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Vírusová hepatitída
je zápalové ochorenie peãene, pri ktorom dochádza
následkom vírusovej infekcie k po‰kodeniu alebo aÏ k zániku peãeÀov˘ch buniek.

Príãinou
je najãastej‰ie infekcia jedn˘m z 5 hlavn˘ch identifikovan˘ch typov vírusov, medzi ktoré patria vírusy hepatitídy
A, B, C, D a E.

História ochorenia. Vírusová hepatitída bola známa uÏ v staroveku,
ale dôkaz o existencii viacer˘ch typov vírusov pochádza len zo 40-tych
rokov 20. storoãia z pokusov prenosu infekcie na ºudsk˘ch dobrovoºníkov. Pre existenciu typu hepatitídy, ktor˘ sa dnes oznaãuje ako hepatitída C nasvedãovali uÏ v 70-tych rokoch minulého storoãia pozorovania, Ïe u ãasti príjemcov krvn˘ch transfúzií vznikla potransfúzna hepatitída aj po vyradení osôb infikovan˘ch vírusom hepatitídy B z darcovstva. Od doby keì bola objavená moÏnosÈ zisÈovania protilátok proti vírusu hepatitídy C (anti-HCV) nastal prudk˘ nárast poznatkov
o tomto type hepatitídy, ktor˘ ju zaradil medzi najzávaÏnej‰ie medicínske oproblémy.

Klasifikácia podºa trvania infekcie
Vírusové hepatitídy moÏno rozdeliÈ do dvoch skupín:
• akútne vírusové hepatitídy - moÏu ich vyvolaÈ v‰etky

vy‰‰ie uvedené vírusy,
• chronické vírusové hepatitídy – príãinou b˘va infekcia

vírusom hepatitídy B alebo C, zriedkavej‰ie súãasná
infekcie vírusom hepatitídy B a D

Charakteristické rysy vírusovej hepatitídy C:
• akútne ‰tádium infekcie prebieha ãasto bez príznakov,

alebo len s nev˘razn˘mi príznakmi, a preto sa väã‰inou
nezistí
• v prevaÏnej väã‰ine prípadov vzniká chronická infekcia,
ktorá vedie u v˘znamnej ãasti infikovan˘ch osôb
ku cirhóze alebo aj rakovine peãene.
JE PEâE≈ DÔLEÎITÁ PRE ÎIVOT A ZDRAVIE âLOVEKA?
PeãeÀ je dôleÏitou súãasÈou tráviaceho systému. Takmer
v‰etky látky, ktoré vstupujú do ºudského organizmu prechádzajú v urãitej fáze peãeÀou. PeãeÀ je zodpovedná
za mnoÏstvo funkcií, ktoré sú pre organizmus mimoriadne
dôleÏité.
Medzi hlavné funkcie peãene patrí spracovanie tukov, cukrov, proteínov a alkoholov, ukladanie vitamínov a Ïeleza,
produkcia a vyluãovanie Ïlãe, produkcia niektor˘ch faktorov
krvného zráÏania, detoxikácia krvi, udrÏiavanie hladiny hormónov, metabolizovanie liekov atì. ZávaÏné po‰kodenie
peãeÀov˘ch funkcií preto nie je zlúãiteºné so Ïivotom.

AKO SA MOÎNO NAKAZIË VÍRUSOM HEPATITÍDY

C?

Hepatitída C sa prená‰a z ãloveka na ãloveka predov‰etk˘m
krvou a jej derivátmi, iné spôsoby prenosu sú menej
v˘znamné. Na prenos postaãuje aj veºmi malé mnoÏstvo
infikovanej krvi.
Najãastej‰ie spôsoby infekcie sú:
• krvnou transfúziou (hlavne pred rokom 1992 - odvtedy

•
•
•
•
•
•
•
•

sa vy‰etruje krv pouÏívaná na transfúzne úãely
na prítomnosÈ protilátok anti-HCV)
intravenózne uÏívanie drog (aj jednorázové),
tetovanie a piercing, akupunktúra (uskutoãnené
za nesteriln˘ch podmienok),
zdravotníckymi nástrojmi a in˘mi pomôckami (pri krvav˘ch zákrokoch, dial˘za),
vzájomné poÏiãiavanie predmetov osobnej hygieny ako
holiace potreby, manikúra, zubné kefky a podobne,
poranenie odhodenou injekãnou striekaãkou alebo in˘m
nebezpeãn˘m nástrojom, ktor˘ mohol byÈ infikovan˘,
profesionálne nákazy (zdravotníci),
prenos z infikovanej matky na dieÈa (zriedka, asi 5 %
pravdepodobnosÈ),
rizikové sexuálne správanie (praktiky), promiskuita.

