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Pečeň je pre naše telo rovnako dôležitá ako srdce či pľúca. Má mnoho funkcií - od tráviacej 

cez imunitnú až po detoxikačnú. Jej veľkým nepriateľom je náš životný štýl. 

Pečeň je najväčšia žľaza v našom organizme, uložená mierne vpravo pod bránicou. Hrá 

významnú úlohu pri trávení aj v rámci imunity - spracúva cukry, tuky aj bielkoviny, ktoré 

prijmeme zo stravy a deaktivuje a vylučuje z obehu toxické látky. Za minútu ňou pretečie 

jeden a pol až dva litre krvi. Žič, ktorú pečeň vylučuje, je nutná pre trávenie tukov v čreve. 

Bez pečene sa nedá žiť a ak sa pečeň vážne poškodí, je nevyhnutná jej transplantácia, inak 

pacient zomrie. 

V pečeni je viacero typov buniek. Asi 60 percent tvoria hepatocyty, v ktorých dochádza 

k základnej metabolickej činnosti pečene. Kupfferove bunky zachytávajú cudzorodé látky, 

prichádzajúce z tráviaceho traktu, pohlcujú vírusy, baktérie, parazity a odstraňujú ich z 

organizmu. Zachytávajú aj staré či poškodené červené krvinky. Ďalej sú v pečeni bunky 

uskladňujúce tuky a vitamín A, ktoré sa tiež významne podieľajú na imunitnej odpovedi pri 

infekcii. 

Víno jej neprospieva 

K najväčším škodcom pečene patrí alkohol, voľne dostupná droga na trhu. Alkoholová 

choroba pečene je jej najčastejšie ochorenie. Podľa Európskej asociácie pre štúdium pečene 

už denná dávka 25 gramov alkoholu zvyšuje riziko cirhózy. Aj neraz odporúčané dve-tri deci 

červeného vína, ktoré má mať pozitívne zdravotné účinky na kardiovaskulárny systém, môže 

u predisponovaného človeka viesť k problémom s pečeňou. Či sa to týka aj vás, nemôžete 

dopredu vedieť. Podľa štatistík však až štvrtina mužov a desať percent žien konzumujú 

alkohol v dávke, ktorá už ohrozuje ich zdravie. 

Prvým štádiom poškodenia pečene je steatóza, stukovatenie pečene. „Pri konzumácii 

alkoholu sa vyvinie pomerne rýchlo. Už 8- až 10-dňové intenzívne pitie vedie k 

stukovateniu pečene, no po zastavení pitia v tomto štádiu je steatóza reverzibilná. Pri 

pokračujúcej konzumácii alkoholu prechádza do steatofibrózy," vysvetľuje hepatológ a 

internista doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. Vtedy sa medzi tukovými bunkami začnú 

objavovať aj fibrózne vlákna, akési mikroskopické jazvičky. Tie postupne prenikajú celou 

pečeňou a dospeje to až k cirhóze. „Alkoholová cirhóza pečene je záverečnou fázou 

poškodenia pečene alkoholom." 

Na druhej strane asi u polovice alkoholikov sa nevyvinie cirhóza, potrebné sú 

pravdepodobne aj genetické predpoklady. „Priemerná konzumácia alkoholu u mužov s 



alkoholovou cirhózou pečene bola 160 g v priebehu 8 rokov," uvádza docent Jarčuška. Pri 

cirhóze sa tkanivo postupne mení na väzivové a zjazvené, čím sa zhoršuje funkčnosť pečene. 

K tomu, aby sa človek mohol liečiť, je nevyhnutná abstinencia. Aj preto je výber pacientov 

vhodných na transplantáciu pri alkoholovom poškodení pečene veľmi prísny. Hrozí totiž, že 

po transplantácii pacient po čase opäť začne piť a dôjde k recidíve alkoholovej choroby v 

transplantovanej pečeni. Cirhóza pečene je celosvetovo na treťom mieste medzi príčinami 

úmrtí ľudí v produktívnom veku.  

S liekmi opatrne 

Akútne zlyhanie pečene môže spôsobiť aj väčšie množstvo lieku s obsahom paracetamolu, 

teda jedného z najbežnejších prostriedkov proti bolesti či zvýšenej teplote. „K akútnemu 

zlyhaniu pečene môže viesť jednorazové užitie päť gramov paracetamolu," varuje doc. 

