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Vyšetrenie pečene

• Anatómia

- veľkosť: 8-12cm 

- hmotnosť : 1200- 1500g 

- lokalizácia: v  kupole bránice (75%  tkaniva pečene  je na 
pravej strane)

- hranice: pravá  medioklavikulárna čiara

I. expírium: horná hranica v 4. medzirebrí

II. inspírium: horná hranica v 5. medzirebrí



Vyšetrenie pečene  

• Makroanatómia pečene 



Vyšetrenie pečene

• Inšpekcia: 

- pečeň normálnej veľkosti nie je pozorovateľná

- významne zväčšená pečeň môže byť viditeľná ako   
vyklenutie v epigastriu + pod pravým rebrovým 
oblúkom 



Vyšetrenie pečene
• Palpácia



Vyšetrenie pečene

• Palpácia



Vyšetrenie pečene 

• Palpácia

I. okraj: zdravá pečeň – okraj ostrý, pružná

patológia:  - okrúhly, tvrdý,   hrboľatý

II. konzistencia:  (Naegeli klasifikácia) 4  stupne:

1) mäkká, hladká  (normálne  elastické tkanivo pečene)

2) tuhšia, ale stále elastická  ( venostáza,  infiltratívne procesy)                      

3) tvrdá, neelastická, nepružná (cirhóza pečene) 

4) veľmi tvrdá  „kamenná“ ( neoplázia)



Vyšetrenie pečene

• Palpácia

IV. povrch:  veľké  vyklenutia a  noduly
(makronodulárna cirhóza, tumory, polycystická pečeň)

V. citlivosť:  bolestivá palpácia (akútna kongescia, 
hepatitída...) 

VI. pulzácie: prenesené z abdominálnej aorty / 
hypertrofia PK 

• Hepatojugulárny reflux:  pri venostáze



Vyšetrenie pečene

• Poklop 

- Vyšetrenie  hornej hranice pečene

- V pravej medioklavikulárnej čiare  4/ 5 medzirebrie

• Auskultácia

- Trecí šelest synchrónny s respiráciou  (perihepatitída)

- Cievny šelest synchrónny s pulzom (hemangiómy.. )



Základné symptómy pečeňových 
ochorení

• Ikterus

- žlté sfarbenie kože, slizníc, sklér , keď je hodnota  
bilirubínu v plazme  > cca 30umol/l

a) prehepatálny (hemolýza, Gilbertov syndróm..)

b) hepatocelulárny (cirhóza pečene, hepatitídy..) 

c) cholestatický ( CholangioCa, cholelitiáza..)



Ikterus



Základné  prejavy pečeňových 
ochorení

• Portálna hypertenzia

- ↑ venózny tlak v povodí  v. portae

- riziká: krvácanie z ezofageálnych varixov

ascites

hepatálna encefalopatia

- typy: 

a) Prehepatálna (blokáda v.portae)

b) Hepatálna pre-sínusoidná (mnohopočetné infiltráty v 
periportálnych oblastiach)

c) Hepatálna post-sínusoidná ( najčastejšia,  cirhóza)

d) Posthepatálna (Budd Chiari syndróm...)



Základné  prejavy pečeňových 
ochorení

• caput medusae



Základné  prejavy pečeňových 
ochorení

• Hepatálna encefalopatia

- V dôsledku narušenej detoxikačnej funkcie pečene 
(dusíkaté látky)

- Prejavy: somnolencia, pomalá monosylabická reč,  konfúzia,  
apatia,  flapping tremor- asterixis, konštruktívna apraxia, 
foetor hepaticus...kóma



Základné  prejavy pečeňových 
ochorení

• Ascites

- najčastejšie pri dekompenzovanej  cirhóze pečene

- tekutina je nažltlá, číra, s nízkou koncentráciou 
proteínov - transsudát (< 25g/l )



