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Súhrn 

Alkoholová choroba pečene je najčastejším ochorením pečene. Alkohol je po taba
ku a hypertenzii na 3. mieste v rebríčku rizikových faktorov v Európe. Podľa EASL 
odporúčaní neexistuje bezpečná denná dávka alkoholu. Už denná konzumácia 25 g 
alkoholu zvyšuje riziko vzniku cirhózy. Na určenie alkoholovej závislosti sú pod
statné dotazníkové metódy. O zvýšenej konzumácii alkoholu svedčia zvýšené hodno
ty GMT, MCV, IgA, bezsacharidového transferínu a pomer AST/ALT > 2. Základom 
liečby je dosiahnutie abstinencie s pomocou psychiatra, psychológa a okolia. Všetky 
ostatné postupy sú podporné. Z prognostických markerov je užitočný Maddreyho in
dex alebo Glasgow skóre na voľbu kortikoidnej liečby, príp. pentoxifylínu pri alkoho
lovej hepatitíde. Transplantácia pečene je poslednou možnosťou, ktorá prichádza do 
úvahy až po 6-mesačnej abstinencii s predpokladom jej dlhodobého udržania. Pri 
odstránení abúzu je prognóza priaznivá. 

K ľ ú č o v é s lov á: alkoholové poškodenie pečene - diagnostika - liečba -
prognóza 
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M. Szántová: ALCOHOLIC LIVER DISEASE 

Summary 

Alcohol liver lesion is the most common liver disease in Slovakia. Alcohol is on 
the 3rd place among risk factors in Europe (after tobacco smoking and hypertension). 
According to the EASL guidelines, there does not exist a safe limit of alcohol con
sumption. Daily consumption of 25 g of alcohol increases the risk of cirrhosis. Que
stionnaires are an essential tool for alcohol abuse detection. Increased levels of 
GMT, MCV, IgA, ratio AST/ALT > 2 and carbohydrate-deficient transferrin are the 
markers of higher alcohol consumption. The basis of the treatment is achieving of 
abstinence with help of psychiatrist. Other methods are only supportive. Maddrey 
index or Glasgow score are useful in deci sion of corticoid or pentoxifylline treatment 
in alcoholic hepatitis. Liver transplantation is the last chance and it is possible after 
6-month abstinence interval. Prognosis is much better if abuse is eliminated. 

Key w o r ds: alcoholliver lesion - diagnosis - treatment - prognosis 

Úvod 

Alkoholová choroba pečene (ACHP) zostáva stále najčastejším ochorením 
pečene vo svete. Spotreba alkoholu a výskyt alkoholom podmienených ocho
rení od 2. polovice 20. storočia vzrástli na Slovensku až 4-násobne (Szánto
vá, 2006). Európa je kontinentom s najvyššou spotrebou alkoholu vo svete. 

ACHP sa dnes v krajinách s najvyššou spotrebou alkoholu radí na 
3. miesto (po kardiovaskulárnych a nádorových ochoreniach) (Szántová, 
2006). V rebríčku rizikových faktorov poškodzujúcich zdravie zaberá alkohol 
3. miesto v Európe (po tabaku a hypertenzii) a zodpovedá za 195 000 úmrtí 
ročne (Nociar, 2006). Znamená to 14 % predčasných úmrtí (Nociar, 2006). 
Až 15 % Európanov konzumuje alkohol v nadmernej dávke (viac ako 40 gI 
deň pre mužov; viac ako 20 gldeň pre ženy) s prevahou u mužova mládeže 
(Mathurin a kol., 2012). Alkohol je zodpovedný za 3,8 % celkovej svetovej 
úmrtnosti a za 4,6 % predčasných úmrtí, v Európe za 6,5 % úmrtí a 11,6 % 
predčasných úmrtí. Podľa pohlavia úmrtia v Európe postihujú 11 % mužov 
a 1,8 % žien (Mathurin a kol., 2012). 