AK¯ JE V¯SKYT INFEKCIE VÍRUSOM HEPATITÍDY C
VO SVETE A NA SLOVENSKU?
Odhaduje sa, Ïe vo svete sú vírusom hepatitídy C chronicky infikované asi 3 % populácie, ão predstavuje asi 170
miliónov ºudí.

V˘sledky epidemiologick˘ch prieskumov zo Slovenska svedãia asi pre 0,5 – 1 % v˘skyt u obyvateºstva. Toto zdanlivo malé ãíslo v‰ak znamená pribliÏne 25 aÏ 50 tisíc infikovan˘ch
ºudí! V skutoãnosti je diagnostikovan˘ch a lieãen˘ch iba
zlomok z nich, pre ostatn˘ch znamená táto infekcia skrytú
hrozbu bez varovn˘ch príznakov.
V niektor˘ch rizikov˘ch skupinách obyvateºstva ako sú napr.
intravenózni narkomani, dialyzovaní pacienti, hemofilici a iní
transfúziami lieãení pacienti je v˘skyt hepatitídy C mnohonásobne vy‰‰í, ãasto viac ako 60 - 70 %.
AKÉ SÚ PREJAVY HEPATITÍDY C?
Hlavn˘mi prejavmi akútnej vírusovej hepatitídy C podobne
ako aj in˘ch typov hepatitíd môÏe byÈ únava, nechutenstvo,
tráviace ÈaÏkosti, bolesti brucha, hlavne tlak v pravom podrebrí. MôÏu byÈ prítomné zv˘‰ené teploty, hnaãkovité stolice
a vracanie, ako aj ÈaÏkosti pripomínajúce ºahkú chrípku.
Neskôr sa môÏe objaviÈ Ïlté sfarbenie oãn˘ch spojoviek a koÏe, tmav˘ moã a svetlej‰ia stolica.
Hepatitída C v‰ak prebieha v prevaÏnej väã‰ine prípadov bez
oÏltnutia a dokonca aj úplne bez ak˘chkoºvek príznakov. No
aj takto ºahko prebiehajúca infekcia môÏe viesÈ ku chronickej
hepatitíde, ktorá takisto nemá ãasto Ïiadne klinické prejavy.
Infekcia sa preto nezriedka môÏe po prv˘krát prejaviÈ u infikovanej osoby aÏ v období pokroãilého ochorenia (cirhóza,
rakovina peãene).
Chronická hepatitída vzniká vo viac ako 75 % po akútnej
infekcii. ZákernosÈ hepatitídy C je predov‰etk˘m v tom, Ïe ani
v akútnom ‰tádiu a ani v pokroãilom chronickom ‰tádiu,
keì uÏ je prítomné ÈaÏké po‰kodenie peãene, pacienti ãasto
nemajú Ïiadne klinicky zjavné prejavy.