Základné  prejavy pečeňových 
ochorení

• Diferenciálna diagnóza ascitu podľa SAAG



Základné  prejavy pečeňových 
ochorení

• Ezofageálne varixy

Parameter „Malé“ varixy „Veľké“ varixy

veľkosť < 5mm > 5mm

charakter priame vinuté

rizikové známky nie áno 

červené škvrny nie áno



Diagnostika 

• Základné biochemické vyšetrenia v hepatológii

Markery

ALT, AST poškodenie hepatocytov

ALP,  GMT cholestáza

albumin, prealbumin, globulíny ,CHE, 
koagulačné faktory...

biosyntetická funkcia pečene

bilirubin,  amoniak Detoxikačná a exkrečná funkcia 
pečene



Diagnóza 
• Špeciálne  vyšetrenia v hepatológii
Markery

↑ saturácia Transferinu, ↑Fe, ↑Feritin v 
sére 

Hereditárna Hemochromatóza

↓Ceruloplasmin,  ↓total Cu,  ↑free Cu, 
↑ 24hod. zbieraná Cu v moči 

Wilsonova choroba

PBG , δ-ALA,  porfyriny v moči.. Porfýrie

AFP HCC

anti HAV, HBsAg, anti HCV, anti HEV, HBV 
DNA,HCV RNA

Vírusová hepatitída A,B, C, E..

ANA,ASMA, LKM-1, LC-1, pANCA, SLA/ LP Autoimunitná hepatitída

AMA, ANA PBC

pANCA PSC



Diagnostika

• Genetické vyšetrenia  (1)

Mutácia Ochorenie

HFE gen.  mutácia,(C282Y ,H63D, 
S65C)

Hemochromatóza 1.typ

hemojuvelin, hepcidin Hemochromatóza 2.typ

Transferínový receptor 2, Hemochromatóza 3.typ

mutácia feroportínu Hemochromatóza 4.typ



Diagnostika

• Genetické vyšetrenia  (2)

Mutácia Ochorenie

ATP7B gén(H1069Q – najč., 35-70%  v
strednej  Európe )

Wilsonova choroba

UGT1A1  gén Gilbertov syndróm 



Závažnosť cirhózy pečene



Prognóza  cirhózy pečene



Ďalšie diagnostické metodiky

• Ultrasonografia

- normálny nález



Ďalšie diagnostické metodiky 

• Ultrasonografia

- incipientná portálna hypertenzia



Ďalšie diagnostické metodiky
• Ultrasonografia

- Mikronodulárna a makronodulárna cirhóza pečene 



Ďalšie diagnostické metodiky

• Ultrasonografia

- Hemangióm , cysty 



Ďalšie diagnostické metodiky

• Ultrasonografia 

- HCC  (CT/ MR „wash in“ a  „wash out“  fenomén)



Ďalšie diagnostické metodiky

• CT

• cirhóza pečene



Ďalšie diagnostické metodiky

• CT

- HCC



Ďalšie diagnostické metodiky

• CT

- cysta   



Ďalšie diagnostické metodiky
• Perkutánna biopsia pečene

- v lokálnej anestéze

- INDIKÁCIE:

1. Hepatocelulárne ochorenie  neznámej príčiny

2. Prolongovaná hepatitída s možnosťou chronickej aktívnej 
hepatitídy

3. Nevysvetliteľná hepatomegália

4. Nevysvetliteľná splenomegália

5. Horúčka nejasného origa

6. Staging pri malígnych lymfómoch



Ďalšie diagnostické metodiky

• Perkutánna biopsia pečene

- Kontraindikácie: 

1. Veľký ascites

2. Predĺžené  INR  > 1,4 

3. Aktívna infekcia

4. Obštrukčný ikterus

5. Trombocytopénia < 80



Ďalšie diagnostické metodiky

• Perkutánna biopsia pečene

- typy: 

1. Biopsia tenkou ihlou (Menghini)

(1,4 mm )

