lamivudín: 32, entekavir: 81) 
predpovedala relaps na konci liečby pri hod-
note HBcr Ag > 3,7 log IU/ml do 1 roka po 
ukončení liečby NA. Pokyny Japonskej spo-
ločnosti pre hepatológiu nedávno odporúča-
li na stanovenie pacientov s nízkym rizikom 
relapsu použitie hladiny HBsAg <1,9 log U/
ml a hladiny HBcrAg <3,0 log U/ml. Je však 
potrebné preskúmať výkonnosť týchto kritérií 
v rôznych populáciách (9,16).

HBV�RNA
HBV môže tvoriť aj inú formu viriónu, v kto-

rej je nukleová kyselina zložená z RNA, nie 
z DNA. Hladina viriónov HBV RNA v sére 
môže súvisieť s rizikom opätovného úniku ví-
rusu HBV po ukončení liečby, a preto môže 
byť potenciálnym prediktívnym biomarkerom 
na sledovanie bezpečného prerušenia liečby 
analógmi nukleotidov (9). Vírusová cccDNA 
hrá úlohu ako transkripčný templát pre všet-
ky vírusové transkripty, zahŕňa 3,5 kb pgRNA 
a precore mRNA (pre-C RNA), 2,4 kb a 2,1 kb 
povrchové mRNA a 0,7 kb X mRNA. Moleku-
la pgRNA slúži nielen ako templát pre reverz-
nú transkripciu HBV, ale je tiež templátom 
pre transláciu proteínov pol a core (Obr.1). 
Oblasť 5’-ε pgRNA má schopnosť kombinovať
sa s pol proteínom. Po skombinovaní sú zaba-
lené do vírusovej kapsidy a vo vnútri kapsidy 
s pomocou pol pgRNA sa produkuje rcDNA 
reverznou transkripciou (5,21).
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Pretože novovytvorené vírusové kapsi-
dy môžu znovu infikovať jadro, malá časť 
novovytvorených rcDNA znovu vstupuje do 
jadra, aby doplnila zásobu cccDNA. Zvyšné 
kapsidy sú obalené vírusovým povrchovým 
proteínom a uvoľňujú sa ako Daneove časti-
ce, aby infikovali nové hepatocyty. Nedávny 
výskum ukazuje, že HBV RNA je možné de-
tegovať v sére pacientov s HBV, najmä u tých, 
ktorí dlhodobo užívajú antivírusovú liečbu 
NA s nízkou alebo dokonca nedetekovateľnou 
sérovou HBV DNA (15).

Výskum tiež ukázal, že sérová HBV RNA je 
pgRNA, ktorá sa nachádzala vo viriónových 
časticiach, a vzniká transkripciou cccDNA vo 
vnútri hepatocytov. Objav častíc podobných 
viriónom HBV RNA môže zavŕšiť tradičný ži-
votný cyklus infekcie HBV. Teoreticky potom, 
čo sa enkapsidované pgRNA dostanú do he-
patocytov, je možné opätovne spustiť reverz-
nú transkripciu za vzniku rcDNA a cccDNA 
a tento proces nakoniec vedie k opakovanej 
infekcii HBV. Na preukázanie infekčného po-
tenciálu častíc podobných vírusu HBV RNA 
je však potrebných viac dôkazov (8).

HBV RNA je nielen templátom pre reverznú 
transkripciu vírusovej DNA a syntézu víruso-
vých proteínov, ale tiež hrá rozhodujúcu úlohu 
v patogenéze chorôb spojených s HBV. Mno-
hé štúdie v poslednej dobe ukazujú, že samot- 
ná HBV RNA priamo, aj nepriamo prispieva k 
progresii chorôb spojených s infekciou HBV. 
NA vykonávajú svoju antivírusovú funkciu 
prostredníctvom inhibície reverznej transkrip-
cie HBV. Keďže cccDNA nie je nimi ovplyvnená 
a jej transkripčná aktivita zostáva, tvorba HBV 
RNA pokračuje. Preto sa u niektorých pacien-
tov s HBV stále vyskytli závažné komplikácie 
spojené s HBV infekciou, hoci sa HBV DNA 
udržiavala na extrémne nízkej úrovni vďaka 
liečbe antivirotikami (6). 

V štúdii Lung-Yi a kol., ktorí skúmali profil 
HBV RNA a jeho koreláciu s inými vírusovými 
markermi u pacientov bez predchádzajúcej 
liečby a pacientov dostávajúcich NA, zistili, 
že HBV RNA vykazovala zreteľný a zodpove-
dajúci profil u pacientov s HBV v rôznych fá-

zach ochorenia. Na sledovanie reziduálnych 
transkripčných aktivít u pacientov so séro-
vým klírensom HBsAg sa môžu použiť HBV 
RNA a HBcrAg. NA viedlo k zníženiu sérovej 
HBV RNA. Monitorovanie vírusových aktivít 
je možné stále dosiahnuť u pacientov s ne-
detekovateľnou HBV DNA pomocou sérovej 
HBV RNA (13).

V inej štúdii podľa Liu Y. a kol. sledovali 
parametre a distribučné vzorce sérovej HBV 
RNA ktoré hodnotili vo vzťahu k stavu víruso-
vej replikácie, imunitnej fázy, kategórii choro-
by a triede Child-Pugh. Analyzovali tiež vzťa-
hy medzi sérovou HBV RNA a inými sérový-
mi vírusovými markermi hepatitídy so záve-
rom, že ako náhradný marker intrahepatálnej 
transkripčnej aktivity cccDNA sa sérová HBV 
RNA mení v priebehu prirodzeného priebehu 
chronickej infekcie HBV. Sérové   hladiny HBV 
RNA môžu predpovedať prirodzený priebeh 
u jedincov infikovaných HBV a sérové   HBV
RNA určiť prevahu v odlíšení „HBeAg-nega-
tívnej chronickej hepatitídy B“ u predtým ne-
liečených HBeAg-negatívnych osôb infikova-
ných HBV(14).

Pokles hladín HBV RNA bol prediktívny pre 
sérokonverziu HBeAg, čo naznačuje lepšiu 
úlohu monitorovania hladiny HBV RNA než 
HBV DNA počas liečby. U pacientov s HBV lie-
čených NA je HBV DNA potlačená v dôsledku 
zastavenej reverznej transkripcie pgRNA, čo 
robí z RNA priamejší marker pre cccDNA (13). 

Aj keď priamy vzťah medzi HBV RNA a vý-
skytom hepatocelulárneho karcinómu (HCC) 
doteraz nebol zaznamenaný, štúdia Wanga et 
al. ukázala, že hladina HBV RNA v sére ko-
reluje s intrahepatálnou hladinou HBV RNA 
a hladina HBV RNA v sére odráža závažnosť 
histologických zmien a je spojená s progre-
siou ochorenia pečene počas liečby NA, a to 
aj u pacientov s HBV, u ktorých je potlačená 
vírusová replikácia. To znamená, že sérová 
HBV RNA je spojená so stupňom intrahepa-
tálneho zápalu a môže sa použiť ako nový 
biomarker odrážajúci hepatokarcinogenézu, 
najmä u pacientov s HBV, ktorých sérová HBV 
DNA je liečbou NA potlačená (7).
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Vzhľadom na to, že molekulárne charakte-
ristiky sérovej HBV RNA nie sú dobre defi-
nované a štandardizovaná metóda na detek-
ciu sérovej HBV RNA nie je k dispozícii, je 
na dosiahnutie lepšej kvality potrebný ďal-
ší výskum a testy, napríklad Northern blot 
test, priame sekvenovanie jednej molekuly 
RNA, pochopenie molekulárnej biológie séro-
vej HBV RNA, čo pomôže pri vývoji presnej 
a spoľahlivej metódy merania sérovej HBV 
RNA (13). 

HBsAg�kvantifikácia
HBV kóduje tri proteíny HBsAg, ktoré tvo-

ria vírusový obal, malý (S-HBsAg), stredný 
(M-HBsAg) a veľký (L-HBsAg). Tieto proteíny 
sú produkované a vylučované tromi rôznymi 
cestami: sekrečnou cestou HBsAg endoplaz-
matického retikula (ER), cestou replikácie ví-
rusovej DNA cez multivezikulárne telieska a 
epizomálne integrovanou cestou HBV DNA. 
Posledné štúdie s chronicky infikovanými 
šimpanzmi HBV ukázali, že hlavná cesta pro-
dukcie HBsAg sa líši v závislosti od fázy chro-
nickej infekcie HBV (4). 

Štúdie o kinetike HBsAg z Ázie a Európy 
preukázali, že hladiny HBsAg sú najvyššie 
počas imuno tolerantnej fázy, znižujú sa po-
čas fázy imunitného klírensu a sú najnižšie 
v neaktívnej HBeAg negatívnej chronickej 
infekcii, so zvýšením počas HBeAg-negatív-
nej chronickej hepatitídy (18). Vylučuje sa 
z hepatocytov v obidvoch fázach ochorenia, 
HBeAg pozitívnych, aj v HBeAg negatívnych 
a môže byť transkribovaný a preložený z rôz-
nych zdrojov vírusového genómu (19). 

Kvantifikácia sérového antigénu hepatití-
dy B (HBsAg) je dôležitý test, ktorý označuje 
aktívnu infekciu hepatitídou B a pomáha pri 
predikcii klinického výsledku a zvládnutí in-
fekcie vírusom hepatitídy B (HBV). Korelácia 
s hladinou DNA HBV môže pomôcť pri vývoji 
stratégií antivírusovej liečby (10). 

V štúdii podľa Kao-Chi a kol. bolo z 2 919 
účastníkov 359 (12,2%) nosičov HBsAg. Všet-
ci pacienti boli náhodne rozdelení do dvoch 
skupín (skúšobná a kontrolná skupina). 

Prítomnosť HBV DNA spolu s qHBsAg bola 
prítomná u 269 pacientov, z toho 132 v skú-
šobnej a 137 pacientov v kontrolnej skupi-
ne. Boli nájdené významné korelácie medzi 
kvantitatívnym stanovením HBsAg - qHBsAg 
a HBV DNA v oboch súboroch. Tridsať ľudí 
v skúšobnej a 29 ľudí v kontrolnej skupine s 
qHBsAg <8 IU/ml malo�nízku vírusovú nálož 
(LVL). Pri použití 8 IU/ml ako cut-off hodno-
ta bola negatívna prediktívna hodnota qHB-
sAg pre hladiny HBV DNA> 2 000 IU / ml 
100%. Najlepšia hraničná hodnota qHBsAg 
na predikciu HBV LVL bola 200 IU/ml, s cit-
livosťou, špecifickosťou a presnosťou 75,0%, 
76,1% a 75,8% v uvedenom poradí. Pozitívna 
prediktívna hodnota bola v súbore validácie 
70,0%, respektíve 77,9%. Približne 60% nosi-
čov malo HBV LVL, a qHBsAg <8 IU/ml pres-
ne predpovedá LVL. Tento kvantitatívny test 
poskytuje ďalšie informácie pre komunitný 
skríning (2,8).

Na definovanie optimálneho času testovania 
a medzných hladín pred odporúčaním ukon-
čenia liečby sú potrebné výhľadové štúdie ki-
netiky HBsAg zo všetkých oblastí sveta (18). 

M2BPGi
Glykozylačný izomér viažuci proteín Mac-2 

(M2BPGi) je glykoproteín, ktorý je produkova-
ný hviezdicovými bunkami pečene. Funguje 
ako prenášač medzi hviezdicovými a Kupffero-
vými bunkami za účelom podpory fibrogenézy. 
Glykoproteomická štúdia zameraná na identi-
fikáciu takýchto markerov hodnotí M2BPGi 
ako spoľahlivý marker na hodnotenie fibrózy 
pečene u pacientov s vírusovou hepatitídou a 
inými fibrotickými ochoreniami pečene, ako je 
primárna biliárna cholangitída, biliárna atré-
zia, autoimunitná hepatitída a nealkoholické 
tukové ochorenie pečene. Na základe týchto 
pozorovaní sa M2BPGi vyvinul ako nový ná-
hradný sérový biomarker na báze glykopro- 
teínov (glykobiomarker) štádia fibrózy. M2BPGi 
predpovedá vývoj hepatocelulárneho karcinó-
mu (HCC) u pacientov infikovaných hepatití-
dou B a C, ako aj prognózu cirhózy pečene u 
pacientov s HCC po liečbe (20). 
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U 207 pacientov (57% mužov, stredný vek 
pri HBeAg sérokonverzii 40 rokov) s mediá-
nom sledovania 13,1 (11,8-15,5) rokov bola 
kumulatívna incidencia HCC po 15 rokoch 
7%. Medián hladín M2BPGi bol významne 
vyšší u pacientov s HCC v porovnaní s pa-
cientmi bez HCC. Vysoká M2BPGi v sére do 
3 rokov po sérokonverzii HBeAg bola silným 
prediktorom následného vývoja HCC u HBeAg 
negatívnych pacientov bez predchádzajúcej 
liečby (12,19).

