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Na Slovensku je až 35 000 ľudí s hepatitídou C 

 

Slovensko je štvrtou krajinou Európy v rebríčku úmrtnosti z dôvodu ochorení pečene. Príčinou nie sú 

len vírusy, ktoré spôsobujú hepatitídu, ale aj alkohol, obezita, nezdravá strava a nedostatok pohybu. 

Doteraz skrytou hrozbou ostáva hepatitída typu C. Odborníci predpokladajú, že na Slovensku je asi 35 

000 ľudí, ktorí s hepatitídou typu C nevedome žijú mnoho rokov. Chronická forma ochorenia pritom 

spôsobuje ťažké poškodenie pečene a môže mať až smrteľné následky. Dôležité je včas začať s 

vhodnou liečbou, ktorá môže byť vďaka novým dostupným liekom rýchla a efektívna.  

Doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD., prednosta II. internej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej 

Bystrici a prezident Slovenskej hepatologickej spoločnosti uviedol, že Slovensko má štvrtý najvyšší 

počet úmrtí spôsobených chorobami pečene v Európe. Bremeno z chorôb pečene je ťažké. Počet 

pacientov, ktorí bojujú s chorobami pečene, extrémne narastá. Jedným z faktorov je nadmerné pitie 

alkoholu, ktoré na Slovensku zohráva veľmi negatívnu úlohu. Tiež neustále narastá počet prípadov 

nealkoholovej tukovej choroby pečene (NAFLD). Toto ochorenie ide ruka v ruke s pandémiou obezity 

vo svete. ľudia majú málo pohybu a obezita je spôsobená predovšetkým nevyváženou stravou a 

zložením potravín, ktoré sa každý deň konzumujú. Tretím dôvodom sú vírusy a jedným z nich je aj 

vírus spôsobujúci hepatitídu typu C. Hepatitída typu C bola objavená v roku 1989.  

Prvé testy boli k dispozícii až v roku 1992, preto sa krv darcov na prítomnosť tohto vírusu dovtedy 

netestovala. Odkedy sa vírus pred viac ako 26 rokmi objavil, konečne sa zistilo, ktoré fázy životného 

cyklu sú na jeho prežitie nevyhnutné. Našli sa enzýmy, bez ktorých vírus nevie prežiť a gény, ktoré 

tieto enzýmy kódujú. To bol podklad na hľadanie liekov. ,,V roku 1988 sa na našej klinike vyskytoval 

približne jeden prípad karcinómu pečene počas niekoľko mesiacov, teraz je to jeden prípad do 

týždňa. Ochorenia pečene majú v súčasnosti nielen obrovský zdravotný, ale aj ekonomický rozmer. 

Napríklad v Anglicku je každý rok o 10 % úmrtí viac na choroby pečene. Ak sa nárast ochorení pečene 

nezastaví, počet ľudí, ktorí budú v dôsledku toho zomierať, o 15 - 20 rokov predbehne počet 

kardiovaskulárnych úmrtí."  

Doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD. z Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UN L. Pasteura a LF 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zdôraznil, že príznaky ochorenia sú veľmi všeobecné či 

dokonca žiadne. Hepatitídu typu C spôsobuje vírus hepatitídy C (HCV), ktorý napáda pečeňové bunky, 

kde sa množí a následne sa opätovne uvoľňuje do krvi. Nemá typické príznaky a organizmus napáda 

zvnútra, nenápadne a v tichosti. Môže sa prejavovať únavou, nevoľnosťou, nechuťou do jedla, 

poruchami trávenia. Znakom môžu byť aj dlhodobo zvýšené pečeňové testy. Mnoho nakazených ľudí 

však tieto príznaky vôbec nepociťuje. V súčasnosti je vírusom žltačky typu C na Slovensku nakazených 

približne 35 000 pacientov, no podľa lekárov je rozpoznaný asi len jeden z desiatich nakazených ľudí.  

Ohrození sú najmä ľudia, ktorým bol pred rokom 1992 podaný krvný derivát, podstúpili transfúziu 

alebo kedykoľvek prišli do kontaktu s nesterilnou ihlou - nielen užívaním drog, ale tiež pri tetovaní, 

piercingu alebo akupunktúre.  

Hepatitída C sa môže prenášať aj medzi osobami v blízkom vzťahu, napríklad nezvyčajnými 

sexuálnymi praktikami, ale aj používaním rovnakej zubnej kefky alebo žiletky. Hepatitída C je jednou z 

najčastejších príčin chronického ochorenia pečene. Vo svete je najčastejším dôvodom na 

transplantáciu pečene. Hepatitída C asi v 3/4 prípadov prechádza do chronickej infekcie s rizikom 



ďalších komplikácií ako sú cirhóza alebo karcinóm pečene. Liečba žltačky typu C dnes už nie je pre 

pacienta náročná a je takmer stopercentne účinná. Darí sa vyliečiť aj pacientov s pokročilou cirhózou, 

pre ktorých boli doteraz liečebné možnosti obmedzené. Od jesene roku 2015 je k dispozícii dokonca 

liečba vo forme tabliet. Priamo pôsobiace antivirotiká sú triumfálnym úspechom vedy. Odborníci sa 

zhodujú, že ak by sa našli všetci pacienti nakazení vírusom hepatitídy typu C, tento vírus by mohol byť 

v populácii postupne eradikovaný. Lekári prostredníctvom edukačnej kampane Zbierali ste céčka? 