2.   „core cut“ biopsia 



Ďalšie diagnostické metodiky
• Perkutánna biopsia pečene



Tranzientná elastografia pečene (TE)
• neinvazívna metóda merania tuhosti pečeňového tkaniva, 

ktorá sa zvyšuje so závažnosťou fibrózy, so stúpajúcou
vaskulárnou rezistenciou a portálnym venóznym tlakom

• rýchlosť šírenia vysielaných nízkofrekvenčných vibrácií
stanovuje tuhosť tkaniva a stupeň fibrózy od F0-F4 (Metavir
klasifikácia)  

• u pacientov so stredne závažnou až pokročilou fibrózou F2-
F4 má senzitivitu 70 % a špecificitu 80 % , v teréne cirhózy 
pečene dosahuje  až 90% 

• Ultrazvuková, MR elastografia

• senzitivitu zvyšuje kombinácia s laboratórnymi indexami
fibrózy pečene (APRI,  FIB-4, NAFLD fibrosis score..)



TIPS

• meranie HVPG (portálny gradient >10-12 
torr=klinicky významná portálna hypertenzia)   

• Transjugulárna Intrahepatálna Portosystémová
Spojka („shunt“)   

• perkutánny spôsob vytvorenia portosystémového
skratu medzi vtokovou portálnou žilou a 
výtokovou hepatálnou žilou

• alternatíva chirurgicky vytvorených skratov



TIPS
• znižuje efektívny vaskulárny odpor pečene a 

tým aj  tlak vo v. portae – zníženie rezistencie v 
splanchnickom riečisku – zástava krvácania, 
znížená tvorba ascitu (fluidotoraxu) – trvá 
dlhšie (týždne) 

• pri krvácaní z PH – HVPG < 12 mmHg

• pri refraktérnom ascite



TIPS - technika 

• intervenčný rádiológ 
• katetrizačný prístup cez vnútornú jugulárnu žilu, cez 

hornú dutú žilu, pravú predsieň, dolnú dutú žilu do 
pravej alebo strednej pečeňovej žily 

• (Colapinto) ihlou zavedenou cez katéter – punkcia, 
najčastejšie z centrálnej časti pravej pečeňovej žily 
smerom na pravú vetvu portálnej žily, zavedie sa 
balónkový katéter na agioplastiku – dilatácia 
budúceho intrahepatálneho kanála ( 4-10mm )  -
implantácia dedikovaného stentgraftu alebo kovového 
stentu



TIPS

• výhoda: možnosť vykonať v lokálnej anestéze
a analgosedácii aj ako urgentný výkon u 
nestabilného pacienta

• nevýhoda: nutnosť kontroly priechodnosti, 
zhoršenie preexistujúcej alebo novovzniknutá 
hepatálna encefalopatia





Komplikácie TIPS

• mortalita (nižšia než pri chirurgických skratoch) –
1,7% - závisí od skúsenosti centra (> 150 výkonov) 
, intraperitoneálne krvácanie pri ruptúre v. portae, 
lacerácia hepatálnej artérie, poškodenie 
pečeňového púzdra pri punkcii

• zhoršenie pečeňových funkcií

• výskyt hepatálnej encefalopatie (vo väčšine 
prípadov reaguje na liečbu)              

• objemové preťaženie 

• dysfunkcia TIPS (napr. stenóza, oklúzia stentu) 



TIPS
• DUS kontrola funkcie TIPS-u do 24 hod po zavedení



Indikácie TIPS

• akútne: krvácanie z portálnej hypertenzie –
(zlyhanie, resp. včasný TIPS), stredne ťažký a 
ťažký priebeh Budd-Chiariho syndrómu, 
hepatorenálny syndróm?

• elektívne: prevencia krvácania z PH, 
refraktérny ascites, recid. symptomatický 
hydrotorax,  kavernóm porty (ak sú 
priechodné hepatálne vv.) 