U pacientov s nedetekovateľnou HBV DNA 
počas liečby NA je vyššia hladina M2BPGi 
pred liečbou spojená so zvýšeným rizikom 
vývoja HCC (1). 

Záver
HBcrAg, HBV RNA, qHBsAg a M2BPGi sú 

objavujúce sa markery diagnostiky, monitoro-
vania a prognózy u pacientov s HBV. Očakáva 
sa, že vyšetrovanie titra HBsAg v každej fáze 
počas prirodzeného priebehu chronického 

štádia infekcie HBV má pomôcť lekárom lep-
šie pochopiť patogenézu HBV infekcie, a zá-
roveň pomôcť v manažmente antivirotickej 
liečby v praxi. Špecifické metódy a technické 
podrobnosti detekcie sérovej RNA sa medzi 
rôznymi štúdiami veľmi líšia a je nevyhnutne 
potrebná ich štandardizácia. HBcrAg je naj-
lepší v korelácií s cccDNA, preto bola jeho 
diagnostika už zahrnutá do najnovších gui-
delineov pre monitoring chronického štádia 
HBV infekcie v Japonsku. 

Do budúcna je potrebné stanoviť také mar-
kery, ktoré umožnia indikovať ukončenie lieč-
by NA pacientov bez obavy z reaktivácie HBV, 
prípadne rozvoja komplikácií, preto treba po-
kračovať v ďalšom výskume nových markerov 
pre HBV infekciu. 
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49. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI, 2022
Miesto konania: Donovaly

ÚSKALIA�ELIMINÁCIE�INFEKCIE�VÍRUSOM�HEPATITÍDY�C�-�KAZUISTIKA
Bc.�Szakácsová�Marcela
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, UNLP Košice

Infekciou vírusom hepatitídy C sú vo zvýšenej miere ohrození drogovo závislí ľudia. Týka sa 
to najmä ľudí užívajúcich drogy injekčne. Tvoria asi 90% všetkých novo infikovaných prípadov. 
Postup, diagnostika a terapia vírusovej hepatitídy C u pacienta s aktívnou drogovou závislosťou 
(alebo na substitučnej terapii) je zhodný s lekárskym postupom u pacientov bez závislosti.

Prezentácia pozostáva z dvoch kazuistík pacientov s CHHC s drogovou závislosťou. 
 V prvej kazuistike ide o 30 ročného muža, opakovane vo výkone trestu, sledovaného na na-

šej ambulancii od r. 2010. Prvú liečbu pegylovaným interferónom a Rebetolom absolvoval v r. 
2016, ktorá ale pre pokus o suicídum bola predčasne ukončená. Ďalšie roky sa na kontrolné vy-
šetrenia dostavoval nepravidelne. Pri poslednej kontrole v júli 2021 mu bola indikovaná bezin-
terferónová liečba, ktorá bola podmienená zo strany zdravotnej poisťovne ročnou abstinenciou 
od drog, dokladovanou jeden krát za 3mesiace toxikologickým vyšetrením. 

V druhej kazuistike ide o 39 ročného muža, ktorý vo februári 2017 bol hospitalizovaný na na-
šej klinike pre akútnu hepatitídu C. Absolvoval úspešne prvú liečbu v roku 2018 ledipasvirom/ 
sofosbuvirom. Vo 02/2020 pacient priznáva opätovné užívanie drog aj zdieľanou ihlou, výsled-
kom čoho je pozitívna HCV RNA.

Termín kontrolného vyšetrenia bol stanovený o pol roka, pacient sa naň nedostavil. Opakova-
ne sa objednával na kontrolné odbery, ale nikdy sa na dohodnutý termín nedostavil. Momentál-
ne sa nachádza vo výkone trestu. V spolupráci s väzenským lekárom máme dohodnutý termín 
vyšetrenia.

Závislosti od drog a alkoholu často negatívne ovplyvňujú spoluprácu pacienta pri liečbe he-
patitíd. Pre reálnu šancu na úplné vyliečenie je dôležité, aby pacient spolupracoval s lekárom.

Cieľom Európy je odstrániť vírusovú hepatitídu ako hrozbu pre verejné zdravie v súlade 
s Programom pre udržateľný rozvoj do roku 2023. Pre dosiahnutie tohto cieľa je zásadné 
poskytnúť injekčným užívateľom drog lepší prístup k prevencii, testovaniu a liečbe infekcií 
HBV a HCV.

DIAGNOSTIKA�VČASNÝCH�ŠTÁDIÍ�FIBRÓZY�–�ANALÝZA�SÚBORU�HEPATOBILIÁRNEHO�
CENTRA�MICHALOVCE
Nikola�Džadová
Hepatobiliárne centrum, Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru, Špitálska 2, Michalovce
Štefan�Hrušovský,�Peter�Posypanka,�Martin�Dreisig,�Pavol�Džado
Hepatobiliárne centrum, Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru, Špitálska 2, Michalovce

Na včasné zachytenie fibrózy pečene u rizikových pacientov sa využíva periodický skríning. 
Používa sa stagingový systém METAVIR. Medzi najčastejšie krvné parametre fibrózy pečene 
patrí NAFLD fibrosis score (NFS), FIB-4, BARDI a APRI. V retrospektívnej štúdii sme porovnali 
elastografické a krvné parametre pri diagnostike obezity, steatózy a cirhózy pečene.
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Od r. 2017 do marca 2022 sme vykonali elastografické vyšetrenie 168 pacientom s biochemic-
ky aktívnou hepatopatiou: 51% žien, 49% mužov; 18% malo BMI < 25, 31% malo BMI ≥ 25-30, 
51% malo obezitu. Všetci mali fyzikálne vyšetrenie, laboratórnu diagnostiku a duplexnú ultra-
sonografiu pečene (USG). U všetkých sme realizovali elastografické vyšetrenie dvoma metóda-
mi prístrojom Aloka-Hitachi Arietta V70 – elastografia v reálnom čase (RTE) s meraním indexu 
pečeňovej fibrózy (LFI) a meranie tuhosti pečene priečnou (šmykovou) vlnou (SWM). Pacientov 
sme rozdelili do skupín podľa Body Mass Indexu (BMI) a podľa USG nálezu. Porovnali sme 
elastografické parametre aj indexy fibrózy v jednotlivých skupinách.

LFI, NFS a BARDI spoľahlivo korelovali s narastajúcim BMI, pričom najlepšie koreloval NFS. 
Skóre APRI s narastajúcim BMI klesalo. Index NFS najlepšie koreloval s USG obrazom cirhózy 
pečene a aj spoľahlivo určoval rozdiel medzi steatózou a cirhózou pečene. Hodnoty LFI a naj-
mä SWM korelovali s USG obrazom normálnej pečene, steatózy a cirhózy pečene. Index FIB-4 
nekoreloval ani s BMI, ani s USG. Najväčší rozptyl vo všetkých parametroch bol pri morbídnej 
obezite.

Kombinácie krvných parametrov a elastografie umožňujú čoraz spoľahlivejšie posúdenie fib-
rózy pečene. Obidva prístupy sú však ovplyvnené indexom telesnej hmoty (BMI) a steatózou 
pečene. V našom súbore sa pri posudzovaní fibrózy pečene ukázala ako vhodná kombinácia 
skóre NSF a merania tuhosti pečene šmykovou vlnou (SWM).

ŤAŽKÁ�ALKOHOLOVÁ�HEPATITÍDA�-�VÝZNAM�ČASOVÝCH�FAKTOROV�V�ROZHODOVANÍ
Žilinčanová�Daniela
II. Interná klinika SZU, FNsP F.D.Roosevelta, HEGITO
Skladaný�Ľubomír,�Bystrianska�Natália,�Vnenčákova�Jana,�Laffers�Lukáš,�Škvarková�Beata,
Arab�Juan�Pablo�a�Koller�Tomáš
II. Interná klinika SZU, FNsP F.D.Roosevelta, Department of Gastroenterology, School of Medici-
ne, Pontificia Universidad Catolica de Chile, Santiago, Chile, Univerzitná nemocnica Bratislava

Úvod: Cirhóza pečene je na Slovensku najčastejšou príčinou úmrtia u pacientov v produk-
tívnom veku ( NCZI 2018). V rámci celosvetovej prevalencie dekompenzovanej cirhózy je naša 
krajina na prvom mieste ( Lancet GEH 2017). Alkoholová hepatitída (AH) sa významnou mie-
rou podieľa na rozvoji akútnej dekompenzácie cirhózy. Počiatočná starostlivosť o pacientov s 
AH prebieha buď v okresných nemocniciach (sekundárny typ starostlivosti, skupina 1) alebo v 
hepatologických centrách( terciárny typ starostlivosti, skupina 2). Existujú obmedzené údaje o 
tom, ako iniciálna liečba ovplyvňuje mortalitu pacientov s AH.

Cieľ práce: V našej práci sme porovnávali pacientov s alkoholovou hepatitídou, ktorí boli v 
úvode liečení v okresných nemocniciach a následne odoslaní do terciárneho centra s pacienta-
mi, ktorí boli diagnostikovaní a liečení priamo v hepatologickom centre. Hodnotili sme, v akej 
miere stupeň poskytnutej zdravotnej starostlivosti ovplyvnil mortalitu pacientov s AH.

Z registra HEGITO 7 sme retrospektívne analyzovali pacientov s AH ako spúšťačom dekom-
penzácie pečene. Porovnávali sme mortalitu pacientov pôvodne hospitalizovaných v okresnej 
nemocnici s pacientami hospitalizovanými priamo v terciárnom hepatologickom centre.

V registri HEGITO 7 sme identifikovali 107 pacientov v skupine 1 a 114 pacientov v skupine 
2. Priemerný vek pacientov bol 48,3 rokov (IQR 3,5-56,5) a 52 rokov (45-61,4, p=0,008), bez
rozdielu medzi pohlaviami (p=0,5). Pokročilejšie ochorenie pečene sme zaznamenali v skupi-
ne 1 (MELD 25,5 vs. 20,8, p<0,001 , Maddreyova diskriminačná funkcia (mDF) 59,3 vs. 40,6,
p<0,001). Hospitalizačná mortalita a 90-dňová mortalita v skupine 1 v porovnaní so skupinou
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2 bola 25,2 vs. 13,2 %, p=0,03, 51,4 vs. 25,4, p<0,001. Nezávislými prediktormi smrti alebo 
transplantácie pečene boli vek (HR=1,08, 1,05-1,12), nevhodnosť liečby steroidmi (HR=2,56, 
1,15-5,69), zjavná hepatálna encefalopatia (HR=2,41, 1,18-4,92) mDF (HR=1,02, 1,01-1,03), 
hodnota leukocytov (HR=1,11, 1,05-1,17), hodnota CRP (1,01, 1,0-1,02) a čas do zahájenia ter-
ciárnej starostlivosti TTc (HR=1,03, 1,01-1,05).

Naša štúdia poskytuje dôkazy o nenahraditeľnej úlohe terciárnej starostlivosti v manažmente 
pacientov s alkoholovou hepatitídou. Každý deň hospitalizácie pacientov s AH v sekundárnom 
centre zvyšoval ich mortalitu o 3%.

NOVŠIE�ASPEKTY�HODNOTENIA�ZÁVAŽNOSTI�KLINICKÝCH,�METABOLICKÝCH�A�FIBRO-
TICKÝCH�ZMIEN�PRI�CHRONICKOM�OCHORENÍ�PEČENE
Kupčová�Viera
III. Interná klinika LFUK a UNB Bratislava
Bulas�Jozef,�Gardlík�Roman,�Belan�Víťazoslav,�Muchová�Jana,�Turecký�Ladislav
I. Interná klinika LFUK, Ústav molekulárnej biomedicíny LFUK, Ústav chémie, biochémie a kli-
nickej biochémie LFUK, Bratislava, Dr. Magnet, s.r.o. Nemocnica ak. L. Dérera, Bratislava

Medzi najfrekventnejšie chronické ochorenia pečene (CHH) v súčasnosti patrí nealkoholová 
tuková choroba pečene (NAFLD) a chronické vírusové hepatitídy typu B a C. CHH veľmi často 
progredujú do závažnej fibrózy, neskôr cirhózy, prípadne až do hepatocelulárneho karcinómu 
(HCC) a môžu sa súčasne kombinovať aj s prítomnosťou rôznych metabolických porúch. Ich dô-
slednou prevenciou, resp. adekvátnou liečbou, je do značnej miery možné ovplyvniť vývoj CHH. 