Možno ich máte ešte dnes vyzývajú ľudí, aby si spomenuli na obdobie 80. rokov, keď boli populárne 

malé plastové céčka. Práve v tomto čase sa mohli nevedome nakaziť hepatitídou typu C. 

Problematickí sú pacienti, ktorí s touto chorobou žijú bez toho, aby o nej vedeli. Preto je dôležité, aby 

všetci, ktorí mohli prísť do kontaktu s nakazenou krvou, navštívili čím skôr svojho praktického lekára a 

nechali sa otestovať.  

Kto by mal byť vyšetrený na hepatitídu C? Osoby so zvýšenými ,,pečeňovými testami", intravenózni 

užívatelia drog (aj sporadickí), osoby po transfúzii krvi, krvných derivátov a po transplantáciách pred 

rokom 1992, osoby s tetovaním, piercingom alebo po akupunktúre robených za nedostatočne 

sterilných podmienok, promiskuitné osoby a sexuálni partneri osôb s hepatitídou C, ľudia v 

domácnosti s HCV infikovaným pacientom, hemofilici, hemodialyzovaní pacienti, osoby po expozícii 

nakazenej alebo neznámej krvi (napr. aj zdravotníci).  

Diagnostika sa opiera o dôkaz protilátok proti vírusu hepatitídy C (anti-HCV protilátok). Test je v 

prípade podozrenia oprávnený indikovať každý lekár nezávisle od jeho odbornosti a je možné aj 

anonymné testovanie. Na jednoznačné potvrdenie infekcie je potrebné vykonať priamy dôkaz 

prítomnosti vírusu - test na HCV RNA metódou PCR, ide o nadstavbový test, realizuje ho lekár-

špecialista. Pri plánovaní liečby sa dopĺňa genotyp a kvantitatívne stanovenie vírusu. Proti hepatitíde 

C neexistuje žiadna možnosť očkovania, ale existuje účinná liečba, ktorej cieľom je úplné odstránenie 

vírusu z organizmu. Pre pacienta je kľúčová včasná diagnostka a liečba, aby nestihli nastať 

nenapraviteľné zmeny na pečeni.  

Podľa najnovších európskych odporúčaní zo septembra 2016 je potrebné zvážiť liečbu u všetkých 

pacientov s chronickou hepatitídou C a u pacientov s pokročilým ochorením má byť liečba indikovaná 

bezodkladne.  

Do roku 2014 bola k dispozícii len liečba na báze interferónu, ktorá aj napriek zdokonaľovaniu mala 

svoje úskalia - účinnosť podľa typu liečby dosahovala 45 - 75 % a liečba bola sprevádzaná množstvom 

nežiaducich účinkov. Trvanie liečby bolo takmer rok (48 týždňov), podávala sa čiastočne injekčnou 

formou, u mnohých pacientov bola kontraindikovaná alebo zle tolerovaná.  

Od roku 2015 nastúpila éra bezinterferónovej liečby založená na kombinácii viacerých priamo 

účinkujúcich antivirotík, ktorá zvýšila účinnosť na > 95 - 97 % a má minimum nežiaducich účinkov, 

dobrú toleranciu a bezpečnosť.  

Terapia sa skrátila na 12 týždňov. Možné je liečiť všetkých, aj tých najťažších pacientov. V liečbe 

chronickej hepatitídy C nastali významné pokroky. Príchod nových antivirotík a bezinterferónových 

režimov priniesol výrazný nárast úspešnosti liečby a umožnil liečbu aj doteraz kontraindikovaným 

pacientom. Bolo by vhodné využiť tento nebývalý potenciál a sprístupniť liečbu postupne všetkým 

infikovaným. Preto je potrebné predovšetkým zlepšiť skríning hepatitídy C, keďže veľká časť 

infikovaných ostáva stále nediagnostikovaná a neliečená. Po prvýkrát sa opatrne začína hovoriť aj o 

možnej eradikácii hepatitídy C v populácii.  

 



Pacientka Mária ešte v roku 1980 podstúpila operáciu, pri ktorej jej boli podané krvné transfúzie. 

Vtedy ešte nikto netušil, že krv, ktorá jej mala pomôcť, vyvolá ďalšie, vážnejšie problémy, ktoré sa 

začnú prejavovať až o 28 rokov neskôr. V súčasnosti je nastavená na modernú liečbu a jej život sa 

podstatne zmenil k lepšiemu. ľudia často žijú s chronickým typom hepatitídy C aj niekoľko rokov v 

nevedomosti. Zanedbanie liečby však môže mať smrteľné následky. 