AKO JE MOÎNÉ UROBIË DIAGNÓZU VÍRUSOVEJ
HEPATITÍDY C?
Základom diagnostiky infekcie vírusom hepatitídy C je
vy‰etrenie protilátok proti vírusu hepatitídy C (anti-HCV)
v sére. Ich prítomnosÈ (pozitivita) v sére urãitého ãloveka
svedãí, Ïe táta osoba bola, alebo je nakazená vírusom hepatitídy C.
V súãasnosti nie je dostupn˘ test na odlí‰enie akútnej
a chronickej infekcie. Akútnu infekciu môÏeme potvrdiÈ
vy‰etrením dvoch vzoriek sér v prípade, Ïe prvá vzorka bola negatívna a druhá je pozitívna. Protilátky sa v‰ak objavujú so znaãn˘m ãasov˘m odstupom (7-8 t˘ÏdÀov po infekcii) a naviac nie pri kaÏdej infekcii vírusom hepatitídy C.
Protilátková odpoveì je zriedkavej‰ia a ãasto len prechodná v prípadoch, kedy sa organizmus vysporiada s akútnou
fázou infekcie sám a tá neprejde do chronickej formy.
Pri infekciách, ktoré prejdú do chronickej formy, sa pozoruje tvorba protilátok anti-HCV takmer vÏdy, priãom protilátky u nich ostávajú trvale prítomné. V˘nimku tvoria len osoby s nedostatoãnou imunitou, u ktor˘ch je poru‰ená tvorba
protilátok (napr. hemodialyzovaní pacienti).
PrítomnosÈ vírusu v organizme je moÏné u infikovan˘ch
osôb dokázaÈ vy‰etrením HCV-RNA metódou PCR a to aj
v prípade neprítomnosti protilátok. V sére pacientov s hepatitídou C sa HCV-RNA dá zistiÈ s odstupom 1 aÏ 3 t˘ÏdÀov po infekcii a je v Àom prítomná obyãajne krat‰ie ako
4 mesiace v prípadoch, ktoré konãia uzdravením. Pri chronick˘ch chorobách peãene v‰ak HCV-RNA môÏe perzistovaÈ
v sére desaÈroãia.

Základn˘m skríningov˘m vy‰etrením, ktoré slúÏi na identifikáciu pacientov s chronickou hepatitídou C je vy‰etrenie
protilátok anti-HCV. Len v prípade, Ïe sa jedná o imunodeficientné osoby je indikované skríningové vy‰etrenie HCVRNA aj u t˘ch, ktorí sú anti-HCV negatívni.
KTO BY MAL BYË PREDOV·ETK¯M VY·ETREN¯
NA PRÍTOMNOSË PROTILÁTOK PROTI HEPATITÍDE C?
Skríningové vy‰etrenie na prítomnosÈ infekcie vírusom
hepatitídy C by malo byÈ urobené hlavne:
A. u pacientov ktorí majú zv˘‰enú aktivitu ALT
(tzv. „peãeÀové testy“). KeìÏe väã‰ina pacientov s chronickou hepatitídou C nemá vysokú aktivitu ALT, dôleÏité je aj minimálne alebo prechodné zv˘‰enie. V˘znam
vy‰etrenia t˘chto pacientov je e‰te jednoznaãnej‰í,
ak nie je známa Ïiadna príãina ich po‰kodenia peãene.
B. u osôb z rizikov˘ch skupín alebo s rizikom parenterálneho prenosu infekcie. V t˘chto prípadoch je
nutné vy‰etriÈ aj osoby s normálnou aktivitou ALT (aÏ
25 % pacientov s chronickou hepatitídou C môÏe maÈ
trvale normálne hodnoty ALT). T˘ka sa to predov‰etk˘m
nasledovn˘ch skupín:
• príjemcovia krvn˘ch transfúzií hlavne pred rokom
1992
• intravenózni narkomani
• osoby, ktoré boli tetované, majú piercing, alebo boli
lieãené akupunktúrou, pokiaº nie je záruka, Ïe tieto
úkony boli robené za steriln˘ch podmienok
• pacienti ktorí boli opakovane operovaní, alebo opakovane podstupovali invazívne diagnostické alebo lieãebné zákroky

• deti narodené matkám infikovan˘m vírusom hepatitídy C
• rodinní príslu‰níci osôb infikovan˘ch vírusom hepatitídy C
• poranenie odhodenou injekãnou striekaãkou alebo in˘m

nebezpeãn˘m nástrojom, ktor˘ mohol byÈ infikovan˘
• osoby s rizikov˘m sexuálnym správaním

Vãasné stanovenie diagnózy má zásadn˘ v˘znam pre
prognózu ochorenia!

AKÉ SÚ MOÎNOSTI LIEâBY HEPATITÍDY C?

