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Súhrn 

Autor sa v článku zaoberá problematikou niektorých klinických komplikácií alkoholickej cho
roby pečene (ACHP) . Upriamuje pozornosť na 4 hlavné skupiny komplikácií : metabolické poru
chy, infekcie, psychopatologické príznaky u pacienta a poruchy obličkových funkcií. Okrajovo 
sa dotýka imunologickej problematiky ACHP a hodnotenie zdravotného stavu alkoholika. Oso
bitnou kapitolou je problematika medikamentóznej terapie pri ACHP s potrebou redukcie dávky 
lieč iva vo viacerých liekových skupinách . Krátko sa zmieňuje o prevencii ACHP, ako aj o niekto
rých možnostiach do budúcnosti . 

Kfúčové s lo vá: alkoholizmus - alkoholická c~oroba pečene (ACHP) - komplikácie ACHP 
- imunológia ACHP - liečivá pri ACHP (redukcia dávky) - prevencia ACHP. 

J . Hromec: CONTRIBUTION TO SOME CUNICAL PROBLEMS IN PA
TIENTS WITH ALCOHOUC UVER DISEASE 

Summary 

The author deals in his paper with the prob\ematics of some clinical complications of the alco
holic liver disese . Attention is drawn to 4 main groups of complications: metabolic disorders , in
fections, psychopathologic symptoms and kidney function disorders. Immunologic problematics 
of patients with alcoholic liver disease as well as the general health condition of the patient , the 
alcoholic are touched marginally . A separate part is devoted to the problematics of medicamentous 
therapy , necessitating reduction of the therapeutic doses in more than one drug groups. The 
author mentions briefly prevention methods of the alcoholic liver disease as well as some possibi
lities for the future . 

Key wo r d s: alcoholism - alcoholic liver diasese - alcoholic liver disease complications - immu
nology of the alcoholic liver disease - drugs at alcoholic liver disease (reduction of the doses) - pre
vention of the alcoholic liver disease . 

201 



J. HROMEC/ PRÍSPEVOK K NIEKTORÝM KLINICKÝM PROBLÉMOM U PACIENTOV 
S ALKOHOLICKOU CHOROBOU PEČENE 

J. Hromec: BEITRAG ZU EINIGEN KLlNISCHEN PROBLEMEN BEI PA
TIENTEN MIT ALKOHOLISCHER LEBERKRANKHEIT 

Zusam men fass ung 

Der Autor befasst sich mit der Problematik einiger klinischen Komplikationen der alkoholi
schen Leberkrankheit. Er richtet die Aufmerksamkeit auf 4 Komplikationshauptgruppen: meta
bolische Stärungen , Infektionen , psychopathologische Symptome beim Patienten und Stärungen 
der Nierenfunktionen . Am Rande beriirt er auch die immunologische Problematik der alkoholi
schen Leberkrankheit und die Auswertung des Gesundheitszustandes des Patienten, des Alkoho
likers. Der Autor widmet einen. eigenen Teil der Problematik der medikamentäsen Behandlung 
der alkoholischen Leberkrankheit mit der Notwendigkeit der Herabsetzung der Dosis des Medi
kamentes mehrerer Medikamentengruppen. In Kiirze wird die Prävention der alkoholischen Le
berkrankheit, sowie au ch einige Mäglichkeiten fiir die Zukunft erwähnt. 

Sch I ii s s e I w ä rte r: Alkoholismus - alkoholische Leberkrankheit - Komplikationen der alkoho
lischer Leberkrankheit - Immunologie der alkoholischer Leberkrankheit - Medikamente bei der 
al koholischen Leberkrankheit Dosisherabsetzung - Prävention der alkoholischen Lebe rkrankheit.. 

