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Ascites

• Ascites = voľná tekutina v dutine brušnej  

• z grec. „ascos“ – kožený vak na 
uchovávanie vody, vína, oleja a pod. 

• prvé zmienky  - hinduistické texty už 1600 
pred n.l. 

• Hippokrates (400 pred pred nl.) zdôrazňuje 
význam objavenie sa ascitu („keď je pečeň 
plná tekutiny a tá sa preleje do brušnej 
dutiny tak, že sa brucho naplní vodou, 
nasleduje smrť“)  

• Fyziologicky – muži nemerateľné množstvo 
intraperitoneálnej tekutiny, ženy max 20 ml 
v závislosti od menštruačného cyklu



Ascites - etiológia
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Ascites – etiológia 

Prítomnosť 
portálnej hypertenzie

SAAG ≥ 11 g/l
• Prehepatálna

• Trombóza v. portae alebo v. 
lienalis Splenic or portal vein
trombos

• Schistosomiáza

• Hepatálna
• Pre-/intra-/postsinusoidálna
• Cirhóza pečene

• Alkoholová choroba pečene
• Infekčné, autoimúnne, toxické, iné 

poškodenie pečene ... 
• Metastázy v pečeni

• Posthepatálna
• Budd-Chiariho syndróm, veno-

okluzívna choroba
• Kardiálne príčiny

• Pravostranné srdcové zlyhávanie
• Konstriktívna perikarditída

Neprítomnosť

portálnej hypertenzie

SAAG < 11 g/l
• Hypoalbuminémia

• Nefrotický syndróm
• Ťažká malnutrícia
• Malabsorpčné syndrómy

• Malignity

• Infekcie
• Tuberkulóza
• Spontánna bakteriálna 

peritonitída

• Pankreatitída

• Polyserozitídy pri systémových 
alebo endokrinných chorobách 
(hypothyreóza, ochorenia 
spojiva, vaskulitídy, ...) 

• Meigsov syndróm



Ascites – patofyziológia
nerovnováha medzi produkciou a absorpciou peritoneálnej tekutiny

↓  Absorpcia tekutiny
↑ Produkcia 

tekutiny



Ascites – kombinovaný mechanizmus vzniku pri cirhóze pečene



Štádiá portálnej hypertenzie (Arroyo, 2003):

1) Latentné - skrytá porucha  vodného hospodárstva 
- znížená periférna cievna rezistencia, zvýšený minútový objem, expanzia ECT, bez 

edémov, norm. aktivita RAAS, ADH, SNS
- >bez liečby

2) Pozitívna Na bilancia nejasnej genézy
- neschopnosť vylúčiť Na záťaž, expanzia ECT,  tvorba opuchov, mierneho ascitu, 

norm. RAAS,SNS,ADH)
- >diéta, spironolakton

3) Štádium dekompenzácie – objemný až tenzný ascites:
- ďalší pokles splanchnickej rezistencie, zreteľná aktivácia ADH, SNS a RAAS, 

pokračuje retencia Na, GF ešte zachovaná najmä vďaka PG 
- > vysoké dávky diuretík 

4) Hepatorenálny syndróm 1. typu - refraktérny ascites
- komp. mechanizmy na maxime, klesá srdcový výdaj so sklonom k hypotenzii, 

pokles GF, strata účinku diuretík a extrémne nízke Na v moči 
- > zníženie (vysadenie) diuretík, plazmaexpanzia

5) Hepatorenálny syndróm 2. typu - zrútenie cirkulácie: 
- zlyhanie kompenzačných mechanizmov, ťažká hypotenzia a hypoperfúzia obličiek                



• vývoj ascitu: významný 
okamih vo vývoji Ci
pečene

• 1 ročná mortalita: 40%

• 2 ročná mortalita: 50%

• prediktory horšej 
prognózy: 
hyponatriémia, nízky 
TK, zvýšený S-krea, nízky 
Na v moči, ascites 2-3 
stupňa        

• zváženie transplantácie 
pečene 



Peritoneálna dialýza – „iatrogénny ascites“



Ascites – klinický obraz (1) 

• vzniká obyčajne postupne alebo aj náhle

• nešpecifické dyspeptické obtiaže, meteorizmus, tlak v bruchu, dušnosť, 
pohybové problémy

• Inšpekcia:
• spolu s tenkými končatinami Chvostekov habitus

• pupok sa spotrebúva

• strie

• hernie brušnej steny

• kolaterály – caput medusae (pri veľkom ascite sú aj dôsledkom funkčného bloku DDŽ 
pri tlaku perit. tekutiny, smerujú od slabín k dolným okrajom rebier, miznú po liečbe 
ascitu)

• edémy DKK      



Ascites – klinický obraz (2) 