Česká a Slovenská republika patria ku krajinám s najvyššou spotrebou 
alkoholu v Európe (2. a 16. miesto) aj vo svete (3. a 13. miesto) (Szántová, 
2006). Až jedna štvrtina mužova 10 % žien konzumuje alkohol v dávke 
ohrozujúcej vlastné zdravie. Pri tom viac ako polovicu alkoholu skonzumuje 
menej ako 10 % populácie (Mathurin a kol., 2012). Alarmujúci je stúpajúci 
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trend spotreby alkoholu u detí a mládeže, ktoré dokazujú prieskumy 
ESP AD z posledných rokov v Európe i v SR. 

Európska a Americká spoločnosť pre štúdium pečene (EASL, AASLD) vy
pracovali odborné odporúčania v snahe zlepšiť včasnú diagnostiku, preven
ciu a liečbu alkoholovej choroby pečene (Mathurin a kol., 2012; Shee a kol., 
2010). Alkoholový abúzus je najväčšou preventabilnou príčinou ochorení 
pečene. 

Rizikové faktory ACHP 

Faktorov zvyšujúcich pravdepodobnosť ACHP je niekoľko. Je to celoži
votný príjem alkoholu (A), ženské pohlavie, genetické faktory, pitie mimo 
jedla, pitie vysoko koncentrovaných a rôznych druhov alkoholických (A) ná
pojov, nárazové pitie v cykloch (viac než 5 pohárikov u muža, resp. 4 pohári
ky u žien na posedenie), pitie pri flámovaní, maInutricia a súčasná infekcia 
vírusmi hepatitídy (tab. 1). Dánska štúdia zahŕňajúca viac než 30 000 osôb 
zistila, že konzumácia piva a destilátov je spojená častejšie so vznikom 
ochorenia pečene než konzumácia vína (Shee a kol., 2010). Konzumácia al
koholu nalačno zvyšuje riziko ACHP 2,7-násobne. Riziko poškodenia alkoho
lom je dané tiež rasovými a etnickými rozdielmi. Podiel alkoholovej cirhózy 
je vyšší u Mroameričanov a Hispáncov v porovnaní s kaukazskou rasou 
(Shee a kol., 2010). Znížená hladina vitamínov A a E môže byť podpornými 
faktormi pri vzniku ochorenia pečene. Nasýtené tuky pôsobia protektívne 
pred vznikom hepatálneho poškodenia (Shee a kol., 2010). 

Ženy sú dvojnásobne náchylnejšie hepatotoxicite sprostredkovanej alko
holom. K ACHP dochádza u žien rýchlejšie a pri menšom množstve A. Sú
visí to s tým, že ženy majú vyšší podiel celkového telesného tuku, nižšiu ak
tivitu enzýmových systémov - aldehyddehydrogenázy (ADH) v žalúdku, pe
čeni (Tilg a kol., 2011) a rozdielnu absorpciu alkoholu v závislosti od men
štruačného cyklu. Pre zníženú metabolickú kapacitu žalúdočných enzýmov 
sa tak do pečene a ostatných orgánov dostane vyšší podiel alkoholu. Ďalším 
faktorom sú estrogény, ktoré senzibilizujú Kupfferove bunky na črevný en
dotoxín a zároveň zvyšujú citlivosť portálnej cirkulácie na endotoxín. Estro
gény tak zvyšujú podiel prozápalových cytokínov. Redukujú tiež expresiu 
cytochrómu P 450, dôsledkom čoho sa zvyšuje hladina voľných kyslíkových 
radikálov. 
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Tabuľka 1. Rizikové faktory pre vznik alkoholového 
poškodenia pečene 

celoživotný príjem alkoholu 
ženské pohlavie 
genetické faktory 

polymorfizmus génov pre cytP-450, cyt. P2El, TNFa 
polymorfirmus IL-IO 
frekvencia alely pre alkoholdehydrogenázu 3 

pitie mimo jedla 
vysoko koncentrované alkoholické nápoje (destiláty) 
mnohonásobné pitie rôznych alkoholických nápojov 
pitie pri flámovaní (nárazové pitie) 
malnutrícia 
súčasná infekcia vírusmi hepatitídy B a C 