A. Lieãba akútnej hepatitídy C spoãíva v reÏimov˘ch
a dietetick˘ch opatreniach. V prv˘ch dÀoch sa odporúãa
pokoj na lôÏku. Tradiãná glycidová strava s nízkym obsahom
tuku je vhodná pre pacientov len na zaãiatku, k˘m trvá nechutenstvo, neskôr je vhodná racionálna strava s vy‰‰ím
obsahom proteínov. Tradiãne sa pouÏívajú v lieãbe aj vitamíny a rôzne hepatoprotektívne látky. Ich efekt na priebeh akútnych hepatitíd v‰ak nebol jednoznaãne potvrden˘.
V poslednej dobe bol v lieãbe akútnej vírusovej hepatitídy C
úspe‰ne pouÏit˘ aj interferón alfa s cieºom zabrániÈ
prechodu do chronickej infekcie. ·ir‰iemu uplatneniu tejto
lieãby v praxi v‰ak bráni veºmi nízky záchyt pacientov
v akútnom ‰tádiu ochorenia a problém spoºahlivej diagnostiky tohto ‰tádia.

B. Pri chronickej hepatitíde C sa stala ‰tandardnou
kombinovaná lieãba pegylovan˘mi interferónmi alfa a ribavirínom. Touto lieãbou je moÏné viac ako polovicu infikovan˘ch pacientov zbaviÈ vírusu a úplne ich vylieãiÈ.
Pegylovan˘ interferón alfa (2a, alebo 2b) sa aplikuje
vo forme podkoÏn˘ch injekcií 1x t˘Ïdenne. DæÏka lieãby
závisí od genotypu vírusu hepatitídy C. Pri genotype 1 sa
odporúãa lieãba po dobu 48 t˘ÏdÀov, pri in˘ch genotypoch
24 t˘ÏdÀov.
Ribavirín je antivirotikum so ‰irok˘m spektrom antivírusovej aktivity. Pri lieãbe chronickej hepatitídy C dávka závisí
od hmotnosti pacienta, podáva sa perorálne 1000 aÏ 1200
mg/deÀ rozdelen˘ch do dvoch dávok.
Úspech lieãby sa hodnotí na základe tzv. virologickej odpovede (v˘znamn˘ pokles hladiny HCV-RNA). Za trvalú virologickú odpoveì sa povaÏuje negativita HCV-RNA trvajúca 6 mesiacov od skonãenia lieãby. Lep‰ie v˘sledky lieãby
sa dosahujú u mlad‰ích osôb, u osôb s krat‰ím trvaním
ochorenia, s nízkou hladinou HCV-RNA a pri infekcii spôsobenej genotypom 2 a 3 vírusu hepatitídy C.
Vzhºadom na celkovú nároãnosÈ sa na Slovensku táto
lieãba realizuje na vybran˘ch infektologick˘ch a hepatologick˘ch pracoviskách s osobitn˘m zmluvn˘m vzÈahom
s poisÈovÀami (Centrá pre lieãbu chronick˘ch vírusov˘ch
hepatitíd).

AKO ÚâINNE PREDCHÁDZAË INFEKCII VÍRUSOM
HEPATITÍDY C?
Pasívna ani aktívna imunizácia nie je dostupná. V˘voj
vakcín je pre veºkú variabilitu vírusu hepatitídy C problematick˘. Preto sa v prevencii ochorenia uplatÀujú predov‰etk˘m zásady na zabránenie parenterálneho prenosu
infekcie. Preventívnymi opatreniami proti hepatitíde C pri
krvn˘ch tranfúziách a pri pouÏívaní iného biologického materiálu sa moÏnosÈ ‰írenia infekcie tak˘mto spôsobom
znaãne obmedzila. V súãasnosti sa na parenterálnom prenose v˘znamne podieºa intravenózna narkománia.
A. V‰eobecné zásady prevencie:

• v rodinách a v in˘ch kolektívoch nepouÏívaÈ spoloãné
predmety, ktoré by mohli viesÈ hoci len k drobn˘m
poraneniam (holiace strojãeky, britvy, kefy, injekãné
ihly a pod.)
,• v holiãstvách, pedikúrach a tetovacích salónoch dôsledne dezinfikovaÈ nástroje na opakované pouÏitie
• dodrÏiavaÈ zásady bezpeãného sexu
B. V zdravotníckych zariadeniach:

•
•
•
•

dodrÏiavaÈ dôslednú sterilizáciu a dezinfekciu
pouÏívaÈ nástroje na jednorázové pouÏitie
zaistiÈ bezpeãnú manipuláciu s biologick˘ch materiálom
uskutoãÀovaÈ v˘ber darcov krvi a in˘ch biologick˘ch
materiálov za pomoci epidemiologick˘ch, klinick˘ch
a laboratórnych metód
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