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Úvod 

Cirhóza pečene je rastúcou príčinou morbidity a mortality vo vyspelých krajinách. V 
rámci Európy patrí Slovensko na štvrté miesto v miere mortality na choroby pečene, s 23 
úmrtiami na 100 000 obyvateľov ročne (1). Cirhóza tiež patrí medzi tretiu najčastejšiu príčinu 
smrti medzi 45-65 ročnými a prvú najčastejšiu príčinu medzi 25-44 ročnými (NCZI, Ročenka 
zdravia 2018). Prirodzený priebeh cirhózy je charakterizovaný asymptomatickou 
kompenzovanou fázou, ktorá môže prejsť do dekompenzovanej fázy s pridruženými 
komplikáciami ako ascites, varikózne krvácanie, encefalopatia, ikterus a zhoršený nutričný 
stav, zaťažujúcich spoločnosť po stránke ekonomickej tak sociálnej. Medián prežitia klesá z 
viac ako 12 rokov u kompenzovanej formy na približne dva roky po dekompenzácií (2, 3, 4).  

Malnutrícia sa vyskytuje u 46% až 95% prípadov hospitalizovaných pacientov 
s cirhózou (5). Zhoršený nutričný stav predstavuje jednu z častých a pritom prehliadaných 
komplikácií cirhózy pečene, ktorá sa negatívnym dopadom podieľa na nepriaznivej prognóze 
a celkovo vyššej mortalite pacientov s cirhózou (6, 7, 8, 9). Rozlišujeme sarkopéniu - 
syndróm charakterizovaný progresívnou, generalizovanou stratou svalovej hmoty, svalovej 
sily a svalovej funkcie (10) a krehkosť (frailty) - zraniteľnosť pacientov stresormi vonkajšieho 
prostredia vyznačujúca sa zníženou fyziologickou rezervou (11). Pokiaľ sú tieto stavy 
nezistené a neliečené, zvyšujú riziko pádov a zlomenín, narušujú prirodzenú schopnosť 
vykonávať činnosti každodenného života, znižujú kognitívne funkcie, vedú k poruchám 
mobility, k zníženej kvalite života, k strate nezávislosti, k potrebe dlhodobej nemocničnej 
starostlivosti až k smrti (12, 13).  

V predkladanej práci sme sa preto rozhodli, vyhodnotiť riziká dekompenzácie cirhózy 
u hospitalizovaných pacientov, rehospitalizáciu a mortalitu pacientov, svalové parametre 
a parametre krehkosti, ich prevalenciu a prognostický význam. 

 
Materiál a metódy 

Meraní boli pacienti prijatí na V. internú kliniku LF UK a UNB s diagnózou cirhózy 
pečene pre jednu alebo viaceré z jej komplikácií. U každého pacienta bol realizovaný v deň 
prijatia do nemocnice zber dát týkajúci sa fyzikálneho vyšetrenia, sociálnej anamnézy, 
posúdenia hepatálnej encefalopatie, základné laboratórne parametre, antropometrické 
merania, hodnotenie fyzickej zdatnosti pomocou SPPB testu (meranie rýchlosti bežnej chôdze 
na 4 metre (s), 10-sekundové státie v troch pozíciách so zachovaním rovnováhy (side-by-side, 
semi-tandem a tandem) a čas (s) potrebný na postavenie sa zo stoličky päťkrát bez pomoci 
rúk). Hodnotenie nutričného stavu pozostávalo z merania svalovej hmoty (obvod hornej časti 
ramena), hrúbky kožnej riasy kaliprom nad musculus triceps brachii a musculus subscapularis 
a svalovej sily dynamometrom. Na základe skóre výsledkov sa stanovilo SPPBT skóre a Liver 
frailty index (dostupné na. Na skríning malnutrície sme využili Royal free hospital nutrition 
prioritizing tool (RFH-NPT) skóre.  
 
 



Výsledky 
Zaradili sme 105 pacientov s diagnostikovanou cirhózou pečene, hospitalizovaných na 

našej internej klinike, 69 mužov a 36 žien, s priemerným vekom 60 rokov (vekový medián 
26-81 rokov). Cirhóza pečene bola u pacientov už známa (69,5%) alebo novo 
diagnostikovaná (30,5%). Dispenzarizovaných hepatológom bolo spolu 41%. Sociálnych 
prípadov (pacientov bez domova) bolo spolu 10,5% pacientov. Čo sa týkalo etiológie, 
dominovala etyltoxická genéza (82,9%), nasledovaná nealkoholovou tukovou chorobou 
pečene – NAFLD (7,6%), hepatitídou C – HCV (3,8%), hepatitídou B – HBV (1,9%), 
kryptogénnou cirhózou (1,9%), primárnou biliárnou cirhózou – PBC (1%) a sekundárnou 
sklerotizujúcou cholangitídou – SSC (1%). Aktívny abúzus alkoholu bol prítomný u 43,8% 
pacientov. Počet hospitalizácií bol za posledných šesť mesiacov od začiatku sledovania 
najviac päťkrát. Rehospitalizovaných bolo celkovo 44,8% pacientov. 