• Palpácia - pozitívny undulačný fenomén pri ascite od 
objemu > 10l) 

• Poklep brucha – vždy aj s polohovaním (pozitívny nález pri 
ascite od objemu 1,5-3l),  temný poklep nad trieslami 
(pomáha odlíšiť od stemneného poklepu iných príčin –
retencia moču, gravidita, TU ovária) 

• Poklep hrudníka - pleurálny výpotok (85% pravostranný)
• Vzniká v dôsledku defektov v bránici, aj v neprítomnosti ascitu

(negatívny pleurálny tlak, ktorý nasáva peritoneálnu tekutinu do 
pleurálnej dutiny





Ascites – zobrazovacie techniky

• aj malé množstvo (cca 100ml) detekovateľné USG 



Ascites – klasifikácia (1)

tenzný ascites: napätie brušnej steny, výrazná dušnosť, tlak na VCI a renálne cievy 
> indikácia na terapeutickú veľkoobjemovú paracentézu



Ascites – klasifikácia (2)

a) Nekomplikovaný

b) Komplikovaný
• Refraktérny – inadekvátna odpoveď na diuretickú liečbu, častá 

a/alebo skorá rekurencia, alebo vtedy keď je diuretická liečba 
kontraindikovaná

• Spontánna bakteriálna peritonitída
= bakteriálna infekcia ascitu bez zistiteľného, chirurgicky 
liečiteľného zdroja infekcie
- etio: chronická  venostáza v splanchnickom riečisku > poruchy 
črevnej bariéry a motility > translokácia baktérií
• Hyponatriémia
• Hepatorenálny syndróm – 1. a 2. typu



DIAGNOSTICKÁ 
PUNKCIA!!!

Každý 
novodg
ascites

Každé náhle 
zvýšenie 
množstva 

ascitu

ANALÝZA 
ASCITÁLNEJ 
TEKUTINY

Ascites - diagnostika



Ascites – punkcia (paracentéza)

• Inštruktážne video



Ascites – punkcia (paracentéza)

• Diagnostická/terapeutická

• Koagulopatia ani trombocytopénia nie sú kontraindikácia

• USG navigovaná – pri prvej punkcii, v prípade atypicky distribuovaného 
ascitu, pri solídnych masách v dutine brušnej ...

Vzorky sa odosielajú na:

1. Biochemické vyšetrenie - pH, glu, CB, ALB, LD, chol, AMS, onkomarkery,...?

2. Mikroskopia + diferenciál (skúmavka ako na KO) - obsah Leu, Ery?

3. Cytologické vyšetrenie – prítomnosť malígnych buniek?

4. Kultivácie – základné, špecifické



Ascites – punkcia (paracentéza)



Transsudát
• nízka hladina CB

• nízka hladina LDH

• normálna glukóza

• leu < 0,1 G/l

Exsudát
• vysoké CB (pre zápal a 

malignitu)

• vysoké LDH

• nízka hladiny glukózy

• nízke pH (< 7,3)

• zvýšenie leu > 0,1 G/L

• rozdiel medzi  CB v sére a ascite
< 10      

Ascites – laboratórna diagnostika (1)

Obsolentnejšie delenie:



Ascites – laboratórna diagnostika (2)

SAAG 
= „sérum-ascites albumínový gradient“

= hladina albumínu v sére – hladina albumínu v ascitálnej tekutine



Ascites – laboratórna diagnostika (3)

Zriedkavejšie príčiny ascitu:

• Pankreatitída: 
• Lab: vysoká AMS,CB, Leu

• TBC:
• Lab: vysoké CB, lymfocyty

• Chylózny ascites:
• Pri poškodení lymfatických duktov

• Etio: zvyčajne solídny Tu, malígny 
lymfóm, zriedka pokročilá cirhóza

• Lab: 2-8x vyššie TG (oproti plazme)  

• Hemoperitoneum: 
• Etio: solídne Tu, iatrogénne

krvácanie

• Lab: Ery v ascite > 50,000/ mm3



Ascites – kultivačné vyšetrenia

• Spontánna bakteriálna peritonitída
= bakteriálna infekcia ascitu bez zistiteľného, chirurgicky liečiteľného zdroja infekcie

• Lab: > 0,250 (0,5) G/l neutrofilov v ascite (> 0,4 leu)

• Kultivácia ascitu – pozitívny záchyt len v cca 30-40% 

• Klinicky: 
• často - nevýrazné alebo žiadne príznaky

• abdominálna bolesť, nauzea, vracanie, triašky, subfebrility, zhoršenie hepatálnych a renálnych
lab. testov, encefalopatie, nárast ascitu resp. neúspech diuretickej liečby, krvácanie do GIT 

• Bakterascites: 
= prechodná potenciálne reverzibilná kolonizácia ascitu

• Lab: Pozitívne kultivácie ascitu, avšak Neu < 0,25

• (Sekundárna) bakteriálna peritonitída
= vzniká sekundárne pri perforácii GITu /brušnej steny

• Lab: konc. Neu veľmi vysoká, vysoké CB, nízka GLU a LD v ascite

• CT brucha, zväčša nutná chirurgická intervencia



Ascites –terapia

• kauzálna liečba základného ochorenia

• V prípade portálnej hypertenzie 
• chronicky neselektívny BB p.o. (karvedilol)

• akútne (krvácanie z horného GITu) terlipresín i.v.