Kontraindikácie TIPS
• zlá prognóza: Child-Pugh > 12, MELD > 15-18

• absolútna KI: nedokázaná portálna hypertenzia, 
primárna prevencia krvácania, nezvratná fáza 
hemoragického šoku, nekontrolovateľná systémová 
infekcia a sepsa, ťažká trikuspidálna regurgitácia a ťažká 
pľúcna hypertenzia, nevyriešená biliárna obštrukcia , 
polycystóza pečene, nekontrolovateľná hepatálna 
encefalopatia

• relatívna KI: ťažká koagulopatia (INR >5, Tr <20 G/l,  
hypervaskularizované tumory pečene (HCC), najmä 
centrálne 



Kazuistika (1.1)

• 52- ročný muž 

• OA:  operácia stredného ucha v detstve

• Abúzy:  0,5-1l vína denne posledné 2 roky,  nefajčiar

• LA:  žiadne lieky 

• RA: otec zomrel ako 74-ročný  na IM, matka zdravá

• SA:  projektový manažér

• VF:   od včera tmavý moč,  svetlá stolica,  hmotnosť stabilná 

• TO: včera  spozoroval žlté sfarbenie, má celkovú slabosť,    
vyčerpaný,  nechutenstvo, nauzea, opakovane vracal,  bez 
teplôt a triašky 



Kazuistika (1.2)

• OBJ. ikterus, bez hepatosplenomegálie, TK 120/80mmHg,  
pulz 78/min reg., T: 36,8°C,  BMI: 26,6kg/m2

• KO: WBC 10,35 , RBC 4,38, HGB: 154, HTC 0,43, PLT 139,2, 
MCV 98,41, Neu 87,9%, Lym 7%

• Koagulácia:  FBG 2,48, D-Dimer 0,82, INR 1,49, R-aPTT 1,11

• Biochémia:  S-BIL celk. 364,56 , S-BIL konj. 319,82, Albumín 
39,45,  S-AST 22,77, S-ALT 20,92, S-GMT 24,61, S-ALP 1,91, 
S-Fe 38,65 , CRP 12,7

• Moč : U-Bili 4+

• Ultrasonografia: zhrubnutá stena žlčníka, mierne zväčšená 
pečeň,  ostatný nález v norme



Kazuistika (1.3)

• sérologia:  anti HAV IgG, IgM- negat,  

anti HCV negat, 

antiHBc IgM pozit, HBsAg pozit,

anti CMV,EBV IgM -negat, 

Autoprotilátky – ANA skríning  negat. 

Diagnóza: ???????????????????????????



DIAGNÓZA

Akútna vírusová  hepatitída  B 



Kazuistika (2.1)

• 55- ročná žena 
• OA: primárna hypotyreóza pri AI tyreoitíde,  DM 2.typu,  colon

irritabile, vitiligo, alergická nádcha, dyslipidémia, art. hypertenzia
• Abúzy: nefajčiar 10 rokov (predtým 12cig./deň),  alkohol nepije
• LA: Euthyrox, Telmisartan, Metfogamma, Nolpaza, Stilnox, 

Valdoxan, 
• RA: otec zomrel tragicky ako 50-r., matka zomrela ako 82-r. , mala 

hypotyreozu
• SA: pracuje v knižnici
• VF: tmavý moč 7 dní,  pravidelná stolica,  norm. farby a 

konzistencie, nechutenstvo-schudla 1kg za mesiac.
• TO: spozorovala žlté sfarbenie kože  posledných 7 dní,  slabosť,  

nauzea,  vracala 1x denne, nechutenstvo, bez teplôt a triašky



Kazuistika (2.2)

• OBJ. ikterus, pečeň+1cm v mcč, TK 110/70mmHg,           
Pulz 80/min reg., T: 36,6°C,  BMI: 23,62 kg/m2

