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Úvod  
Fekálna mikrobiálna transplantácia (FMT) sa definuje ako prenos stolice od zdravého darcu 
do tráviaceho traktu príjemcu za účelom obnovenia zdravej črevnej flóry. FMT sa považuje za 
vysoko efektívnu liečbu rekurentnej infekcie spôsobenej Clostridium Difficile a jej efekt sa 
skúma aj pri dalších ochoreniach asociovaných so zmenou črevnej mikrobioty ako napríklad 
ulcerózna kolitída, metabolický syndróm alebo s alkoholom asociovaná choroba pečene 
(ALD). Ťažká alkoholová hepatitída (SAH) je jednou z najzávažnejších foriem ALD spojená 
s vysokou mortalitou. Jediná odporúčaná liečba – kortikosteroidy (KS) - zlepšuje iba 
krátkodobé, ale nie dlhodobé prežívanie. Nanešťastie, počet týchto pacientov narastá a 
neexistuje zatiaľ alternatívna liečba. FMT je jednou z experimentálnych metód v štádiu 
výskumu pri tejto indikácii. 
 
Materiál a metódy 
Jedná sa o prospektívnu randomizovanú štúdiu hospitalizovaných dospelých pacientov na 
HEGITO, II.Internej kliniky SZU, F.D Roosevelta v Banskej Bystrici. Vstupné kritériá 
zahŕňajú: pacientov s ťažkou alkoholovou hepatitidou, ktorí neodpovedajú na liečbu 
kortikosteroidmi t.j non-responderi (NoRe) alebo nie sú vhodní na liečbu KS z dôvodu 
kontraindikácie t.j non-eligible (Ne). Vylučovacie kritériá zahŕňajú: prítomnosť 
nekontrolovanej infekcie, akútne gastrointestinálne krvácanie, malignita s výnimkou 
hepatocelulárneho karcinómu v rámci Milánskych kritérií a prítomnosť chronického 
extrahepatálneho orgánového zlyhania. Metodika: Zdravý donor po zrealizovaní štandardného 
skríningu zabezpečí čerstvú vzorku stolice, najneskôr do 6 hodín od defekácie. Vzorka stolice 
sa spracuje podľa stanoveného protokolu a uskladní sa v mrazničke pri teplote -80 ̊C. V deň 
fekálnej transplantácie sa vzorka rozmrazí v teplom kúpeli o teplote 37 ̊C. Fekálny 
transplantát sa podáva v malých objemoch (100 ml) cestou horného tráviaceho traktu 
endoskopicky do  tenkého čreva 5 -7 dní po sebe (preferované podanie 5 dní). Primárnym 
cieľom štúdie je zistiť vplyv FMT na prežívanie pacientov (30-dňové, 90-dňové, 1-ročné), 
sekundárne ciele zahŕňajú zmeny v nasledujúcich parametroch: laboratórne parametre ako 
celkový bilirubín, INR a CRP, MELD skóre, stupeň ACLF (akútne zlyhanie pečene v teréne 
chronickej choroby), zmeny črevného mikrobiómu.  

  
Výsledky: 
Od 1/2018 do 12/2020 bolo do štúdie zaradených 23 pacientov (pts) s ťažkou alkoholovou 
hepatitidou (18 pacientov bolo non-responderov na KS, 5 pacientov bol non-eligible na KS). 
Jednalo sa o 14 mužov a 9 žien. Priemerné vstupné MELD-Na skóre bolo 29 bodov, 
priemerné Maddrey skóre 72 bodov, 16 pacientov malo vstupne prítomné ACLF ( ACLF 1st 
:6 pts, ALCF 2st :6 pts, ACLF 3st: 4 pts). Naše predbežné dáta nepreukázali štatisticky 



signifikantný rozdiel v MELD skóre, ACLF, hodnote INR  a CRP na 7 deň ani 30 deň po 
FMT, avšak hodnota celkového bilirubínu na 7 deň sa blížila k štatistickej signifikantnosti 
(p=0,07). Celková 30 dňová mortalita dosahovala v našom súbore 26%, 90 dňová mortalita 
61%, podľa literatúry je 30 dňová mortalita udávaná v rozmedzí od 20-35% a 90 dňová 
mortalita dosahuje až 75%. Pri porovnaní s historickou kontrolou pacientov s ťažkou 
alkoholovou hepatitidou sme nezaznamenali signifikantný rozdiel v prežívaní. 
 

 
Graf 1. Celkový bilirubín pred a 7 dní po FMT. 
 

 
Graf 2. Kaplan-Meierova krivka prežívania pacientov po FMT. 
 
 
Diskusia: Ťažká alkoholová hepatitida je stav asociovaný s vysokou mortalitou, najmä u 
pacientov, ktorí neodpovedajú na štandardnú liečbu kortikosteroidmi alebo sú nevhodní na 
liečbu KS. FMT predstavuje alternatívnu liečebnú možnosť, no však jasný benefit, čo sa týka 
prežívania sme zatiaľ nezaznamenali. Na základe týchto výsledkov vyplýva potreba zvačšenia 
súboru a hlbšej analýzy so zameraním na charakteristiky pacientov, ktoré budú predpovedať 
prežívanie v súvislosti s FMT. 
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