IO. rpoMe~: K BOIIPOCY O HEKOTOPbIX KJIMHMqECKMX OCJIO)K

HEHMHX Y IIAIJ;MEHTOB, CTPA,UAIOIUMX AJIKOrOJIbHbIM 3AEO

JIEBAHMEM IIEqEHM 

Pe3lOMe 

ÄBTOp B cBoeií: CTaTbe 3aHJ1MaeTCH rrp06JleMaTI1Koií: HeKoTopbIX KJIl1HJ1qeCKI1X OCJlO}KHe

Hl1ií: aJlKOrOJlbHOrO 3a60JleBaHl1H rreqeHJ1. CBoe BHI1MaHl1e OH cocpe~OTaql1BaeT Ha qeTblpe 

OCHoBHble rpyrrIlbI OCJlO}KHeHI1ií: : HapyweHJ1H 06MeHa Be~eCTB , I1H<pe~l1l1 , rrCI1XOrraTOJlO

rl1qeCKl1e 113MeHeHl1H Jll1QHOCTl1l1 HapyweHI1H <pyHK~l1ti: rrOQeK. ABTOp , KpoMe Toro, y~eJIfI
eT BHl1MaHl1e l1MMyHOJlOľI1QeCKoti: rrp06JleMaTl1Ke aJlKOrOJlbHOrO 3a60JleBaHl1H rreQeHI1 

11 Borrpocy orrpe~eJleHl1H COCTOHHl1H 3~OpOBbH rra~l1eHTa-aJlKOrOJll1Ka . OC06ylO rrp06JleMa

Tl1Ky rrpe~CTaBJlHeT c060ti: Me~KaMeHT03HaH Teparrl1H aJlKOrOJlbHOrO 3a60JleBaHl1H neQe

Hl1, Kor~a He06xo~l1MO yMeHbWl1Tb ~03bI rrpI1Hl1MaeMbIX JleKapCTB BO MHOľl1X JleKapCTBeH

HbIX rpyrrnax. ABTOp KOpOTKO 3aTparl1BaeT Bonpoc rrpo<pI1JlaKTI1KI1 aJlKOrOJlbHOrO 3a6oJle

BaHI1H neQeHI1 11 HeKoTopbIX ee B03M02KHOCTeií: B 6y~~eM. 

KJlIOQeBble CJlOBa: aJlKOrOJll13M - aJlKOrOJlbHOe 3a60JleBaHl1e neQeHI1 - OCJlO}KHeHI1i1 

aJlKOrOJlbHOrO 3a60JleBaHJ1H neQeHI1 - l1MMYHOJlOrI1H aJlKOrOJlbHOľO 3a60JleBaHl1H neQeHl1 

- JleKapCTBa, npl1HI1MaeMble rrpl1 aJlKOrOJlbHOM 3a6oJleBaHl1I1 rreQeHJ1 (yMeHbWeHl1e ~03bI) 

- npO<pI1JlaKTI1Ka aJlKOrOJlbHOrO 3a60JleBaHl1H rreQeHI1 . 

Takmer vždy je pravidlom , že ak alkoholika hospitalizujeme v nemocnici, skoro 
vždy ide o klinicky závažný stav . Jeho choroba môže predstavovať jednak komplikáciu 
základného ochorenia - alkoholickej choroby pečene (ACHP), alebo ide o nejaké iné 
ochorenie, ktoré však zvyčajne má určitý vzťah aj k alkoholizmu. 

Príčiny vzniku alkoholickej choroby pečene : 
priama hepatotoxicita alkoholu; 
imunologické mechanizmy ; 
individuálne rozdiely v odpovedi na abúzus alkoholu ; 
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- genetické variácie vo farmakokinetike etanolu a acetaldehydu; 
- individuálna distribúcia alkohol-dehydrogenázy a acetaldehyd-dehydrogenázy. 

Niektoré charakteristiky ACHP 

Najagresívnejšou substanciou je acetaldehyd (AA), ktorý reaguje s bielkovinami, 
N-terminálnymi aminokyselinami a niektorými bunkovými súčasťami (napr. s membrá
nou hepatocytu), pričom vznikajú viaceré komplexy ako AA - protrombín, AA - albu
mín a AA - hemoglobín. Tento fakt ďalej ovplyvňuje: a) aj zmenu terciárnej štruktúry 
proteínu a imúnny systém rozpoznáva túto novú štruktúru ako telu cudziu - vzniká 
n eoa n t i gé na b) tvorbu tzv. AA-determinánt v proteínoch, ktorá je per se antigénne 
účinná . Protilátky IgG, IgM a najviac IgA sú potom namierené proti: 