• KO: WBC 9,77, RBC 4,31, HGB: 122, HTC 0,36 PLT 248, MCV 
82,8, Neu 74,4%, Lym 12,2%

• Koagulácia: FBG 3,76, D-Dimer 0,27, INR 1,21, R-aPTT 1,17

• Biochémia:  S-BIL(celk.) 200,42, S-BIL ( konj.) 158,91,
Albumín 31,7, S-AST  7,88, S-ALT 12,31, S-GMT 3,13, S-ALP 
1,88, CRP 19,18,

• ELFO séra:  S- betaglobulin 11,3, S-gamaglobulin 20,7
(obraz chronickej hepatopatie)

• Moč : U-Bili 1+



Kazuistika (2.3)

• Ultrasonografia: steatóza pečene, polyp v žlčníku,  v.s
angiomyolipóm ľavej obličky, ostatný nález v norme

• Autoprotilátky: ANA++, ANCA negat, ASMA negat, AMA 
negat, LKM-1 negat, LC-1 negat

• Sérologia: anti HAV IgG,IgM- negat,  anti HCV negat, 
antiHBc IgM negat,  HBsAg negat

• Biopsia pečene pod CT  kontrolou „core cut“ : 
nekroinflammácia 8/18 (lymfoplazmocytová infiltrácia, 
piecemeal nekrózy), fibróza  3/6 (Ishak) 

• Diagnóza: ???????????????????????????



DEFINITÍVNA DIAGNÓZA

Autoimunitná hepatitída  typ 1.



Kazuistika (3.1)

• 55- ročný muž 
• OA: hypertenzia,  DM 1.typu, Dyslipidémia, ICHS, stp NSTEMI,  

CHRI,  stp NCMP  
• Abúzy: fajčí 15 cig/deň 20rokov, alkohol (pivo, víno) 

príležitostne
• LA: Inegy (ezetimib+ simvastatin) – berie posledné  3 mesiace, 

Procorolan, Prenessa, Talliton, ANP, Thiogamma, Humulin N, 
Humalog

• RA: otec  zomrel 51-točný na NCMP, matka  80-ročná na  
kolorektálny Ca

• SA: automechanik
• VF: posledný týždeň tmavý moč, stolica normálna, hmotnosť 

stabilná
• TO:  Pred 5 dňami spozorovala ikterus, tmavý moč, posledný 

mesiac slabá, nechutí jej jesť.



Kazuistika (3.2)

• Obj.nález: ikterus,  pečeň + 2cm, TK 130/80 mmHg, 
Pulz 70/min reg., T: 36,9°C,  BMI: 22,6kg/m2

• KO: WBC 9,26, RBC 4,21, HGB: 127, HTC 0,38 PLT 
166, MCV 82,8, Neu 62,7%, Lym 21,8%

• Koagulácia: INR 0,81, R-aPTT 0,84

• Biochémia:  S-GLU 16,13, S-BIL(total) 122,44, S-BILC 
114,42, Albumin 34,26,  S-AST  12,42, S-ALT 12,31, S-
GMT 13,12 S-ALP 16,23, TAG 4,23,CRP 0,93

• ELFO bielkovín séra: prítomnosť zápalu

• Moč: U-Bili 1+, U- Gluk 4+



Kazuistika (3.3)

• Ultrasonografia:  skontrahovaný  žlčník,  inak normálny nález 

• Sérologia: anti HAV IgM negat, IgG pozit,  anti HBC IgM
negat, anti HBC total negat,  anti HCV negat,  anti VZV IgM
negat, anti EBV IgM negat, anti CMV IgM negat.

• Autoprotilátky: ANA +, cANCA++

• Biopsia pečene pod CT  kontrolou „core cut“ : tkanivo 
pečene bez zápalových  zmien, bez fibrotických zmien,  ľahká  
intrahepatálna cholestáza, zvýšený počet eozinofilov

• Diagnóza: ???????????????????????????



Predpokladaná diagnóza

DILI (Liekmi indukované poškodenie pečene) 

❖ susp. Inegy (simvastatin,ezetimib)-po jeho vysadení 
postupná normalizácia hepatálnych testov  



ďakujem