Posúdenie vybraných klinických a laboratórnych parametrov a zobrazovacích parametrov v 
súbore pacientov s NAFLD a chronickou vírusovou hepatitídou typu C (VHC), a to jednak v 
súvislosti s vývojom fibrózy, a jednak vo vzťahu k metabolickému profilu pacienta. Na vyhod-
notenie fibrózy sme použili niektoré aktuálne neinvazívne a jednoducho dostupné skórovacie 
indexy (AST/ALT ratio, APRI, FIB 4 test, Forns index), ktoré v práci porovnávame s výsledkami 
fibrózy na základe biopsie pečene, resp. zobrazovacej techniky - a to tranzientnej elastografie 
(TE), prípadne multiparametrického MR vyšetrenia pečene (mpMRI) – inovatívnej zobrazova-
cej modality na kvantifikáciu tuku, fibrózy a množstva Fe. V skupinách NAFLD, aj VHC v práci 
identifikujeme jednotlivé komponenty metabolického syndrómu (MS), ako aj niektoré ďalšie 
metabolické parametre a zistené nálezy porovnávame u pacientov s NAFLD, aj VHC.

Retrospektívne spracovanie klinických a laboratórnych nálezov, ako aj výsledkov pri použití 
biopsie pečene, resp. zobrazovacej modality u randomizovaných pacientov sledovaných pre 
NAFLD (80 pacientov) a pre VHC (190 pacientov). Vyhodnotenie priemerných hodnôt veku, 
BMI, triacylglycerolov, LDL cholesterolu, HDL cholesterolu, celkového cholesterolu, glykémie, 
počtu trombocytov, ALT, AST, GMT, kyseliny močovej, inzulinémie, prítomnosti hypertenzie, 
obezity, ako aj vyhodnotenie indexov fibrózy pečene (AST/ALT ratio, FIB 4 test, APRI test, Forns 
index). Posúdenie prítomnosti MS a výpočet korelácie medzi výsledkami fibrózy pri použití 
biopsie pečene, resp. zobrazovacej modality a medzi výsledkami fibrózy hodnotenej podľa in-
dexov fibrózy.

V súbore pacientov s VHC 18,9% pacientov vykazovalo prítomnosť závažnej fibrózy pečene 
použitím skórovacích indexov. MS bol prítomný u 23,2% pacientov s VHC.

V súbore pacientov s NAFLD 12,5% pacientov vykazovalo prítomnosť závažnej fibrózy pečene 
a 62,5% malo prítomný MS. Simultánny nález závažnej fibrózy a MS bol v súbore pacientov s 
VHC u 6,8%, u pacientov s NAFLD u 12,5% pacientov.
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Pri hodnotení výsledkov korelácie medzi biopsiou pečene, resp. TE a indexami fibrózy sme 
zistili: v súbore pacientov s VHC bola prítomná významná korelácia s FIB 4 testom: r = 0,345; 
p < 0,01; APRI testom: r = 0,31; p < 0,001; Forns indexom: r = 0,309; p < 0,001. V súbore pa-
cientov s NAFLD bola prítomná vyznamná korelácia s APRI testom: r = 0,443; p < 0,001 a Forns 
indexom: r = 0,346; p < 0,001.

Fibróza pečene je závažný nález, ktorý vzniká ako dôsledok poškodenia pečene vírusom he-
patitídy C, ako aj v dôsledku viacerých patogenetických faktorov pri NAFLD. U časti pacientov 
s VHC sa súčasne môže na fibrotickom poškodení pečene podieľať aj simultánne prítomný ne-
priaznivý metabolický profil, s biochemickými a klinickými nálezmi, smerujúcimi k vývoju MS. 
Prítomnosť MS ako komorbidity u pacientov s VHC vyžaduje naďalej dôslednú dispenzarizáciu 
a adekvátnu liečbu aj po eradikácii vírusu, za účelom predchádzania progresie fibrózy pečene. 
NAFLD, ako aj VHC môže byť spojená aj s prítomnosťou závažnejšieho stupňa fibrózy pečene, 
ktorý môže viesť až k cirhóze, prípadne k vzniku HCC. Zhodnotenie fibrózy pri NAFLD, aj VHC 
je možné použitím niektorých indexov pre fibrózu pečene, ktoré štatisticky významne korelujú 
s výsledkami biopsie, ev. TE. Z nich najvýznamnejšie korelácie vykazoval pri VHC FIB4 index 
a APRI test, pri NAFLD to bol APRI test. Prítomnosť závažnej formy fibrózy u pacientov s VHC, 
ako aj NAFLD, je predisponujúcim faktorom pre vývoj cirhózy pečene a prípadného vzniku 
HCC. Prítomnosť metabolického syndrómu môže znamenať zvýšenie kardiovaskulárneho ri-
zika pre pacientov s NAFLD, ako aj pre časť pacientov s VHC, kde predstavuje jednu z foriem 
extrahepatálnej manifestácie tohto ochorenia. Uvedená skupina pacientov vyžaduje preto v ich 
manažmente multidisciplinárny prístup.

IGG4�ASOCIOVANÁ�CHOLANGITÍDA:�DIAGNOSTICKÝ�A�TERAPEUTICKÝ�PRÍSTUP
Danningerová�Molnárová,�A.
Gastroenterologická klinika SZU a LFUK, UNB Sv. Cyrila a Metoda
Gašpieriková�I.
Gastroenterologická klinika SZU a LFUK, UNB Sv. Cyrila a Metoda

IgG4 asociovaná cholangitída je vzácne zápalové ochorenie žlčových ciest. Patrí medzi IgG4 
asociované systémové ochorenia nejasnej etiológie, ktoré sa prejavujú často pseudotumoróz-
nym postihnutím orgánov, najčastejšie pankreasu a žlčových ciest. Ochorenie sa najčastejšie 
vyskytuje v strednom veku a u starších mužov. Medzi príznaky patrí obštrukčný ikterus, celko-
vá slabosť, únava, chudnutie. Pre rýchloprogredujúci charakter ochorenia neliečené často vedie 
k cirhóze pečene a portálnej hypertenzii. Dobre reaguje aj v štádiu cirhózy na liečbu kortiko-
steroidmi.

Laboratórne je zvýšená aktivita hepatálnych enzýmov, bilirubínu, zvýšená koncentrácia IgG4, 
celkového IgG, niekedy zaznamenávame zvýšené IgE s eozinofíliou a Ca 19-9. IgG4 asociovaná 
cholangitída je biliárna forma IgG4 asociovaného ochorenia, pri ktorom môže byť postihnutie aj 
iných orgánov, najčastejšie súbežným postihnutím je postihnutie pankreasu. Atypický nález pri 
zobrazovacích metódach imponuje ako malígne ochorenie pankreasu a žlčových ciest. Okrem 
iného je vždy dôležité vylúčiť primárnu sklerotizujúcu cholangitídu.

V prednáške prezentujeme prípad pacienta s diagnostikovanou astma bronchiale od mladosti, 
ktorý je vyšetrený pre patologickú dominujúcu únavu, zvýšenú aktivitu cholestatických enzý-
mov a Ca 19-9. Zobrazovacími, ako aj laboratórnymi metódami bola diagnostikovaná IgG4 skle-
rotizujúca cholangitída, bola indikovaná liečba kortikoidmi s výrazne zlepšeným kontrolným 
MRCP nálezom na žlčových cestách. Druhým prípadom bol pacient odoslaný pre bolesti hlavne 
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pod ĽRO s výrazným chudnutím. Prvotným CT vyšetrením popisovaný obraz imponujúci ako 
autoimunitná pankreatitída. MR-MRCP vyšetrením popisovaný atypický priebeh žlčovodov ako 
obraz IgG4 cholangitídy asociovanej s IgG4 pankreatitídou. Liečba kortikoidmi výrazne zlepšila 
nález na žlčovodoch, ako aj subjektívny, či laboratórny nález u pacienta.

Diagnostika IgG4 asociovanej cholangitídy je komplexná, veľmi dôležitá je odpoveď na terapiu 
a dôležité je vylúčenie malígneho procesu. Je prítomná u 50-90% pacientov s IgG4 asociovanou 
autoimunitnou pankreatitídou. Ide o najčastejšiu extrapankreatickú manifestáciu autoimunit-
nej pankreatitídy, aj keď postihnutie žlčových ciest môže byť prítomné aj bez postihnutia pan-
kreasu. V diferenciálnej diagnostike je potrebné vždy IgG4 asociovanú cholangitídu odlíšiť od 
PSC. IgG4 asociovaná cholangitída sa vždy manifestuje náhle vzniknutým ikterom a vyznačuje 
sa dobrým efektom pri liečbe kortikoidmi a má dobrú prognózu.

VÍRUSOVÁ�HEPATITÍDA�E�NA�NAŠOM�PRACOVISKU�-�EPIDÉMIA�V�ČASE�PANDÉMIE
MUDr.�Lucia�Tarbajová
Oddelenie vnútorného lekárstva s JIS-metabolickou, Nemocnica Poprad, a.s.
MUDr.�Dominika�Martinková
Oddelenie vnútorného lekárstva s JIS-metabolickou, Nemocnica Poprad, a.s.

Infekcia vírusom hepatitídy E (HEV) predstavuje globálny problém, je príčinou významnej 
chorobnosti a úmrtnosti vo svete. Podľa Európskej asociácie pre štúdium pečene (EASL) je HEV 
najčastejšou príčinou akútnej vírusovej hepatitídy v Európe. Aj na Slovensku bol pozorovaný 
narastajúci trend tohto ochorenia, v roku 2020 bolo hlásených 55 ochorení akútnej hepatitídy 
E, pričom najviac prípadov hlásil Prešovský kraj (17 prípadov). Na našom pracovisku sme za-
čiatkom roka 2020 zaznamenali menšiu epidémiu akútnej hepatitídy E s genotypom 3, ktorý 
spolu s genotypom 4 patrí medzi zoonózy. Primárnym hostiteľom sú ošípané, diviaky a jelene, 
králiky, menej hovädzí dobytok, ovce, kozy, psy. K nákaze najčastejšie dochádza konzumáciou 
nedostatočne tepelne upraveného mäsa. Na príklade 10 pacientov chceme poukázať na to, aký 
rozmanitý klinický obraz a priebeh môže mať toto ochorenie.