Patomechanizmus ACHP 

Etanol sa metabolizuje v pečeni štyrmi enzýmovými systémami, z kto
rých najúčinnejší je mikrozomálny etanol oxidujúci systém (MEOS). Najto
xickejším metabolitom je acetaldehyd, ktorý sa ďalej metabolizuje cestou al
dehyddehydrogenázy. Zvýšená permeabilita čriev a znížená aktivita retiku
loendotelového systému vedie k uvoľneniu endotoxínov, ktoré aktivujú pro
zápalové cytokíny. Najvýznamnejšie sú TNF -a, IL-l, IL-6, IL-8 a IL-17. Ich 
hladiny korelujú s úrovňou endotoxémie (Tilg a kol., 2011). Prozápalové cy
tokíny a nadbytok NADH (nikotínamid adenín dinukleotid hydrogén) ná
sledne spúšťajú aktiváciu hviezdicovej a iniciujú proces fibrogenézy v peče
ni. Na ACHP sa zúčastňujú hepatocyty, Kupfferove bunky, endotelové 
a hviezdicové bunky. Uvoľnená kaskáda cytokínov sprostredkuje zápal, 
nekrózu, apoptózu a fibrogenézu. 

Bezpečná dávka alkoholu 

V poslednom čase sme svedkami rôznych štúdií, ktoré zdôrazňujú pro
tektívny charakter alkoholu v malom množstve, najmä v oblasti kardiológie. 
V niektorých krajinách sa dokonca bezpečná dávka alkoholu dostala až do 
národných odporúčaní Kardiologických spoločností. Aké sú teda hranice me
dzi bezpečnou a rizikovou dávkou? Metaanalýzy z posledných rokov zistili 
zvýšené riziko cirhózy už pri konzumácii 25 g, resp. 12 - 24 g alkoholu den-
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ne, u žien dokonca pri dávke 12 g/deň. Tieto hranice sú podstatne nižšie než 
uvedené v obvyklých odporúčaniach v minulosti. Európske odporúčania 
publikované v roku 2012 priniesli nový poznatok, že ak existuje táto hrani
ca, tak je velmi nízka, menej ako 10-12 g denne a je ťažké ju určiť (ICAP, 
2003). Pojem štandardná dávka alkoholu (drink) sa líši v jednotlivých kra
jinách, avšak vo väčšine európskych krajín je to 8-10 g alkoholu, tiež podľa 
WHO je to 10 g alkoholu (tab. 2, 3) (Mathurin a kol., 2012; WHO, 2000). 
Americké odporúčania považujú za bezpečný limit 14 jednotiek týždenne 
pre muža a 7 jednotiek pre ženu, pričom jednotka obsahuje 14 g alkoholu 
(NlAAA, 2005; Shee a kol., 2010). 

Tabuľka 2. Množstvo alkoholu v štandardnej dávke podľa regiónov 

Región Množstvo (g) 

Austrália, Nový Zéland 10 

Európa 9,8 

USA 14 

Kanada 13,6 

Japonsko 19,75 

Tabuľka 3. Obsah alkoholu podľa druhu nápojov 
a výpočet štandardných dávok s obsahom 10 g alkoholu 

Nápoj Objem Obsah alkoholu 

Pivo (12°) 300 ml 12 g 

Víno (11,5 %) 100 ml 9g 

Destilát (40 %) 50 ml 16g 

Počet štandardných dávok = Objem alkoholu (litre) x Objemové % alkoholu x 0,789 
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Klinické formy ACHP 

ACHP sa prejavuje mnohorakými formami. U najväčšieho podielu pa
cientov sa stretneme so steatózou, ktorá v jednej štvrtine prípadov môže 
viesť k cirhóze alebo alkoholovej hepatitíde. Tá je v ťažkých prípadoch fa
tálna alebo po opakovaných atakoch vedie k vývoju cirhózy. Z prognostic
kého hľadiska je dôležitý fakt, že pri všetkých formách A poškodenia je mož
ná regresia. Steatóza pečene je pri 4 - 6-týždňovej abstinencii kompletne re
verzibilná. 