- alkoholickému hyalínu (Malloryho telieska); 
- cytokeratínu; 
- liver specific protein (LSP); 
- liver membrane antigen (LMA); 
- DNA a ďalším intracelulárnym proteínom (Silvers, 1985) . 
V internistickej praxi sa stretávame s viacerými stavmi, ktoré napÍňajú úvodné vety 

tohto článku, ale predsa len sú to 4 skupiny, resp. kategórie zdravotného zhoršenia, 
ktoré sú najčastejšie a najzávažnejšie: 

I. metabolické poruchy; 
2. infekcie; 
3. závažne alterovaný neurologický stav; 
4. zhoršenie renálnych funkcií. 

l. Metabolické poruchy 

Stretávame sa s viacerými stavmi, v popredí sú však dva: a I k o h o I i c k á ke t 0-

acidóza a alkoholická hypo glykémia . Veľmi závažným faktom je to, že ako 
prvý, tak aj druhý stav sa často zamieňajú za akútnu alkoholickú intoxikáciu, čo môže 
mať pre pacienta až fatálne následky. Je nutné bezpodmienečne na tieto stavy myslieť 
u každého chorého alkoholika s poruchou vedomia alebo v tzv. rozkolísanom, resp. 
rozvrátenom metabolickom stave (Kelley ,1989). Treba si tiež uvedomiť, že tieto zmeny 
sú pomerne rýchlo reverzibilné pri adekvátnom podaní tekutín a glukózy parenterálne. 
Mnohí pacienti majú závažný deficit iónov (najmä fosfátov, magnézia a kália) a potre
bujú rýchle dodanie týchto elektrolytov. Ak vznikne hoci najmenšie podozrenie na hy
poglykémiu, treba urýchlene vykonať vyšetrenie hladiny cukru v krvi a pri jej nízkych 
hodnotách začať okamžitú substitúciu . 

2. Infekcie 

Je všeobecne známy fakt, že alkoholici sú náchylní na vznik závažných infekcií. Je 
to výsledok viacerých príčin (malnutrícia, základná pečeňová choroba, interferencia 
s imúnnou odpoveďou na alkohol a ďalšie (Lieber, 1986). Pri ACHP sa stretávame 
s množstvom imunologických alterácií, z ktorých uvedieme tie najmarkantnejšie: 

a ) I'lll yklonálna hypergamaglobulinémia vo všetkých triedach 19, špeciálne v triede 
IgA : 
- h) dl'poLity IgA pozdÍž pečeňových sínusoidov; 
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c) zvýšený prívod antigénov, ktorý je spôsobený zvýšenou absorpciou antigénov 
z gastrointestinálneho traktu (GIT). Alkohol spôsobuje zvýšenú črevnú permeabilitu , 
a to prevažne pre zložky potravy nízkej molekulárnej hmotnosti -low moIecuIar weight 
compounds (Strober, 1987) ; 

d) chorý pečeňový parenchým zlyháva pri sekvestrácii antigénov, ktoré "prešli" 
GIT-om buď ako následok dysfunkcie Kupfferových buniek alebo ako následok "shun
tovania" portálnej krvi; 

e) u pacientov s HL-A fenotypom B 8 alebo B 12 sa nájdu často autoprotilátky. Ide 
predovšetkým o protilátky proti LSP aLMA. 

U týchto pacientov sa aj veľmi závažné (niekedy až celkové) infekcie prejavia "len" 
zhoršením mentálneho stavu, hypotenziou alebo inými nešpecifickými príznakmi. Chý
banie vysokej teploty vôbec nevylučuje závažnejšiu infekciu . Častejšie sa stretneme 
s lobárnymi pneumóniami a pľúcnymi abscesmi (tieto bývajú dôsledkom periódy poru
šeného vedomia, aspirácie a nedostatočnej hygieny v ústnej dutine), bakteriálnou me
ningitídou , spontánnou bakteriálnou peritonitídou (Eisenburg, 1982) , ako aj so závaž
nými infekciami močového traktu . Títo pacienti musia byť kompletne podrobne vyše
trení a na možnosť takejto závažnej infekcie musíme vždy myslieť . 