Náš súbor obsahuje 10 pacientov, z toho sú 4 muži a 6 žien, vekové rozpätie od 44 do 73 ro-
kov. Výsledky vyšetrení v akútnej fáze ochorenia, ako aj pri kontrolnom vyšetrení o 3 mesiace 
sme spracovali do prehľadnej tabuľky. Pacienti boli najprv vyšetrení sérologicky s dôkazom 
protilátok anti-HEV IgG a IgM, následne diagnóza bola potvrdená PCR vyšetrením HEV RNA 
vírusu (zo stolice alebo séra). Liečba hepatitídy je symptomatická, podľa EASL sa v prípadoch 
závažnej akútnej hepatitídy E alebo akútneho či chronického zlyhania pečene môže zvážiť lieč-
ba ribavirínom (C2). Klinický obraz akútnej HEV infekcie môže byť asymptomatický, ale v 0,5 
až 4% prípadov môže viesť k akútnej hepatitíde až s fulminantným zlyhaním pečene. Rizikoví 
sú hlavne pacienti s už preexistujúcim poškodením pečene, predovšetkým steatózou/ steatofib-
rózou. Prvé dve pacientky v našom súbore boli bez významnejšieho predchorobia, pacientka č. 
1 mala asymptomatický priebeh ochorenia len s ľahkou eleváciou GMT. U pacientky č. 2 sme 
diagnostikovali ALI cytolyticko-cholestatického rysu. U oboch došlo ku spontánnej úprave sta-
vu. Ďalšie 3 pacientky mali v osobnej anamnéze onkologické ochorenie. Pacientka č. 3 bola v 
adjuvantnej hormonálnej liečbe karcinómu prsníka, v diferenciálnej diagnostike bolo zvažova-
né aj DILI. Pacientka č. 4 bola po Tx obličky v imunosupresívnej liečbe. Infekcia u oboch prebie-
hala pod obrazom akútnej cytolytickej hepatitídy. Priebeh ochorenia u oboch bol bez kompliká-
cií so spontánnou úpravou stavu. Pacientka č. 5 bola po resekcii MTS pečene a po chemoterapii 
v minulosti. Ochorenie prebiehalo pod obrazom ALI a bola preložená do HEGITO, kde nebola 
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potrebná liečba ribavirínom. Ďalší piati pacienti mali už preexistujúce hepatálne poškodenie. 
U pacienta č. 6 a pacientky č. 7 sme vstupne predpokladali akútnu alkoholovú hepatitídu, po 
potvrdení akútnej hepatitídy E sme stav hodnotili ako ACLF v teréne ALD, obaja bez kompliká-
cií uzdravení na podpornej liečbe. Pacient č. 8 mal v predchorobí cirhózu pečene Child-Pugh 
B etyltoxickej genézy. Dôvod prijatia bola akútna dekompenzácia, následne prehodnotené ako 
ACLF. Pri prepustení cirhóza v štádiu Child-Pugh C. Pacient č. 9 s cirhózou Child-Pugh A etiolo-
gicky ALD + NASH bol hospitalizovaný na našom oddelení a následne pre akútne zlyhanie pe-
čene ACLF 3 s hepatorenálnym syndrómom bol preložený do HEGITO, kde podávaný ribavirín, 
zahájená hemodialýza, následne zaradený do programu na Tx pečene. Pacient však 4 mesiace 
po infekcii hepatitídou E exitoval na zlyhanie pečene. Obdobný prípad bol pacient č. 10, ktorý 
pre nepriaznivý priebeh bol preložený do HEGITO, kde stav hodnotený ako akútna dekompen-
zácia cirhózy pečene na podklade ALD a NASH, v štádiu ACLF 2, precipitačný moment DILI + 
akútna hepatitída E. Podávaný ribavirín, zaradený do programu na Tx pečene. Aj napriek liečbe 
však pacient necelé 3 mesiace po infekcii vírusom hepatitídy E exitoval na zlyhanie pečene.

Súborom našich pacientov sme chceli poukázať na hepatitídu E ako jeden z častých spúšťa-
čov poškodenia pečene. Poškodenie môže prebiehať od nezávažného asymptomatického postih-
nutia až po obraz hepatálneho 
zlyhania. Ak sa na to v úvode 
nemyslí, diagnóza hepatopatie 
je často mylne prisúdená DILI 
alebo akútnej alkoholovej hepa-
titíde. Aj v našom súbore domi-
novali pacienti s užívaním ATB/
paracetamolu v predchorobí pre 
úvodné prodromálne príznaky 
podobné chrípke, alebo sa jed-
nalo o pacientov s chronickou 
alkoholovou chorobou pečene.

Pod rúškom pandémie CO-
VID 19 sa na našom pracovisku 
ukryla menšia epidémia hepati-
tídy E. Variabilný obraz samot-
nej infekcie HEV, od asympto-
matického priebehu až po ful-
minantné zlyhanie pečene, je 
často dôvodom falošnej diag-
nostiky hepatopatie prisúdenej 
iným stavom. Predpokladáme, 
že mnoho pacientov nebolo za-
chytených len preto, že sa na 
toto ochorenie nemyslí v dosta-
točnej miere. Aj preto by malo 
byť vyšetrenie antiHEV protilá-
tok s následným PCR dôkazom 
HEV RNA vírusu štandardom v 
rámci diferenciálnej diagnosti-
ky akútnej hepatopatie.
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ENDOSONOGRAFICKY�RIADENÁ�BIOPSIA�LOŽÍSK�V�PEČENI
Peter�Posypanka,
NsP Štefana Kukuru, Michalovce
Štefan�Hrušovský,�Martin�Dreisig,�Nikola�Džadová,�Ľubomír�Straka,�Jozef�Bodnár,�Radovan�
Barila
NsP Štefana Kukuru, Michalovce

Endosonografia umožňuje prístup k ľavému, niekedy aj k pravému laloku pečene. Výhodou je 
dobrá tolerancia výkonu pri sedácii, dobrá dostupnosť ložiska v pečeni. Umožňuje simultánny 
odber vzorky z viacerých endosonograficky dostupných ložísk, aj z viacerých orgánov. Nevý-
hodou je komplexnosť metódy, náročnosť na prístrojové vybavenie a požiadavky na zručnosť v 
endoskopických technikách.

Od 22.5.2019 do 1.1.2022 sme v Hepatobiliárnom centre Michalovce vykonali 7 endosonografic-
ky riadených biopsií ložiska pečene. Pred vyšetrením sme overili parametre zrážanlivosti (počet 
trombocytov nad 60 000/ul, INR menej ako 1,5 a APTT v norme). Pacient bol v polohe poležiačky 
na ľavom boku. Pred výkonom sme podávali diazepam 10 mg frakcionovane i. v. a lokálnu anes-
téziu hltana sprejom s lidokaínom. Použili sme punkčné ihly Cook Acquire 22G. Vzorky fixované 
formalínom zhodnotili v Diagnostickom centre patológie Unilabs v Prešove a v Košiciach. Po 
výkone sme sledovali vitálne funkcie v posteli a po 5 hodinách boli pacienti prepustení domov.

Zistili sme raz hepatocelulárny karcinóm, 3x cholangiokarcinóm, 3x metastázu karcinómu 
pankreasu a raz neuroendokrinný karcinóm. Nezaznamenali sme žiadnu komplikáciu výkonu.

Endosonograficky riadenú tenkoihlovú aspiračnú biopsiu možno využiť ako presnú a bezpeč-
nú diagnostickú metódu na posúdenie neoplastického procesu v pečeni.

PELIÓZA�PEČENE
Danningerová�Molnárová
Gastroenterologická klinika SZU a LFUK, UNB Sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
I. Gašpieriková
Gastroenterologická klinika SZU a LFUK, UNB Sv. Cyrila a Metoda, Bratislava

Pelióza pečene je veľmi zriedkavé ochorenie pečene, presnejšie cievna choroba charakterizo-
vaná prítomnosťou dutiniek (dilatovaných sínusoidov a Disseho priestoru) vyplnených krvou, 
ohraničených vrstvami hepatocytov náhodne rozmiestnených v pečeňovom lobule. Hepatocyty 
v susedstve dutiniek sú alebo atrofické alebo stlačené. Často sa vyskytuje spoločne pelióza pe-
čene, dilatácia sinusoíd a perisinusoidálna fibróza. Pravdepodobne sa jedná o defektné spojenie 
sinusoíd s centrálnou žilou, spojené s poruchou endotelu sinusoíd. Pelióza pečene sa vyskytuje 
spolu s ďalšími abnormalitami ako je oligofrénia, príčinná súvislosť sa zistila aj s užívaním 
androgénov, anabolík, kontraceptív, 6-tiogvanínu, azatioprínu, arzénu, s malignitami - najmä 
hemoblastózami, s infekčnými ochoreniami ako tuberkulózou, či AIDS, popisovaná je aj možná 
súvislosť s Crohnovou chorobou. Etiologicky prichádza do úvahy aj infekcia Bartonella hense-
lae - choroba z mačacieho uškrabnutia.

Klinický obraz môže byť vyjadrený rôzne, od asymptomatickej formy až po stratu hmotnos-
ti, bolesti brucha, horúčku, ikterus, známky portálnej hypertenzie, intraperitoneálne krvá-
canie spôsobené ruptúrou pečene, prípadne pečeňové zlyhanie. V diagnostike sa uplatňujú 
laboratórne vyšetrenia a zobrazovacie metódy ako je USG abdomenu, CT, MRI, či selektívna 
hepatálna artériografia.
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V prezentácii opisujeme prípad pacientky prijatej na chirurgickú kliniku pre úporné bolesti 
brucha, prešokový stav s diagnostikovanou ruptúrou pečene. Histologicky bola potvrdená pe-
lióza pečene. Anamnesticky pravdepodobnou príčinou bolo dlhodobé užívanie kontraceptív. 
Druhým prípadom je pacientka vyšetrená v ambulancii pre chronickú hepatitídu s cholesta-
tickou črtou, vylúčený bol vírusový, geneticky podmienený, ako aj autoimunitný podiel. Pre 
pretrvávajúce bolesti brucha zrealizované CT abdomenu so selektívnou artériografiou. Bola po-
tvrdená pelióza pečene. Pátraním po príčine sme diagnostikovali latentnú formu TBC ako príči-
nu peliózy pečene. Po preliečení TBC normalizácia aktivity HT. Pacientka sa cíti dobre, bolesti 
brucha ustúpili.

V prezentácii poukazujeme na zriedkavú, zväčša benígnu chorobu pečene, na ktorú treba 
myslieť v diferenciálnej diagnostike chronických hepatitíd. Je vždy potrebné vylúčiť hemangio- 
endotelióm a angiomatózu pečene. Biopsia pečene je nebezpečná pre riziko krvácania a je indi-
kovaná v prípade prítomnosti malých dutiniek. Špecifická liečba neexistuje.

POROVNANIE�KVALITY�ŽIVOTA�U�PACIENTOV�S�ASCITOM�PRI�RÔZNYCH�ALTERNATÍ-
VACH�JEHO�RIEŠENIA
Mgr.�Galátová�Veronika
FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, HEGITO II. Interná klinika SZU
PhDr.�Vnenčáková�Janka
FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, HEGITO II. Interná klinika SZU

Ascites je definovaný ako patologické nahromadenie voľnej tekutiny v peritoneálnej dutine 
medzi kľučkami tenkého čreva a iných orgánov. Nie je to samostatné ochorenie, ale vždy sa 
objavuje ako sprievodný znak pri mnohých chronických ochoreniach orgánov dutiny brušnej, 
vzdialených orgánov alebo aj systémových ochorení. Na liečbu ascitu sa používajú tri rôzne 
spôsoby, jedná sa o paracentézu, frekvenčnú maloobjemovú drenáž ascitu (FMODA) a transju-
gulárnu intrahepatálnu portosystémovú spojku (TIPS). 

Cieľ práce: posúdenie kvality života u pacientov s ascitom pri jednotlivých modalitách jeho 
liečby.

Vzorku tvorilo 50 respondentov s cirhózou pečene a s ascitom, 35 mužov, 15 žien s priemer-
ným vekom 55 rokov. Na získanie informácií sme využili metódu zisťovania údajov za pomoci 
dotazníka. 

Vstupné kritéria: pacient s cirhózou pečene a s ascitom, súhlas pacienta, spolupráca.
Vylučovacie kritéria: nesúhlas pacienta, nespolupráca.
Sledované premenné: frekvencia vypúšťania ascitu, zvolená liečba ascitu, kvalita života.
Výsledky 50 dotazníkov sme vyhodnotili kvantitatívne v absolútnych číslach, percentách a 

spracovali do tabuliek a grafov.
Zistili sme, že najvhodnejšou metódou z hľadiska kvality života pacientov s ascitom je para-

centéza.
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REGISTER�CIRHÓZ,�VÝSTUPY,�FOSFATIDYLETANOL
Škvarková�Beata
HEGITO F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Vnenčáková�Janka,�Skladaný�Ľubomír
HEGITO F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Cirhóza pečene je na Slovensku zodpovedná za 2,8 % úmrtí. Slovensko je v úmrtnosti na 
cirhózu pečene na 4. mieste v Európe. Podľa WHO 9/2018 až v 48% cirhózu pečene spôsobu-
je nadmerná konzumácia alkoholu. Umierajúci pacienti sú jedinci v produktívnom veku. Na 
zníženie bremena z cirhózy pečene je viacero spôsobov, jedným z nich je kontinuálna optima-
lizácia zdravotnej starostlivosti o hospitalizovaných pacientov, ktorej pilierom je okrem iného 
dohľad nad údajmi, ich systematické zhromažďovanie, vyhodnocovanie a dávanie do súvislos-
tí, ako aj formulovanie hypotéz a ich overovanie. Efektívnym nástrojom na tieto účely s veľkou 
hodnotou je register – databáza o parametroch definovanej kohorty.