Menší ascites

• Pokoj na lôžku

• Vylúčenie hepatotoxickej/nefrotoxickej medikácie: ATB, NSAID

• Udržiavanie negatívnej bilancie sodíka
1. Znížený príjem sodíka

➢obmedziť príjem sodíka na 1500-2000mg (5-7g NaCl)- diéta 10 

➢obmedzenie príjmu tekutín: povoľuje sa 1,5l,  pokiaľ Na v sére < 120 mmol/l 
- príjem < 1l        

2.    Diuretická liečba – zvýšená renálna exkrécia sodíka



Diuretická liečba pri hepatálnom ascite
Cieľ liečby: pac. bez ascitu pri čo najmenšej dávke diuretika – titrácia dávky
Limitácie diuretickej liečby: závažná hypoNa, hypoK/hyperK, renálne zlyhanie, kŕče, 
hypotenzia

a) Antagonisti aldosterónu:

- blokujú reabsorpciu Na v distálnom tubule a zberných kanálikoch, 

- účinnejšie ako slučkové diuretická, v terapii ascitu sú to diuretiká prvej voľby

• Spironolaktón:
• Úvodná dávka 100mg /deň, zvyšuje sa o 100mg v 7 dňových intervaloch až do dávky 400mg/deň 
• CAVE: pomalý nástup (2-4 dni), retencia K+  (hyperkaliémia)       

• Amilorid (10-40mg denne): najmä v zberných kanálikoch, menej účinný  

b) Slučkové diuretiká: 

- inhibujú reabsorpciu Na vo vzostupnom ramienku Henleovej kľučky

- Menej účinné, pri th ascitu sú diuretikom druhej voľby 

- Pridávajú sa do kombinácie k spironolaktónu v prípade ak:
- Rekurentný ascites
- Nedostatočná odpoveď na spironolaktón (neodstatočný diuretický efekt)
- Limitovaná liečba spironolaktónom (hyperkaliémiou, gynekomastia ...)   

• Furosemid
• Úvodná dávka 40mg, zvyšuje sa á 7 dni o 40mg až do 120mg/deň 
• pomer spinolaktón:furosemid - 100:40mg 



Objemný ascites

• Terapeutická (veľkoobjemová) paracentéza
• Albumin i.v. – vždy podať po odobratí > 5 litrov ascitu (prevencia postparacentickej cirkulačnej 

dysfunkcie)

Refraktérny ascites – tj. nereagujúci ani na maximálne tolerované dávky diuretík

• redukcia diuretickej liečby

• opakované paracentézy

• TIPS – transjugulárny intrahepatálny portosystémový shunt
• znižuje portálny TK > zlepšuje GF a zvyšuje renálnu exkréciu Na, znižuje potrebu paracentéz
• nezlepšuje prežívanie v porovnaní s opak. paracentézami, rýchlejšia progresia encefalopatie
• KI: renálne zlyhávanie, závažné ochorenie srdca a pľúc, ťažšia encefalopatia, INR  > 2, BIL >85 

umol/l, Child-Pugh C (> 11b)   

• splenorenálny shunt

• peritoneovenózny shunt
• spojka brušnej dutiny s hornou dutou žilou podkožným tunelom (Le Veenov potrebuje tlakový 

gradient, Denver – pumpička), komplikácie: infekcia, obštrukcia   

• koncentrácia a reinfúzia ascitu
• ascites sa koncentruje suchou ultrafiltráciou dialyzačným prístrojom s jeho návratom 

intraperitoneálne

• transplantácia pečene

Spontánna bakteriálna peritonitída

• ATB liečba – flurochinolóny, potencované penicilíny, 3. generačné cefalosporíny

• Profylaxia SBP
• primárna - u pacientov s akútnym krvácaním do GIT
• sekundárna – u pacientov po prekonanej SBP v minulosti
• rôzne ATB režimy/schémy/odporúčania:

• (cyklicky) rifaximín, v min. tiež norfloxacín, ciprofloxacín, ceftriaxon, sulfametaxazim



Ďakujem za pozornosť