Diagnóza ACHP 

Kľúčovú úlohu v diagnóze alkoholového abúzu zohrávajú cielené do
tazníky. Pre prax je vhodný jednoduchý dotazník CAGE, zložený zo 
4 otázok, zameraných na typické prejavy závislosti (Mayfield a kol., 1974). 
Dve a viac pozitívnych odpovedí predpokladá závislosť od A. Môžu ho využiť 
v ambulancii tak praktickí, ako aj odborní lekári. 

EASL považuje za zlatý štandard dotazník AUDIT (Alcohol Use Disorder 
Identification Test), zostavený WHO (Babor a kol., 2001). Skladá sa 
z 10 otázok, a viac než 8 pozitívnych odpovedí u muža, resp. viac než 4 
u ženy, adolescenta alebo muža nad 60 rokov sa považuje za pozitívny 
výsledok. Už krátka forma AUDIT-u s použitím prvých 3 otázok (AUDIT-C) 
dokáže skríningovo zachytiť "rizikovú spotrebu" (Mathurin a kol., 2012). 
NIAAA (Národný Inštitút pre alkoholový abúzus a alkoholizmus v USA) od
porúča ako skríning použiť jedinú otázku: Ako často ste mali 6 (muž), resp. 
4 (žena) dávok alkoholu (drinkov) pri jednej príležitosti v poslednom roku? 
Odpoveď jedenkrát a viac je pozitívna a mala by byť nasledovaná vyše
trením dotazníkom AUDIT (Zakhari a Li, 2007). Na americkom kontinente 
sa používa tiež MAST (Michigan Alcoholism Screening Test) - dotazník, 
ktorý sa orientuje najmä na sociálne následky nadmerného pitia (Selzer, 
1971). 

Klinické znaky ACHP sú nešpecifické. Patrí k nim: nauzea, abdominálny 
diskomfort, diaroe, pri pokročilom poškodení ikterus, ascites, encefalopatia 
a krvácanie z pažerákových varixov. 

Laboratórne parametre svedčiace pre ACHP (tab. 4) sú predovšetkým 
GMT a MCV, ktoré majú väčšiu výpovednosť pri ich súčasnom hodnotení. 
Ďalšími znakmi sú zvýšené hodnoty IgA a pomer AST/ALT väčší ako 2. 
Najšpecifickejším parametrom, ktorý je komerčne dostupný v OLÚP Predná 
Hora, je bezsacharidový (karbohydrátdeficientný - CDT) transferín (špeci
ficita až 100 %, senzitivita až 91 %). K nešpecifickým parametrom patrí hy
perbilirubinémia, hypoprotrombinémia, hypoalbuminémia, leukocytóza, 
trombocytopénia, hyperurikémia, hypertriglyceridémia, hyponatrémia, hy-
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pokalémia, hypomagnezémia a zvysenie sérových markerov fibrózy 
(Ehrmann a kol., 2006; Jou aDiehl, 2012; Reuben, 2006; Turecký a kol., 
2006). Z neinvazívnych sérových markerov fibrózy sa môže použiť APRI 
test, Fibrotest, Fibrometer alebo Hepascore, ktoré vďaka kombinácii para
metrov odhalia významný stupeň fibrózy (Szántová, 2012). Perspektívnou 
oblasťou budúcnosti je génová a proteomová analýza. 

Zobrazovacie metódy zistia až dôsledky poškodenia pečene - steatózu, 
hrboľaté kontúry pečene, ascites, splenomegáliu, dilatáciu portálneho systé
mu, spontánne portosystémové kolaterály a príomnosť ložísk v pečeni. Nie 
sú však špecifické v určení etiológie hepatálneho poškodenia. V detekcii lo
žísk sú senzitívnejšie CT a MR. Zobrazovacou metódou na odhalenie tuhosti 
parenchýmu pečene je tranzientná elastografia (Fibroscan). 