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

Každý pacient prijatý na HEGITO s cirhózou pečene (prvá hospitalizácia) má navrhnuté a 
vysvetlené, aby zvážil udelenie súhlasu s použitím jeho údajov. Údaje z NIS sú prenesené do 
databázy RH7. Ide o prospektívne sledovanie. Každý pacient je do RH7 zapísaný jedenkrát, aj 
napriek opakovaným hospitalizáciám.

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

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

MAC, TSF), laboratórne parametre, dotazník kvality života SF 36 (QOL), LFI (Liver frailty index).
Činnosť registra začala 07/2014. Do 04/2022 je v RH7 zapísaných 1521 pacientov s priemer-

ným vekom 50 rokov, žien 569, mužov 952. Počas sledovaného obdobia exitovalo 806 pacientov. 
V RH7 sa v jednotlivých časových úsekoch zamerala pozornosť na niektorý laboratórny parame-
ter, resp. klinický prejav. Od 07/2014 – 08/2017 sme u 450 pacientov sledovali stav výživy a ad-
herenciu užívania nutričnej výživy po dobu 6 mesiacov. Ďalšou sledovanou skupinou bola sku-
pina s hepatálnou encefalopatiou od 2018 do 2020. Do 06/2020 sme sa u pacientov zaradených 
do registra HEGITO 7 zamerali na biomarkery alkoholu, CDT u 267 pacientov a U-Etg u 200 
pacientov. Od 07/2020 do 04/2022 sme u 493 pacientov sledovali biomarker fosfatidyletanol.

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

TELEMEDICÍNA�V�HEPATOLÓGII
Janka�Vnenčáková
FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Beáta�Škvarková,�Ľubomír�Skladaný
FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Telemedicína (TM) je definovaná ako súčasť elektronického zdravotníctva a označuje posky-
tovanie medicínskych služieb na veľké vzdialenosti. Pojem TM je niekedy popisovaný aj sy-
nonymom distančná medicína. Vzdialený monitoring má v medicínskej oblasti preukázateľné 
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prínosy, ošetrujúci lekár má k dispozícii aktuálne údaje o stave pacienta bez toho, aby bola 
nutná návšteva pacienta v ambulancii. Taktiež môže byť prínosom pre hodnotenie adherencie 
k liečbe, liečebnému režimu. Veľkým impulzom pre implementáciu TM do reálnej praxe bola 
SARS-CoV-2 pandémiou navodená zmena zdravotnej starostlivosti. 

Na Slovensku je TM relatívne mladá disciplína, ktorá môže naraziť na viaceré obmedzenia, 
prípadne neprebádané oblasti v našich podmienkach.

Cieľ práce: priblíženie prvých skúseností s TeleMonom (zdravotnícky prostriedok, software 
určený k diagnostike, prevencii, monitorovaniu, predikcii a prognózam) u pacientov sledova-
ných na HEGITO, ktoré sa zapojilo do projektu Systém na telemedicínsku diagnostiku v spolu-
práci s STU Bratislava a technologickým partnerom Goldmann Systems.

S projektom TM sme začali v 08/2021 s 20 setmi (digitálny teplomer, tlakomer, glukomer, 
váha, HUB), ktoré sme postupne priraďovali pacientom z našej hepatologickej jednotky. 

Vstupné kritéria: pacient hospitalizovaný na HEGITO alebo sledovaný v hepatologickej ambu-
lancii HEGITO, súhlas pacienta a spolupráca, dostupnosť pripojenia na internet.

Vylučovacie kritéria: nesúhlas pacienta, nespolupráca, nemožnosť pripojenia na internet. 
Sledované premenné: krvný tlak, telesná teplota, glykémia, váha.
Sledovanie meraní: namerané hodnoty sú pomocou Bluetooth technológie prenášané do pre-

nosného HUB a získané dáta sú k dispozícii lekárom a pacientom v reálnom čase.
Do projektu TM bolo zaradených celkovo 28 pacientov, z toho 16 s cirhózou pečene, 9 po 

transplantácii pečene a 3 s inou diagnózou. Priemerná dĺžka monitorovania bola 99 (0 – 232) 
dní. Z 28 pacientov bolo 18 mužov, 10 žien, s priemerným vekom 51 (26 – 70) rokov. Dôvody 
pre ukončenie TM boli: skončenie medicínskej potreby monitorovania, porucha TM zariadenia, 
neschopnosť obsluhovať zariadenie pre zmenu stavu, nezáujem zo strany pacienta ďalej pokra-
čovať... Pacientom hospitalizovaným na HEGITO bola v súvislosti s TM skrátená hospitalizácia 
v 7 prípadoch. Z 5 ambulantných pacientov bola vďaka TM oddialená hospitalizácia u 4 pacien-
tov. V jednom prípade TM umožnila transplantáciu pečene.

TM je v našej reálnej klinickej praxi aplikovateľná, sestra v TM zohráva kľúčovú úlohu. TM 
sa v určitých súvislostiach ukázala byť nezastupiteľná – napr. pri povolení transplantácie 
pečene u pacienta s teplotou, alebo naopak pri pozastavení transplantačného protokolu u 
pacienta s pokračujúcim príjmom alkoholu. Samotná adherencia k TM sa môže stať prognos-
tickou premennou.

ELIMINÁCIA�HEPATITÍDY�C�Z�POHĽADU�GLOBÁLNEJ�STRATÉGIE�WHO�-�SKÚSENOSTI�Z�PRAXE
Prof.�MUDr.�Mária�Belovičová,�PhD.
Interná ambulancia so zameraním na diagnostiku a liečbu chorôb pečene, Remedium s.r.o., 
VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava
Doc.�RNDr.�Pavel�Matula,�CSc.
Východoslovenský onkologický ústav Košice

Svetová zdravotnícka organizácia prijala globálnu stratégiu na elimináciu vírusovej hepatitídy 
ako závažnej verejno-zdravotnej hrozby do roku 2030. Táto stratégia sa týka ako hepatitídy B 
(HBV), tak aj hepatitídy C (HCV). Medzi jej ciele patrí 90% redukcia dôsledkov a 65% redukcia 
úmrtnosti v dôsledku HBV/HCV do roku 2030.

Intravenózni užívatelia drog (IDUs) - najrizikovejšia skupina s vysokou prevalenciou vírusovej 
hepatitídy C v celosvetovom meradle. Preto sme sa rozhodli realizovať skríning hepatitídy C v 
resocializačných zariadeniach.
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Skríning hepatitídy C prebiehal počas rokov 2019-2021 pod názvom „Skríning hepatitídy C v 
resocializačných zariadeniach východného Slovenska“. Bol realizovaný v rámci inštitucionál-
neho projektu Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (VŠZaSP sv. Alžbety) a 
Slovenskej spoločnosti praktickej obezitológie (SSPO). 

Na stanovenie protilátok proti hepatitíde C (antiHCV) sme použili test na rýchlu diagnostiku 
hepatitídy C (Liver HCV rapid test - Voyage).

Klientom a zamestnancom resocializačných zariadení sme rozdávali na vyplnenie dotazník 
vlastnej konštrukcie. Boli tam obsiahnuté otázky, ktoré sa týkali demografických údajov, príčin 
príchodu do resocializačného zariadenia, užívania návykových látok, ako aj rizikových faktorov 
vzniku hepatitídy C.

Doteraz sme otestovali na prítomnosť protilátok proti hepatitíde C celkovo 3803 klientov a 
zamestnancov z resocializačných zariadení, charitných zariadení, komunitných centier, osád v 
rámci východného Slovenska. Skríning antiHCV protilátok prebiehal na základe dobrovoľnosti. 
Vyšetrili sme celkovo 251 zamestnancov (6.6%) a 3552 klientov (93.4%) - z toho bolo 2312 mu-
žov (60.7%) a 1494 žien (39.2%). Priemerný vek klientov v resocializačných zariadeniach bol 
43.7 rokov. Priemerná doba pobytu klienta v sociálnom zariadení bola 4.3 roka.

Z celkového počtu 3803 vyšetrených v rokoch 2019-2021 bolo antiHCV negatívnych 3803 
klientov, antiHCV pozitívnych bolo 97 (2.6%). 

V prípade pozitivity antiHCV protilátok sme realizovali edukáciu klientov ohľadne chronickej 
hepatitídy C, jej možných komplikácií a možnostiach protivírusovej liečby. Objednali sme ich 
na vyšetrenie do odbornej hepatologickej/infektologickej ambulancie za účelom začatia liečby 
chronickej hepatitídy C.

Najvýznamnejší faktor v predchádzaní výskytu vírusových hepatitíd u IDUs je prijatie zák-
ladných opatrení, ktorým je ukončenie rizikového správania - prerušenie užívania drog. Reso-
cializačné zariadenia napomáhajú tomuto cieľu a umožňujú klientom nájsť nový zmysel života 
- životný cieľ bez drogy. Konečným cieľom resocializačného procesu je reintegrácia drogovo
závislých do prirodzeného (resp. náhradného) sociálneho prostredia a získanie nezávislosti od
inštitucionálnej sociálnej podpory.

Náš skríningový projekt je prospektívny (2019-2021-2022). Prínos projektu vidíme v: a) prie-
bežnej edukácii klientov resocializačných zariadení; b) záchyte konkrétnych osôb s infekciou 
CHC; c) realizácii sekundárnej prevencie.

ZMENY�SPEKTRA�VYŠŠÍCH�KARBOXYLOVÝCH�KYSELÍN�V�SÉRE�PACIENTOV
SO�STEATÓZOU�PEČENE
L. Turecký
Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LFUK Bratislava
V. Kupčová,�M.�Repiský,�M.�Ďurfinová,�Ľ.�Kuračka,�M.�Laššánová,�E.�Uhlíková
III. interná klinika LFUK a UNB a Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LFUK
Bratislava

Nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD) je najbežnejším chronickým ochorením peče-
ne, pričom predstavuje hepatálnu manifestáciu metabolického syndrómu. NAFLD môže pro-
gredovať od jednoduchej steatózy (prítomnosť tuku vo viac ako 5% hepatocytov), cez zápalo-
vo-nekrotické zmeny pri steatohepatitíde (NASH), až po fibrózu a cirhózu pečene. Predpokladá 
sa, že až 30% obéznej populácie v industriálnych krajinách je postihnutých NAFLD a z nich 
10-20% progreduje do NASH, pričom 5-20% pacientov s NASH progreduje do cirhózy pečene.
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Ukazuje sa, že vyššie karboxylové kyseliny (VKK) a iné typy lipidov zohrávajú úlohu v rozvoji 
NAFLD a pri hromadení tuku v tkanive pečene. 

Cieľom našej práce bolo vyšetriť spektrum VKK v sére pacientov s NAFLD a korelovať ich 
so stavom fibrogenézy v pečeni vyjadrenom pomocou FIB-4 indexu a hladinou kyseliny 
hyaluronovej.

Pacienti a použité metódy: Vyšetrovaný súbor tvorilo 63 pacientov s NAFLD a 28 zdravých 
kontrol. Diagnóza steatózy bola stanovená na základe klinických príznakov, fyzikálneho vy-
šetrenia, biochemických vyšetrení a sonografického vyšetrenia pečene. Spektrum vyšších kar-
boxylových kyselín sme vyšetrili metódou plynovej chromatografie. Koncentráciu kyseliny hya-
luronovej sme vyšetrili metódou EIA.

Ako ukázali výsledky našej štúdie, podiel polynenasýtených vyšších karboxylových kyselín 
(PUFA) sa u pacientov s NAFLD signifikantne znižoval, pričom podiel nasýtených VKK (SFA) a 
mononenasýtených VKK (MUFA) sa zvyšoval. Po rozdelení pacientov podľa indexu FIB-4 bolo 
zníženie podielu PUFA v skupine so signifikantnou fibrózou najvýraznejšie, pričom pokles bol 
výraznejší v skupine omega-3 PUFA ako v skupine omega-6 PUFA. Svedčí o tom aj pomer ome-
ga-6/omega-3 PUFA, ktorý sa u pacientov s NAFLD signifikantne zvyšoval. Z omega-3 PUFA sa 
výrazne znižovala hladina kyseliny dokosahexaénovej (DHA), ktorá poklesla viac ako o 50%. 
Hladina DHA negatívne korelovala s hladinou fibromarkera – kyselinou hyaluronovou (korel. 
koef. -0,300).