MUDr. Jarčuška. „Typická smrteľná dávka je desať a viac gramov za deň. No veľmi vážny stav 

či dokonca úmrtie môžu spôsobiť už štyri tabletky, teda obyčajné dva gramy paracetamolu," 

upozorňuje MUDr. Pavel Trunečka, CSc, prednosta Transplantcentra Inštitútu klinickej a 

experimentálnej medicíny v Prahe. Vo Veľkej Británii stojí takmer za šestdesiatimi 

percentami akútneho zlyhania pečene práve paracetamol. 

Nejde však zďaleka o jediný liek, ktorý pôsobí na pečeň toxicky. „Aj intoxikácia inými liekmi, 

ako sú antituberkulotiká, antidepresíva, nesteroidné antiflogistiká, anestetiká a iné, dokonca 

aj herbálnymi prípravkami dostupnými v lekárňach bez lekárskeho predpisu, môže viesť k 

akútnemu zlyhaniu pečene," konštatuje docent Jarčuška. Poškodenie pečene sa vyskytuje aj 

pri nadmernom užívaní vitamínu A, najmä pri súčasne zvýšenej konzumácii alkoholu. 

Abeceda žltačiek 

Aj bez kvapky alkoholu však môže byť pečeň vážne poškodená. Jej najznámejšie ochorenie je 

žltačka, hepatitída. Existuje ich však niekoľko a ich dopady na zdravie sú rôzne. „Akútne 

vírusové hepatitídy sú vo veľkej väčšine prípadov ochorenia s dobrou prognózou," 

konštatuje profesor MUDr. Petr Husa, CSc, prednosta kliniky infekčných chorôb v Brne. Ide o 

žltačku typu A, teda chorobu špinavých rúk, a žltačku typu E, z ktorých sa dá pomerne dobre 

vyliečiť. „Naopak, dôsledky chronických infekcií vírusmi hepatitídy B, C a D môžu byť veľmi 

závažné a významne ovplyvňovať kvalitu a dĺžku života," dodáva. Hlavne žltačky typu B a C, 

ktoré sa šíria krvnou cestou, sú v celosvetovom meradle najčastejšími príčinami cirhózy 

pečene a jej rakoviny. Kým proti žltačke B sa u nás povinne očkuje, na žltačku typu C vakcína 

neexistuje a aj u nás ju majú stovky ľudí bez toho, aby o nej vedeli. Často sa na ňu príde 

náhodou, napríklad pri preventívnej zdravotnej prehliadke. Existuje však pomerne nová 

protivírusová liečba, ktorá je schopná vírus hepatitídy C z organizmu úplne odstrániť. 

Stukovatenie 

Za stukovatením pečene, pečeňovou steatózou, tiež nemusí stáť len alkohol. Nealkoholová 

tuková choroba pečene sa môže rozvinúť do vážnejšej formy, nealkoholovej 

steatohepatitídy, prípadne až do cirhózy pečene a jej zlyhania. K rizikovým faktorom patrí 

obezita, cukrovka 2. typu a zvýšená koncentrácia triacyglycerolov v krvi. 



Rozhodujúcim faktorom pri liečbe je zníženie hmotnosti, teda schudnutie. Stukovatenie 

pečene totiž, našťastie, nie je nezvratné a pečeň je orgán, ktorý sa dokáže úžasne 

zregenerovať. „Dôležité však je, aby sa nealkoholová steatóza nedostala do 

steatohepatitídy, čo už je zápalové ochorenie," zdôrazňuje doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. 

Poškodenie pečene môže byť tiež auto-imunitne podmienené. Ďalej existujú vrodené 

choroby pečene ako napríklad hereditárna hemochromatóza, čiže porucha metabolizmu 

železa, ktoré sa hromadí v pečeni aj inde v tele. Zvykne viesť ku chronickej hepatitíde až 

cirhóze. Wilsonova choroba je zase porucha metabolizmu medi, ktorá sa hromadí najprv v 

pečeni a potom aj inde, najmä v nervovom systéme. Tak ako ostatné orgány v našom tele ani 

pečeň nefunguje osamotene, preto jej dobrá kondícia súvisí s celkovým zdravím a kondíciou 

celého organizmu. 

— 

docent MUDr. Peter Jarčuška, PhD. 

mim. prof., hepatológ, internista, I. interná klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura a LF 

UPJŠ Košice, krajský odborník pre hepatológiu, člen výboru a bývalý prezident Slovenskej 

hepatologickej spoločnosti 

 

 

 

 

 