Histologické znaky ACHP sú steatóza, Malloryho hyalínové telieska, 
balónové hepatocyty, cholestáza (je zlým prognostickým markerom), zápa
lový infiltrát s polymorfonukleármi. V pokročilých prípadoch sa pridruží fib
róza a mikronodulárna cirhóza. Tieto znaky nie sú špecifické pre ACHP, 
keďže sa môžu vyskytovať aj pri nealkoholovom hepatálnom poškodení. 
Imunohistochemické potvrdenie balónovej degenerácie hepatocytov pomo
cou K8/18 umožňuje grading závažnosti alkoholovej steatohepatitídy (ASH) 
(Jou aDiehl, 2012). 

Tabuľka 4. Laboratórne markery ACHP 

Špecifické Nešpecifické 

GMT bilirubín 
MCV Quick /PT/INR 
IgA albumín 
AST / ALT> 2 sérové markery fibrózy (PIlIP, laminín, kolagén IV typu) 
CDT leukocytóza 

trombocytopénía 
hyponatrémia 
hypokalémia 
hypomagnezémia 
hypokalcémia 
hyperurikémia 
hypertriglyceridémia 
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Prognóza ACHP 

Z prognostických markerov je najčastejšie používaný Maddreyho progno
stický index, vychádzajúci z bilirubínu a protrombínového času. Jeho hodno
ta nad 32 je spojená s vyše 50 % mortalitou a podľa EASL odporúčaní je in
dikáciou na začatie kortikoidnej liečby, pokiaľ nie sú kontraindikácie (sepsa, 
aktívne gastrointestinálne krvácanie). 

Ďalšou možnosťou je Glasgow skóre, zahŕňajúce vek, leukocyty, ureu, 
INR a bilirubín. Hodnota vyššia ako 8 je spojená s nepriaznivými progno
stickými vyhliadkami (Mathurin a kol., 2012; Shee a kol., 2010). 

MELD je prognostickým markerom používaným v transplantačných cen
trách pri zaradení pacientov na čakaciu listinu s odhadom 3-mesačnej mor
tality. Okrem bilirubínu a protrombínového času zahŕňa kreatinín a vek pa
cienta. 

Pravdepodobnosť prežitia u abstinentov je vyše 80 % na rozdiel od alko
holikov, u ktorých po 3 rokoch klesá o 20 % a po 5 rokoch klesá o ďalších 
20 %. Pri porovnaní podľa pohlavia významne horšiu prognózu majú ženy, 
u ktorých už v 2. roku klesá pravdepodobnosť prežitia pod 50 %. Prognózu 
určujú pridružené komplikácie. Pri kompenzovanej cirhóze sa 5 rokov do
žíva 50 %, 10 rokov 30 % chorých (Schuckit, 2009). U pacientov s ascitom sa 
4 rokov dožije asi 20 %, 10 rokov 10 % pacientov. Pri manifestovanej encefa
lopatii sa 4 rokov dožije už len 10 % pacientov a pri krvácaní z pažerá
kových varixov sa 10 % chorých dožije len 2 roky. Významne limitujúcim 
faktorom prežívania pacientov s ASH je hepatorenálny syndróm (Jarčuška 
a kol., 2012). 

Liečba ACHP 

Podstatou liečby je dosiahnutie abstinencie v spolupráci so psychiatrom, 
psychológom, v špecializovanom zariadení, príp. s využitím farmakoterapie. 

Podľa dosiahnutých bodov v Audit teste sa odporúča poskytnúť paciento
vi v primárnej zdravotnej starostlivosti buď krátka rada, krátke poradenst
vo alebo krátka intervencia (Anderson a kol., 2007). 

Z nových preparátov v liečbe závislosti je prínosným akamprosát s do
siahnutím vysokého podielu úspešnosti a v budúcnosti môžeme očakávať 
nalmefén s významnou mierou redukcie nebezpečnej spotreby A. Súčasťou 
je liečba abstinenčného syndrómu s dostatočnou hydratáciou, perorálna nu
tričná podpora, vitamíny skupiny B, silymarín, esenciálne fosfolipidy a pri 
cholestáze kyselina ursodeoxycholová. 