Za významný nález považujeme pokles podielu PUFA na celkovom množstve VKK, zmenu 
pomeru omega-6/omega-3 PUFA, ako aj zníženie hladiny DHA, ktorá má pozitívne účinky na 
zdravé starnutie, má protizápalové účinky a pozitívne ovplyvňuje fluiditu membrán. DHA je 
prekurzorom lipidových mediátorov ako sú resolvíny a protektíny, ktoré majú inhibičný účinok 
na zápalovú reakciu a znižujú riziko vzniku metabolického syndrómu.

BUTYRYLCHOLÍNESTERÁZA�A�JEJ�KORELÁCIA�S�HLADINOU�FIBROMARKEROV�V�SÉRE�
PACIENTOV�S�NEALKOHOLOVOU�TUKOVOU�CHOROBOU�PEČENE
Ladislav�Turecký
Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LFUK Bratislava
V. Kupčová,�M.�Ďurfinová,�Ľ.�Kuračka,�M.�Laššánová,�E.�Uhlíková
III. interná klinika LFUK a UNB Bratislava a Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej bio-
chémie LFUK Bratislava

Cholínesteráza (BChE) je sekrečný enzým syntetizovaný v pečeni a secernovaný do krvi. Jeho 
vyšetrenie sa využíva ako marker proteosyntetickej funkcie pečene. Ukazuje sa, že jeho aktivita 
sa zvyšuje u pacientov so steatózou pečene. Nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD) 
predstavuje v súčasnosti najčastejšiu príčinu chronických hepatopatií. Závažnosť tejto poru-
chy spočíva v tom, že 10-20% pacientov s NAFLD progreduje do steatohepatitídy (NASH), až 
cirhózy pečene. Jedným z prejavov prechodu jednoduchej steatózy pečene do NASH je zvýšená 
tvorba väziva v pečeni. 

Cieľom našej práce bolo analyzovať vzťah zvýšenej aktivity BChE v sére pacientov s NAFLD 
ku hladine fibromarkerov a zhodnotiť možnosť sledovania aktivity BChE ako možného ukazo-
vateľa prechodu jednoduchej steatózy pečene do NASH.

Pacienti a metódy: Vyšetrovaný súbor tvorilo 58 pacientov so steatózou pečene (29 mužov a 
29 žien). Diagnóza steatózy bola stanovená na základe klinických príznakov, fyzikálneho vyšet-
renia, biochemických vyšetrení a sonografického vyšetrenia pečene. U pacientov bol vyšetrený 
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steatotický index (FLI), pričom 91% pacientov malo hodnotu FLI vyššiu ako 60. Aktivitu BChE 
sme vyšetrovali fotometricky s použitím butyryltiocholín jodidu ako substrátu. Fibrogenézu 
sme hodnotili na základe vyšetrenia alfa-2-makroglobulínu, kyseliny hyaluronovej, indexu FIB-
4 a Fibro-testu. Hodnotu Fibro-testu sme vypočítavali podľa Poynarda na základe rovnice: FT = 
4,467xlog AMG – 1,357xlog Hp + 1,017xlog GMT+ 0,0281xvek + 1,737xlog Bi – 1,184x apoA 
+ 0,301xB – 5,54, kde B=pohlavie, AMG=alfa-2-makroglobulín a Hp = haptoglobín.

Aktivita BChE bola v sére pacientov vyššia ako v sére kontrol (4789U/l vs. 3842 U/l). Pacien-
tov s NAFLD sme rozdelili na základe FIB-4 indexu na skupinu s indexom menej ako 1,45, 
t.j. pacientov s 90% negatívnou prediktívnou hodnotou pre prítomnosť signifikantnej fibrózy
a pacientov s FIB-4 viac ako 3,25, ktorí majú 97% špecificitu a 65% pozitívnu prediktívnu
hodnotu pre signifikantnú fibrózu (Ishak F4-F6). Pacienti v prvej skupine mali aktivity BChE
signifikantne vyššie ako zdravé kontroly (5352 U/l vs 3842 U/l). Pacienti s FIB-4 viac ako 3,25
mali hodnoty BChE signifikantne nižšie ako kontroly (3002 U/l vs. 3842 U/l). Pacienti s FIB-4
1,45-3,25 sa štatisticky významne nelíšili od kontrol (4320 U/l vs 3842 U/l). Korelácia medzi
hodnotami FIB-4 a aktivitou BChE bola štatisticky signifikantná (kor. koef. -0,633). Rovnako
štatisticky významná bola aj korelácia medzi hladinou kyseliny hyaluronovej a BChE (kor.
koef. -0,428), alfa-2-makroglobulínom a BChE (kor. koef. -0,377) a hodnotou Fibro-Testu a
BChE (kor. koef. -0,319).

Na základe uvedených výsledkov sa javí použitie vyšetrenia aktivity BChE ako užitočný pa-
rameter pre hodnotenie prechodu jednoduchej steatózy do steatohepatitídy, kedy dochádza ku 
signifikantnému poklesu sérovej aktivity BChE.

MAFLD�A�ZLOŽENIE�ČREVNEJ�MIKROBIOTY�U�PACIENTOV�S�EXTRÉMNOU�OBEZITOU
Adela�Penesová
Ústav klinického a translačného výskumu, Biomedicínske centrum, SAV, Bratislava
Kubáňová�Libuša�1,2,�Šoltys�Katarína�3,�Hric�Ivan�2,�Ugrayová�Simona�2,�Rádiková�Žofia�1,�
Bielik�Viktor�2
2 Oddelenie biologických a lekárskych vied, Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Ko-
menského, Bratislava 3; Oddelenie mikrobiológie a virológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita 
Komenského, Bratislava

Výskum za posledných niekoľko desaťročí ukázal, že črevná mikroflóra zohráva významnú 
úlohu pri regulácii črevnej homeostázy a narušenie mikrobiálnej komunity je spojené s chro-
nickými chorobnými stavmi, ako je obezita a NAFLD. Črevná mikroflóra môže hrať úlohu v 
patogenéze NAFLD, pretože dysbióza je spojená so zníženou diverzitou baktérií, zmeneným po-
merom Firmicutes/Bacteroidetes, relatívnym množstvom baktérií produkujúcich alkohol alebo 
inými špecifickými rodmi. Zmeny môžu podporovať narušenú črevnú bariéru a hyperpermea-
bilitu, filtráciu bakteriálnych produktov, aktiváciu imunitného systému a prozápalové zmeny 
v čreve, v pečeni a na systémovej úrovni. Molekuly získané z mikrobioty môžu prispieť k stea-
togénnym účinkom. Cieľom našej práce bolo skúmať asociáciu medzi črevnou mikrobiotou a 
metabolickými a hepatálnymi parametrami.

Súbor tvorilo 19 pacientov s extrémnou obezitou (EO, vek: 35,4 ± 7,0 r., BMI: 48,8 ± 6,7 kg.m-
2) a 23 zdravých kontrol (C, vek: 31,7 ± 14,8 r., BMI: 22,2 ± 1,7 kg.m -2). Merali sa metabolické
parametre a hepatálne enzýmy. Odobrali a analyzovali sa vzorky stolice pomocou kvantitatívnej
PCR v reálnom čase (qPCR). Na stanovenie rozdielov medzi mikrobiómami zo vzoriek stolice sa
použilo multiparalelné metagenomické sekvenovanie génu pomocou 16S rDNA.
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Pacienti s EO mali významne zvýšenú glykémiu nalačno (p<0,0001), zvýšené koncentrácie 
inzulínu (p<0,0001) a TG (p<0,0001). Taktiež mali výrazne nižšiu mikrobiálnu α-diverzitu,
relatívne zastúpenie prospešnej baktérie Akkermansia a baktérií produkujúcich SCFA Eu-
bacterium hallii (p=0,02), Butyrivibrio (p=0,02), Marvinbryantia (p=0,01) a Coprococcus 
(p=0,01) a vyššie zastúpenie patogénnych baktérií Bilophila a Fusobacterium. Pozorovali sme 
negatívnu asociáciu medzi Shannonovým indexom a glykémiou nalačno (rs = -0,355, p = 
0,021), hladinou inzulínu nalačno (rs = -0,618, p = 0,001), IR HOMA (rs = -0,644, p = 0,001), 
glykovaným hemoglobínom (HbA1C; rs = -0,400, p = 0,013), alanín aminotransferázou (ALT; 
rs = -0,404, p = 0,008), sérovým citrátom (rs = -0,615, p = 0,001) a sérovým acetátom (rs = 
-0,544, p = 0,001).

Naše výsledky naznačujú, že zmeny v črevnej mikroflóre sú asociované so zhoršenými
metabolickými a hepatálnymi parametrami u pacientov s EO. Úlohu manipulácie so zlo-
žením črevnej mikroflóry v rámci intervencií zameraných na MAFLD si vyžaduje ďalšie
štúdie. Môžeme však očakávať, že to bude predstavovať potenciálny terapeutický nástroj
na oddialenie alebo zvrátenie progresie MAFLD, a taktiež potenciálne opatrenie v rámci
primárnej prevencie.

Výskum�bol�financovaný�z�grantov APVV 17-0099; VEGA 2/0129/20, VEGA 1/0260/21 a pro-
jektu: Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komor-
bidít, kód ITMS: 313011V344, spolufinancovaný zo zdrojov EU fondu regionálneho rozvoja.

ČO�PRINÁŠA�ZMENA�TERMINOLÓGIE�Z�NAFLD�NA�MAFLD�V�PANDEMICKOM�OBDOBÍ�
Z�HĽADISKA�ZÁVAŽNOSTI�A�MOŽNEJ�FARMAKOTERAPIE�STEATÓZY�PEČENE
Doc.�MUDr.�Peter�Minárik,�PhD.,�MSc.
Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Inštitút prevencie a intervencie, 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Onkologický ústav sv. Alžbe-
ty, II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA

Nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD) je komplexné multifaktoriálne ochorenie 
podmienené genetickými, metabolickými a environmentálnymi faktormi. NAFLD, sa asociuje 
s metabolickým syndrómom, obezitou a diabetes mellitus 2. typu (DM2). Hlavným patofyzio-
logickým mechanizmom podporujúcim vznik NAFLD je inzulínová rezistencia. NAFLD je ce-
losvetovo najčastejšie chronické ochorenie pečene a predstavuje čím ďalej tým väčšiu záťaž pre 
individuálne i populačné zdravie. 

Komplexná metabolická dysfunkcia, ktorá je spojená s nealkoholovou tukovou chorobou pe-
čene, doteraz známou pod anglickým názvom Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) sa 
konsenzuálnym súhlasom medzinárodného panelu expertov zmenil na názov Metabolic (dys-
function) associated fatty liver disease (MAFLD). Nový názov MAFLD vystihuje komplexný 
metabolický dysfunkčný charakter tejto choroby lepšie ako pôvodné zjednodušujúce označenie 
NAFLD, vychádzajúce výlučne z tukovej prestavby pečeňových buniek. Diagnóza MAFLD je 
založená na histologickom (biopsia), zobrazovacom (USG, MR) alebo laboratórnom (krvné bio-
markery) dôkaze akumulácie tuku v pečeni (steatóza pečene) za prítomnosti jedného z troch 
nasledujúcich kritérií: nadhmotnosť/obezita, diabetes mellitus 2. typu alebo dôkaz metabolickej 
dysregulácie. Pri metabolickej dysregulácii musia byť prítomné aspoň dve abnormality zvýše-
ného metabolického rizika. 

Akútne a chronické choroby pečene sa významným spôsobom podieľajú na morbidite a mor-
talite svetovej populácie. Niektoré z nedávnych relevantných štúdií porovnávajúce závažnosť 
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tukovej choroby pečene vo vzťahu k definíciám NAFLD a MAFLD potvrdili, že pacienti s MA-
FLD majú oproti pacientom s NAFLD vyššie riziko celkovej mortality pri porovnateľnom riziku 
kardiovaskulárnej (KV) mortality a mortality na zhubné nádory. Autori ďalších štúdií zistili, že 
MAFLD sa oproti NAFLD asociuje so zvýšenou celkovou mortalitou a takisto aj so zvýšenou 
kardiovaskulárnou i nádorovou mortalitou. Ďalej sa odhalil aj fakt, že pokročilá fibróza sa pri 
MAFLD spája s vyššou celkovou mortalitou než pri NAFLD. Zvýšené riziko KV príhod a morta-
lity u pacientov postihnutých MAFLD v porovnaní s NAFLD je pravdepodobne dôsledkom me-
tabolickej záťaže, ako aj koexistencie iných chorôb pečene typických pre MAFLD. Pacienti, ktorí 
majú viacero metabolických porúch (obezita, DM2, dyslipidémia) pri diagnóze MAFLD, majú 
vyššie riziko pečeňovej fibrózy ako pacienti s jednou poruchou. Pacienti s MAFLD a s diagnosti-
kovaným samotným DM2 majú vyššiu pravdepodobnosť vzniku pečeňovej fibrózy, než pacienti 
s inými samotnými metabolickými poruchami. 