Prevalencia pravdepodobnej sarkopénie bola zistená na základe nízkej sily stisku ruky 
u 70,5% pacientov, nízku rýchlosť vstávania zo stoličky malo 31,4% pacientov. Na základe 
LFI sme podľa kritérií Lai et al. (LFI>4,5) zistili prevalenciu krehkosti u 55,2% pacientov. 
V našom súbore pacientov na základe 80. percentilu (LFI>6) bolo klasifikovaných ako 
krehkých 21% pacientov. V porovnaní s internistickými pacientami dosahovali pacienti 
s cirhózou signifikantne horší nutričný stav. Komplikácie cirhózy pečene boli časté. 
Krvácanie z gastroezofageálnych varixov malo v minulosti 23,8% pacientov. Prítomný ascites 
a hepatálna encefalopatia 2. a 3. stupňa boli u 30,5% a 54,3%, 29,5% a 8,6% pacientov. 
MELD skóre dosahovalo v priemere 20,4 a Child-Pugh-Turcotte 10. Počas sledovania bolo 
rehospitalizovaných prvýkrát od zaradenia 47 (44,8%) pacientov (priemerne o 68 dní od 
predchádzajúcej hospitalizácie) a zomrelo 22 (21%) pacientov. Druhýkrát bolo 
rehospitalizovaných 19 (39,6%) pacientov (priemerne do 113,5 dní) pacientov a zomrelo 18 
(37,5%) pacientov. Celková mortalita počas celého sledovania bola vysoká, dosahovala 
44,8% pacientov. 

Pacienti u ktorých sme pozorovali úmrtie počas sledovania, mali zníženú silu stisku 
ruky a zníženú rýchlosť vstávania zo stoličky. Podobne tomu bolo u krehkých pacientov 
hodnotených na základe LFI>6 a v menšej miere aj pri LFI>4,5. Pacienti, u ktorých sme 
pozorovali úmrtie počas sledovania, mali významne častejšie hyperbilirubinémiu, 
hypoalbuminémiu, trombocytopéniu, vyššie hodnoty INR a C reaktívneho proteínu. Dôležitú 
úlohu zohrával stupeň hepatálnej encefalopatie a väčší počet pridružených komplikácií 
cirhózy pečene. Pacienti, u ktorých sme pozorovali úmrtie počas sledovania, vykazovali kratší 
časový interval do prvého ako aj do druhého eventu sledovania. V porovnaní s našimi 
referenčnými normami získaných v súbore zdravých noriem sme potvrdili kratšiu dobu 
pravdepodobnosti prežitia podľa Kaplana-Meiera u pacientov so zníženou silou stisku ruky a 
zníženou rýchlosťou vstávania zo stoličky (graf 1). Na základe multivariantnej analýzy 
prostredníctvom Cox modelu, sme zistili, že na mortalite pacientov sa počas sledovania po 
prepustení významnou mierou podieľala krehkosť pacientov zadefinovaná LFI>6, MELD 
skóre, počet predchádzajúcich hospitalizácií za posledných šesť mesiacov a väčšie množstvo 
pridružených komplikácií cirhózy pečene (=3) (graf 2, tabuľka 1). 
 
 



 

Graf 1. Nekorigovaná pravdepodobnosť prežitia podľa Kaplana-Meiera v závislosti od 
krehkosti 

 

 

Graf 2. Pravdepodobnosť prežitia podľa stupňa krehkosti v Cox modeli korigovaná na  
MELD skóre, počet hospitalizácií za posledných 6 mesiacov pred indexovou 
hospitalizáciou, a na počet komplikácií cirhózy 

 

Tabuľka 1. Multivariantný model rizikových faktorov úmrtia pacientov hospitalizovaných 
s cirhózou pečene počas sledovania po prepustení, Cox model 

 

Popis: Pred-krehkí (zelená čiara) vs. zdatní (modrá 

čiara, HR=1,45 95% CI 0,73-2,9), krehkí (oranžová 

čiara) vs. predkrehkí (zelená čiara, OR=3,36, 1,42-

7,94), krehkí (oranžová čiara) vs. zdatní (modrá 

čiara, OR=4,89, 1,83-13,06, P<0,001). 