Zlatým štandardom pre liečbu abstinenčného syndrómu zostávajú benzo
diazepíny (Mathurin a kol., 2012). Benzodiazepíny s dlhým biologickým 
polčasom (diazepam, chlórdiazepoxid) chránia pred vznikom halucinácií 
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a delíriom. Benzodiazepíny s krátkym biologickým polčasom (oxazepam) sú 
bezpečnejšie u starších a pacientov s ochorením pečene (Mathurin a kol., 
2012). 

Pri ťažkej AH (Maddreyho prognostický index nad 32, resp. Glasgow 
skóre nad 8) a vylúčení infekcie/aktívneho krvácania sú indikované gluko
kortikoidy (Metylprednisolon 40 mg v dÍžke 4 týždne) podľa odporúčaní 
EASL. V prípade sepsy je indikovaný Pentoxifylín. U pacientov s ťažkou AH 
a kortikoidnou liečbou môže byť užitočný N-acetylcysteín (Ehrmann a kol., 
2006). V prípade komplikácií riešime každú z nich, poslednými možnosťami 
sú eliminačné metódy a transplantácia pečene (TP). 

Eliminačné metódy 

V posledných rokoch je novinkou v liečbe závažného poškodenia pečene 
využitie eliminačných metód. Na Slovensku sú k dispozícii dve možnosti -
systém MARS a Prometheus. Sú to špecifické metódy očisťujúce plazmu od 
bilirubínu a ďalších splodín, ktoré postihnutá pečeň nedokáže spracovať 
(amoniak a ďalšie), podobné hemodialýze. Indikovaní sú pacienti spÍňajúci 
kritériá akútneho zlyhania pečene, používané na indikáciu transplantácie 
pečene - King 's College alebo Clichy. 

Kontraindikáciou na použitie eliminačných metód je akútna infekcia 
a závažná porucha koagulačných funkcií. 

Transplantácia pečene 

Uvažovať o zaradení pacienta na čakaciu listinu na TP je možné až po 
6-mesačnej opakovane náhodne overenej abstinencii (Ehrmann a kol., 2006; 
Wohl a kol., 2001). 6-mesačná abstinenčná perióda umožní spontánne zlep
šenie pred zaradením na čakaciu listinu. Podľa odporúčaní EASL sú na 
transplantáciu pečene indikovaní pacienti v štádiu Child-Pugh C alebo 
MELD 15 po vykonaní skríningu kardiovaskulárnych a onkologických ocho
rení (Mathurin a kol., 2012). 

Akútna alkoholová hepatitída nie je indikáciou na TP. Aj keď sa vo svete 
objavili ojedinelé správy, existuje tu neprimerane vysoké riziko pokračova
nia v závislosti. Riziko alkoholového relapsu aj u pacientov indikovaných na 
TP po 6-mesačnej abstinencii je stále pomerne vysoké. Pohybuje sa podľa 
jednotlivých autorov od 10 - 50 %, podľa toho, aká dávka alkoholu sa po
važuje za relaps (Wohl a kol., 2001). Priaznivou správou je, že prežívanie po 
TP je porovnateľné alebo lepšie v porovnaní s inými ochoreniami. Nevyh
nutným predpokladom je dôsledný výber pacientov za pomoci psychológa 
a pokračovanie v dlhotrvajúcej abstinencii. 
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Záver 

Alkoholová choroba pečene zostáva stále najčastejším ochorením pečene. 
Vzrastajúca spotreba alkoholu u detí a mládeže spolu so vzrastom neza
mestnanosti sú nepriaznivými faktormi pre možný vývoj do budúcnosti. 
Práve preto je dôležité implementovať do medicínskej praxe dôslednú 
a včasnú diagnostiku pomocou dotazníkových metód, skÍbiť spoluprácu 
praktických lekárov, internistov, psychiatrov, psychológov a hepatológov pri 
riešení tohto závažného problému. Článok prináša tipy na zlepšenie pozna
nia ACHP a tým aj jej včasnú detekciu a liečbu vychádzajúc z odporúčaní 
EASL a AASLD. 
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