Pečeň obsahuje najväčší počet makrofágov (Kupfferových buniek) v tele a takisto je aj veľkým 
producentom cytokínov. Podľa viacerých štúdií môže zhoršený stav vrodenej imunity pečene 
hrať rozhodujúcu úlohu pri priebehu a prognóze COVID-19. Predpokladá sa, že u pacientov s 
NAFLD môžu zmeny v oblasti hepatálnych makrofágov mať za následok zvýšené riziko progre-
sie COVID-19. Preto rešpektovanie úlohy NAFLD pri COVID-19 môže prispieť k lepším terapeu-
tickým dôsledkom. 

Aj napriek tomu, že súčasné liečebné postupy nealkoholovej tukovej choroby pečene sa orien-
tujú predovšetkým na úpravu životného štýlu (diéta a telesná aktivita zameraná na zníženie 
telesnej hmotnosti) a na farmakologickú liečbu komorbidít, niektoré terapeutické odporúča-
nia navrhujú u vybraných pacientov s NAFLD/MAFLD aj použitie farmakoterapie. Esenciálne 
fosfolipidy (EPL) sa už mnoho rokov bezpečne používajú ako hepatoprotektíva u pacientov s 
chorobami pečene a podľa niektorých usmernení sa odporúčajú ako podporná farmakoterapia 
pri liečbe NAFLD/MAFLD.

FERROXIDÁZOVÁ�AKTIVITA�CERULOPLAZMÍNU�A�ALFA-2-MAKROGLOBULÍN�U�PACIENTOV�
S�HEREDITÁRNOU�HEMOCHROMATÓZOU
Ladislav�Turecký
Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LFUK Bratislava
Viera�Kupčová,�Monika�Ďurfinová,�Eva�Uhlíková
III. Interná klinika LFUK a UNB Bratislava a Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej
biochémie LFUK Bratislava

Hereditárna hemochromatóza (HH) je pomerne rozšírená autozomálne recesívna porucha me-
tabolizmu železa. Jedným z hlavných klinických prejavov HH je poškodenie pečene. K hlavným 
mechanizmom podieľajúcim sa na patogenéze poškodenia pečene u týchto pacientov je zvý-
šená tvorba reaktívnych radikálov kyslíka. Fe2+ katalyzuje Fentonovu a tiež Haber-Weissovu 
reakciu, v ktorých sa tvoria veľmi reaktívne hydroxylové radikály. Jedným z dôležitých antioxi-
dačných faktorov v sére je ceruloplazmín so svojou ferooxidázovou aktivitou, ktorou oxiduje 
Fe2+ na Fe3+, a tým blokuje jeho účinok na tvorbu reaktívnych radikálov. Cieľom práce bolo 
vyšetriť ukazovatele metabolizmu železa a medi u pacientov s hemochromatózou s ohľadom na 
ich účasť pri tvorbe reaktívnych radikálov kyslíka. Zároveň vyšetriť hladinu alfa-2-makroglo-
bulínu ako markera fibrogenézy.

Vyšetrovaný súbor pacientov tvorilo 20 pacientov s HH a 14 zdravých kontrol. 7 pacientov boli 
homozygoti s bodovou mutáciou C282Y, spôsobujúcou zámenu cysteínu za tyrozín v polohe 
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282. Zvyšnú časť pacientov tvorili heterozygoti (1 alela s mutáciou C282Y/1 iná alela). Hladina
Fe bola vyšetrovaná spektrofotometricky a hladina medi v sére sa stanovovala pomocou AAS.
Plazmatické bielkoviny boli vyšetrované imunochemicky. Ferroxidázová a polyfenoloxidázová
aktivita ceruloplazmínu sa vyšetrovala fotometricky.

Hladina železa bola v sére pacientov s hemochromatózou signifikantne zvýšená, pričom 
výraznejšie zvýšenie bolo v skupine homozygotov. Hladina transferínu sa správala opačne. 
Hladina medi v sére pacientov sa mierne znižovala. Rozdiel medzi homozygotmi a heterozy-
gotmi bol nevýznamný. Hladina ceruloplazmínu bola u pacientov s hemochromatózou zní-
žená. Aktivita polyfenoloxidázy sa znižovala menej výrazne ako ferroxidáza, pričom rozdiel 
medzi homozygotmi a heterozygotmi nebol významný. Hladina alfa-2-makroglobulínu bola 
u pacientov s hemochromatózou signifikantne zvýšená, pričom toto zvýšenie bolo výraznej-
šie u homozygotov. V skupine homozygotov bola korelácia medzi hladinou prealbumínu a
alfa-2-makroglobulínom vysoko signifikantná (korelačný koeficient -0,89). U heterozygotov
bola korelácia menej výrazná.

Za zaujímavý nález považujeme zistenie poklesu ferroxidázovej aktivity ceruloplazmínu, 
ktorá odráža zníženú schopnosť premeny Fe2+ na Fe3+, čo pri zvýšení celkovej hladiny že-
leza v sére a v tkanivách zvyšuje riziko tvorby reaktívnych radikálov kyslíka. Pokles hladiny 
transferínu je omnoho výraznejší ako pokles hladiny markerov proteosyntetickej kapacity 
pečene, čo nasvedčuje tomu, že za zníženie syntézy transferínu je zodpovedná skôr porucha 
metabolizmu železa ako zníženie proteosyntetickej kapacity pečene v dôsledku poškodenia 
hepatocytov.

DIFERENCIÁCIA� FOKÁLNYCH� LÉZIÍ� PEČENE� U� DETÍ� POMOCOU� KONTRASTNEJ�
ULTRASONOGRAFIE�(CEUS)
Marek�Pršo
Klinika detí a dorastu, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 
Univerzitná nemocnica Martin
Zuzana� Michnová,� Lýdia� Zúbriková,� Michaela� Murgašová,� Zuzana� Havlíčeková,� Peter�
Bánovčin
Klinika detí a dorastu, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 
Univerzitná nemocnica Martin

Snahou autorov je predstavenie základných princípov CEUS vyšetrenia v diagnostike fokál-
nych lézií pečene u detí, ako aj prezentácia niektorých vybraných CEUS nálezov z pracoviska 
s bohatými skúsenosťami v oblasti pediatrickej kontrastnej ultrasonografie.

Po intravenóznej aplikácii kontrastnej látky s výlučne intravaskulárnou distribúciou zazname-
návame v jednotlivých fázach CEUS vyšetrenia intenzitu signálu kontrastnej látky v ložisku a 
jeho okolí.

Na základe dynamiky vysycovania ložiska kontrastnou látkou je možné hodnotenie určitých 
špecifických opacifikačných znakov, ktoré sú charakteristické pre jednotlivé benígne a malígne 
fokálne pečeňové lézie.

Fokálne lézie pečene u detí s nejednoznačným ultrazvukovým obrazom vyžadujú okrem labo-
ratórnej diagnostiky aj podrobnejšie zobrazovacie vyšetrenie. Kontrastná ultrasonografia (CEUS 
– contrast-enhanced ultrasound) predstavuje dynamickú zobrazovaciu metódu, ktorá našla svo-
je uplatnenie v bližšej diferenciácii hyper- alebo hypo- vaskularizovaných fokálnych lézií peče-
ne aj u pediatrických pacientov.
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IDENTIFIKÁCIA�RIZIKOVÝCH�FAKTOROV�ALD�V�AMBULANTNEJ�PRAXI
Šulejová�K.�K.,�Selčanová�Adamcová�S.,�Bystrianska�N.,�Žilinčanová�D.,�Havaj�D.�J.,
Vnenčáková�J.,�Skladaný�Ľ.
II. Interná klinika SZU – HEGITO, FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica

Úvod:�ACE (adverse childhood experiences) - neblahé skúsenosti z detstva, týmto pojmom
je dnes charakterizovaná škála otázok, ktoré sa dajú klasifikovať ako diagnostické (cieľom je 
preniknúť hlbšie do podstaty ľudí, odhaliť skryté pohnútky ich konania). Jedným z príkla-
dov sú denno-denne pribúdajúce dáta formujúce ucelený obraz o dopadoch traumatizujúcich 
zážitkov z detstva na následné konanie: fajčenie, alkohol, drogy, zločinnosť a mnohé iné. 
Slovensko je na 1. mieste v prevalencii dekompenzovanej cirhózy na svete. Na našej jednotke 
HEGITO v Banskej Bystrici si často kladieme otázku, je človek s cirhózou akejkoľvek etiológie 
vinník alebo obeť? 

Metodika�a�ciele:
Pri prijatí na oddelenie pacient v spolupráci s investigátorom vyplní dotazník ACE.  Kľúčové 

je získať dôveru pacienta, preto je nevyhnutné, aby dotazník prezentoval jeden investigátor. 
Dĺžka rozhovoru s pacientom a predstavenie dotazníka trvá 20 minút.

Dotazník�ACE:�koncipovaný z 10 otázok, ktoré slúžia ako psychoanalytické spektrum vy-
šetrovanej osobnosti. Otázky sú zamerané na obdobie detstva a mladosti, čo sú považova-
né za kľúčové aspekty formovania osobnosti. Otázky poukazujú na dopady zanedbávania, 
zneužívania, násilia a dysfunkčného rodinného prostredia na správanie, duševné a celkové 
zdravie človeka. U pacienta rozoberáme otázky ako je alkoholizmus v rodine, psychické, či fy-
zické týranie, pocity samoty a odvrhnutia svojou rodinou. V zahraničí je tento typ dotazníka 
paušálne zaužívaný ako jeden zo vstupných „markerov“ zameraných na diagnostiku a z nej 
vyplývajúcu liečbu.

Ciele:�odhaliť diferenciu medzi závažnosťou ochorenia (stupeň dekompenzácie cirhózy, prí-
padne rozvoj ACLF) u pacientov s AALD voči skupine pacientov s inými etiológiami.

Výsledky:�V sledovanom intervale bolo po aplikácii vstupných kritérií do štúdie zaradených 
65 pacientov.

Etiológia: AALD - 45 pacientov, NAFLD (nealkoholová tuková choroba), autoimunitné ochore-
nia a vírusové hepatitídy - 20.

Dominovalo mužské pohlavie: 54%, s priemerným vekom 47 rokov (27 – 65). Priemerná 
hodnota MELD skóre v sledovaných kohortách AALD versus non-AALD boli MELD 18 bo-
dov (14 - 28) versus 9 bodov (8-18). Hodnota LFI bola v kohortách AALD versus non-AALD: 
4,6 ku 4,7.

Priemerná hodnota ACE skóre v kohorte AALD pacientov bola 3,18 bodov (1-5), čo svedčí pre 
významnú psychickú mutiláciu mentálneho zdravia v detstve s preexponovanými následkami. 
Naopak, v kohorte non-AALD pacientov bolo priemerné ACE skóre 0,87 (0-2).

Diskusia
Naša pilotná štúdia na jednotke HEGITO poukazuje na jednoznačnú exponenciálnu závislosť 

medzi etiológiou cirhózy pečene (v tomto prípade AALD) a pokročilosťou ochorenia v čase 
diagnostiky. Našou víziou je pokračovať, rutinizovať dotazník ako základný vstupný koncept 
dotvárajúci diagnostickú mozaiku pacienta, taktiež zistiť prognostickú hodnotu dotazníka.