Popis: Pred-krehkí (zelená čiara), zdatní (modrá 

čiara), krehkí (oranžová čiara), HR=3,32 95% CI 

1,74-6,34, C-index modelu=0,766 (0,708-0,824, 

P<0,001). Celý model je uvedený v tabuľke 4. 



Diskusia 
Ako je známe krehkosť a sarkopénia sú častejšie pozorované u pacientov s 

preukázanou dekompenzáciou cirhózy pečene, čo je spojené s celým radom nepriaznivých 
dôsledkov. Obe predstavujú kľúčový prediktor zníženej kvality života, opakujúcich sa 
hospitalizácií a mortality (14). Americká štúdia Welchová et al. zistili, že pacienti s cirhózou 
pečene so stratou svalovej hmoty (prideleným diagnostickým kódom) mali vo všetkých 
vekových kategóriách v porovnaní so všeobecne hospitalizovanými pacientami signifikantne 
vyššiu nemocničnú mortalitu. V čínskej štúdii s hospitalizovanými pacientami s cirhózou 
pečene v sledovaní zistili, že pacienti, ktorí zomreli dosahovali oproti tým, čo prežili vyšší 
stupeň krehkosti, mali zhoršenú funkčnú mobilitu, väčšiu prevalenciu pádov a nižšiu hodnotu 
sérového albumínu (15). Podľa slovenskej štúdie s hospitalizovanými pacientami s cirhózou 
pečene Skladaný et al. dokázali, že najvyššiu číselnú prognostickú hodnotu pre hospitalizáciu, 
90-dňovú a 180-dňovú mortalitu mali LFI a CFS. Krehkí pacienti (80. percentil skóre 
LFI>5,4, CFS>4, FFS>3) a pacienti so zníženým funkčným stavom (80. percentil skóre  
SPPB<5) boli identifikovaní ako tí, ktorí mali vyššiu mortalitou. Skóre MELD, LFI, zjavná 
hepatálna encefalopatia, infekcia pri príjme boli nezávislými prediktormi celkovej mortality 
(16). Je známe, že každou dekompenzáciou cirhózy pečene s nutnosťou hospitalizácie sa 
zvyšuje riziko mortality pacientov (17), čo sme potvrdili aj v našom súbore. Počet 
predchádzajúcich hospitalizácii za posledných šesť mesiacov a väčší počet komplikácií 
cirhózy predstavovali dôležité rizikové faktory mortality hospitalizovaných pacientov. 
Podobne ako v štúdií autorov Tapper EB et al. s hospitalizovanými pacientami (n=734) 
s dekompenovanou cirhózou pečene sa najčastejšie jednalo o ascites a hepatálnu 
encefalopatiu. Rehospitalizovaných bolo v štúdií do 30 dní 32,1% pacientov (17). V našom 
súbore pacientov bola celková rehospitalizácia v rámci prvého eventu vyššia a to 44,8% 
všetkých pacientov. Doba pravdepodobnosti prežitia u našich sledovaných pacientov 
s prehlbujúcou sa krehkosťou v závislosti od jej štádia výrazne klesala. Zatiaľ, čo v 
porovnaní zdatných a pred-krehkých pacientov sme pozorovali len mierne nižší rozdiel 
v pravdepodobnosti doby prežitia, u krehkých pacientov bol prítomný markantný skok 
k výrazne zníženej pravdepodobnosti doby prežitia, čo robí túto skupinu pacientov výrazne 
rizikovú.  
 
Záver 

U hospitalizovaných pacientov s dekompenzovanou cirhózou pečene sme zistili 
významne zhoršený nutričný a funkčný stav, prevalencia pravdepodobnej sarkopénie 
a krehkosti bola vysoká. Mortalita sledovaného súboru pacientov s cirhózou pečene bola 
dramaticky veľká, dosahovala takmer 50%. Za rizikové faktory mortality sme identifikovali 
LFI>6, MELD skóre, počet predchádzajúcich hospitalizácií za posledných šesť mesiacov 
a väčšie množstvo pridružených komplikácií cirhózy pečene. Za najrelevantnejší a v klinickej 
praxi jednoducho aplikovateľný parameter nutričného a funkčného stavu sme vyhodnotili 
rýchlosť vstávania zo stoličky. 
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