Záver
Pacienti s cirhózou pečene na podklade AALD majú podstatne väčšie ACE skóre ako pacienti 

s cirhózou inej etiológie, čo odhaľuje konkrétny dopad neblahej skúsenosti v detstve a mladosti 
na ich duševné a celkové zdravie. 
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ÚLOHA�A�VÝZNAM�BIOPSIE�PEČENE�V�21.�STOROČÍ�
Nosáková�Lenka�
Interná klinika gastroenterologická, Univerzitná nemocnica Martin, Jesseniova lekárska fakulta 
Martin Univerzita Komenského v Bratislave 
Uhrík�Peter,�Ščúr�Matúš,�Hoferica�Jakub,�Pindura�Miroslav,�Marcinek�Juraj,�Bánovčin�Peter�
Interná klinika gastroenterologická, Univerzitná nemocnica Martin, Jesseniova lekárska fakulta 
Martin Univerzita Komenského v Bratislave 

Za posledné desaťročia nastal masívny pokrok v rozvoji zobrazovacích metód, sérologických 
vyšetrení a neinvazívnych techník schopných relatívne spoľahlivo určiť stupeň poškodenia pe-
čeňového parenchýmu. V minulosti bola biopsia pečene využívaná hlavne ako diagnostický ná-
stroj chronických ochorení pečene. V dnešnej dobe okrem štandardnej perkutánnej biopsie pod 
ultrasonografickou kontrolou máme k dispozícii aj novšie pomocné metódy ako CEUS, biopsia 
pečene pod EUS kontrolou, poprípade využitie elastografie pri výbere vhodnej pozície. V tejto 
práci sme sa zamerali na význam tejto metódy v súčasnej dobe a význam pomocných vyšetrení. 

Retrospektívna analýza prospektívne zaraďovaných pacientov, ktorí podstúpili biopsiu pečene na 
Internej klinike gastroenterologickej UNM. Biopsia pečene bola realizovaná perkutánne pod ultra- 
sonografickou kontrolou (Hitachi Aloka Arietta 70) v lokálnej anestéze pomocou SBG2010 16G 
ihly. Do štúdie bolo zaradených 39 pacientov za časové obdobie 06/2020 – 03/2022. Priemerný 
vek pacientov bol 60 rokov (35-82). Ženy boli v tomto súbore zastúpené o niečo častejšie (n=20) 
než muži (n=19). Necielené biopsie pečene boli realizované 4 (10%), cielených biopsií bolo 35 
(90%). Najčastejšou indikáciou bol ložiskový proces v pečeni nejasnej etiológie, pričom na pr-
vom mieste bol metastatický postih pečene (n=22, 63%), na druhom mieste HCC (n=6, 17%). 
Komplikácie spojené s biopsiou pečene sa vyskytli u 2 pacientov, z toho 1 bola závažná a vyžia-
dala si operačnú liečbu. U jedného pacienta sa realizovala rebiopsia rádiointervenčnou cestou. 
CEUS ako pomocná metóda bola použitá u 10-tich pacientov (25,6%). Biopsia pečene ostáva naj-
spoľahlivejšou metódou v hodnotení patologických stavov pečene. Vďaka rozvoju zobrazovacích 
a neinvazívnych metód sa v dnešnej dobe do popredia dostáva cielená biopsia pečene (ložiska) 
oproti necielenej. Nové metódy ako CEUS, elastografia nám dokážu spresniť a lepšie vizualizovať 
potencionálne miesto biopsie, avšak ich úloha je len pomocná. 

Táto publikácia vznikla s podporou Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre 
projekt: Výskum a vývoj telemedicínskych riešení na podporu boja proti pandémii COVID-19 
a znižovanie jej negatívnych dôsledkov monitorovaním ľudského zdravia za účelom eliminá-
cie rizika nákazy v rizikových skupinách obyvateľstva, ITMS: 313011ASY8, spolufinancované 
Európskym fondom regionálneho rozvoja.

MIERA�OPAKOVANEJ�HOSPITALIZÁCIE�PACIENTOV�S�CIRHÓZOU�A�JEJ�RIZIKOVÉ�FAKTORY
Vrbová�Petra
V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitnej nemocnice
Bratislava Ružinov
Lelkes�Júlia,�Koller�Tomáš
V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitnej nemocnice
Bratislava Ružinov

Úvod: Pacienti s cirhózou tvoria nezanedbateľnú časť hospitalizovaných pacientov a sú aj 
často opakovane hospitalizovaní. Cieľom našej práce bolo zistiť, čo sa deje s pacientami po 
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prepustení z nemocnice do ambulantnej starostlivosti, ako často sú opakovane hospitalizovaní, 
akú majú prognózu a aké sú rizikové faktory týchto udalostí.

Metódy: Údaje o po sebe nasledujúcich pacientoch hospitalizovaných s komplikáciou 
cirhózy na V. internej klinike boli zaznamenané do databázy. Sledovali sme demografické, 
sociálne, antropometrické a základné laboratórne parametre spolu s prognostickými indexa-
mi. Zaznamenávali sme mieru prvej udalosti po prepustení do 30 a 90 dní, ktorým mohla byť 
hospitalizácia alebo úmrtie. Následne sme vyhodnotili mortalitu do 30 a 90 dní podľa prvej 
udalosti a nakoniec aj rizikové faktory úmrtia a opakovanej hospitalizácie po prepustení.

Výsledky: Počas sledovaného obdobia 2 rokov sme zaznamenali údaje o 110 hospitalizovaných 
pacientoch. U všetkých pacientov prebehlo minimálne 6 mesiacov od registrácie do databázy 
do vyhodnotenia udalostí po prepustení alebo cenzúry dát. Z celého súboru bolo 54 pacientov 
(49.1%) opakovane hospitalizovaných, počet opakovaných hospitalizácií bol od 1 do 8. Ďalej, 
27 pacientov (24.5%) zomrelo bez opakovanej hospitalizácie a 29 pacientov (26.4%) prežilo sle-
dované obdobie bez opakovanej hospitalizácie. Opakovanú hospitalizáciu do 30 a 90 dní sme 
zaznamenali u 12 (11 %) a 32 (29.1 %) pacientov. Spomedzi 54 opakovane hospitalizovaných 
pacientov sme zaznamenali 30 a 90 dňovú mortalitu 3.7% a 16.7%. Spomedzi 27 pacientov, 
ktorí zomreli bez opakovanej hospitalizácie sme zaznamenali 30 a 90 dňovú mortalitu 59.3% 
a 77,8%. V multivariantnej analýze pre konkurujúce udalosti počas sledovania (opakovaná hos-
pitalizácia vs. úmrtie) sme zistili, že nezávislým rizikovým faktorom opakovanej hospitalizácie 
boli akútna alkoholová hepatitída (HR=0.0), INR (HR=0.42), počet ľudí žijúcich v domácnosti 
s pacientom (HR=1.36), trombocyty (HR=0.99) a cholelitiáza (HR=2.51). Nezávislými riziko-
vými faktormi úmrtia boli MELD-Na skóre (HR=1.09), CLIF-ACLF skóre (HR=1.99) a status 
bezdomovca (HR=2.99). 

Záver: Opakovaná hospitalizácia do jedného a troch mesiacov od prepustenia bola častá, 
avšak takmer štvrtina pacientov zomrela bez rehospitalizácie. Nezávislými rizikovými faktor-
mi opakovanej hospitalizácie boli INR, počet ľudí žijúcich v domácnosti, počet trombocytov 
a cholelitiáza. Pacienti s akútnou alkoholovou hepatitídou boli opakovane hospitalizovaní len 
raritne. Nezávislým rizikovým faktorom úmrtia boli okrem MELD-Na a CLIF-ACLF skóre aj sta-
tus bezdomovca.

ZOSTANE�PRE�NÁS�HEPATITÍDA�D�NAĎALEJ�NEZNÁMOU?
Kristian�P.1,�Hockicková�I.1,�Logoida�M.2,�Lenártová�P.1,�Hatalová�E.2,�Halánová�M.2,�Schréter�I.1
1 Klinika infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ a UN LP Košice,
2 Ústav epidemiológie UPJŠ Košice,

Odhadovaný počet osôb infikovaných vírusom hepatitídy D (HDV) na svete sa pohybuje podľa 
rôznych odhadov v rozmedzí od 12-60 miliónov. Predpokladá sa, že 4,5-13% HBsAg-pozitívnych 
nosičov je koinfikovaných HDV. Najvyšší výskyt HDV infekcie sa udáva v Afrike, krajinách 
západného Tichomoria a v juhovýchodnej Ázii, v rámci Európy sú to oblasti východnej časti 
Stredozemného mora. Skutočná globálna prevalencia HDV však nie je známa a odhadovaná 
prevalencia medzi krajinami a analýzami sa významne líši.

Výskyt hepatitídy D na Slovensku nie je známy. Za posledných 20 rokov neboli hlásené žiadne 
potvrdené prípady HDV infekcie. V roku 2008 bola realizovaná pilotná štúdia na zistenie výskytu 
HDV infekcie. Spolu bolo vyšetrených 90 vzoriek sér HBsAg pozitívnych pacientov (30 pacientov 
s akútnou hepatitídou B, 49 s chronickou hepatitídou B a 11 bezpríznakových nosičov HBsAg) na 
prítomnosť protilátok anti-HDV IgG. Výsledky vyšetrení všetkých vzoriek boli negatívne. 
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Vzhľadom na uvedené limitované údaje, ako aj súčasné jednoduché možnosti cestovania, 
či vplyv migrácie obyvateľstva, nie je možné vylúčiť endemický výskyt HDV infekcie aj na 
Slovensku.

Cieľom práce a predkladaného projektu je zistiť prevalenciu súčasnej alebo minulej HDV 
infekcie v našich podmienkach. V rámci štúdie B-MARK bolo zozbieraných 180 vzoriek od 
HBsAg pozitívnych pacientov dispenzarizovaných na Klinike infektológie v Košiciach, z toho 
117 mužov a 63 žien, priemerný vek pacientov bol 46,5 roka. Z celkového súboru 88 pacientov 
je sledovaných s diagnózou chronickej hepatitídy B a 92 ako asymptomatických nosičov HBsAg. 
Na kvalitatívnu detekciu IgG/IgM protilátok proti vírusu hepatitídy D bude použitý komerčný 
kit Human hepatitis D virus (HDV) antibody (IgG/IgM) ELISA (Cusabio, USA). Výsledky aktuálne 
realizovaného projektu budú prezentované na konferencii.

Práca bola podporená grantom Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV-18-0171).

DOKÁŽEME�NA�SLOVENSKU�ELIMINOVAŤ�HEPATITÍDU�B?
Jarčuška�P.1,�Janičko�M.1,�Dražilová�S.1,�Kristian�P.2

1 2. interná klinika UPJŠ a UN LP Košice,
2 Klinika infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ a UN LP Košice

HBV infekcia predstavuje stále veľkú celosvetovú zdravotnú záťaž, pričom na celom svete 
je chronicky infikovaných približne 240 miliónov ľudí, z nich ročne umiera viac ako 800 000 
väčšinou v dôsledku cirhózy a hepatocelulárneho karcinómu (HCC). Mnohé štúdie ukázali, že 
práve chronická HBV infekcia predstavuje hlavný rizikový faktor rozvoja HCC. 

Na Slovensku je odhadovaná prevalencia HBsAg pozitívnych < 1-2% obyvateľstva. Na druhej 
strane bola potvrdená podstatne vyššia prevalencia v rómskej populácii, až 12,5%.

Počty hlásených akútnych hepatitíd B na Slovensku majú výrazne klesajúci trend. Dôvodom 
je zavedenie plošného očkovania proti hepatitíde B, pričom v SR sú zaočkované už všetky osoby 
narodené v r.1993 a mladšie. Každoročne je však hlásených takmer 100 novozistených prípadov 
chronickej hepatitídy B a 300-400 prípadov asymptomatických nosičov HBV.

Aktuálne liečebné možnosti umožňujú spoľahlivú kontrolu chronickej HBV infekcie, avšak nie 
úplné vyliečenie. Liečbou voľby je dlhodobé podávanie vysoko účinných antivirotík s vysokou 
bariérou rezistencie. Vo vývoji sú aj nové antivirotiká proti hepatitíde B zahŕňajúce buď priamu 
inhibíciu replikácie vírusu zacielením na jej základné kroky, ako je vstup, tvorba a stabilita 
cccDNA, vírusové transkripty, zostavenie a sekrécia kapsidu, alebo ovplyvnenie imunitného 
systému hostiteľa pre lepšiu obranu proti infekcii. Ich cieľom je dosiahnutie tzv. funkčného 
vyliečenia  (vymiznutie HBV DNA a HBsAg a potlačenie transkripcie cccDNA) bez nutnosti 
dlhodobého podávania liečby. S tým súvisí aj potreba zaviesť do praxe nové biomarkery na 
hodnotnie efektu liečby.

Práca bola podporená grantom Agentúry na podporu výskumu a vývoja (projekt č. APVV-
18-0171).

35Trendy v hepatológii
1/2022

Tr
en

dy
 v

he
pa

to
ló

gi
i



ISSN 1337-9836

1/2022

Tr
en

dy
 v

he
pa

to
ló

gi
i