Ak je prítomný ascites , treba vždy odobrať jeho vzorku a odoslať do laboratória na 
vyšetrenie vo ffaštičke pre hemokultúru (Kelley, 1989). Tento spôsob poskytuje totiž 
väčšie šance na kultiváciu mikroorganizmov z infikovaného ascitu. Koncentrácia bak
térií je v získanej vzorke ascitu pomerne nízka . Prítomnosť druhu Bacteroides alebo 
viac ako jedného kmeňa mikroorganizmov v ascite nás musí upozorniť na možnosť črev
nej perforácie . Niektorí autori odporúčajú meranie pH ascitickej tekutiny . Namerané 
pH pod 7,34 alebo viac ako 0,1 pH jednotky pod úrovňou pH arteriálnej krvi je veľmi 
pravdepodobne výsledkom bakteriálnej infekcie. 

Ak sú v ascite prítomné baktérie, alebo tu nájdeme veľa neutrofilných leukocytov , 
alebo je pH veľmi nízke , musí sa pacientovi začať podávať intenzívna antibiotická lieč
ba (najskôr cefalosporíny tretej generácie). Pôvodcami infekcie sú najmä streptokoky 
alebo črevné gramnegatívne kmene. Použitie aminoglykozidov v tejto indikácii je spo
jené s vysokým rizikom vzniku renálneho zlyhania, resp . s rozvojom hepatorenálneho 
syndrómu (HRS). 

3. Závažne alterovaný neurologický stav 

Je vždy mimoriadne ťažké klinicky správne zhodnotiť neurologický stav chorých, in
toxikovaných alkoholikov. Najčastejšie diferenciálne diagnostické problémy pripravia : 
trauma hlavy s možným akútnym či chronickým subdurálnym hematómom, bakteriálna 
meningitída, hypoglykémia, hyponatriémia , stav po ikte so záchvatmi, otrava liekmi, 
metanolom, etylénglykolom, Wernicke-Korsakoffov syndróm, hepatálna encefalopa
tia, abstinenčné syndrómy a mnohé ďalšie, už zriedkavejšie sa vyskytujúce stavy. 

Diagnóza traumy hlavy vychádza z dôkladného fyzikálneho vyšetrenia , objektívnych 
anamnestických údajov a niekedy i z už prítomných ložiskových neurologických príz
nakov . Vo väčšine prípadov , pokiaľ je to technicky možné , by však mala computerová 
tomografia (CT) predchádzať vykonaniu lumbálnej punkcie (LP). 

Alkoholici často majú okrem abúzu alkoholu aj abúzus rôznych ďalších liekov či to
xických látok . Pomerne často omylom vypijú rôzne toxické látky, ktoré potom závaž
ným spôsobom menia "typický" klinický nález u pacienta . Napríklad pri prítomnej ne
jasnej ťažkej metabolickej acidóze musíme myslieť aj na možnosť otravy metanolom 
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alebo etylénglykolom. Liečba takto intoxikovaného pacienta vyžaduje často aj hemo
dialýzu. 

Wernicke-Korsakoffov syndróm je vzácny a je charakterizovaný oftalmoplégiou, ce
rebelárnou ataxiou a demenciou. Zdá sa, že tento syndróm zapríčiňuje okrem iného 
aj závažný deficit tiamínu . Od príchodu do nemocnice by mal teda takýto pacient do
stávať vysoké dávky tiamínu . Vrelo sa odporúča aj substitúcia ostatných vo vode roz
pustných vitamínov , najmä pyridoxínu a kyseliny listovej . Vitamín K podávame pri 
abnormálnych hemokoagulačných parametroch . Pozor však na excesívne podávanie vi
tamínu A , keďže alkohol zvyšuje jeho toxicitu (Riecker, 1980; Kelley, 1989). 

Diagnóza hepatálnej encefalopatie tiež nie je ľahká. Všeobecne nachádzame niekto
ré typické fyzikálne znaky ACHP. Prítomnosť hepatálneho foetoru je tiež pomocou 
pre lekárov-klinikov s dobre vyvinutým čuchom. Niekedy je užitočné vykonať EEG 
vyšetrenie na rozlíšenie hepatálnej encefalopatie od alkoholického delíria . Ak sa hepa
tálna encefalopatia s istotou diagnostikuje , potom sa musí starostlivo pátrať po fakto
roch , ktoré ju môžu vyvolať, resp . zhoršovať (napr. krvácanie do GIT, elektrolytový 
a acidobázický dysbalans , nadmerný príjem bielkovín v strave, závažná zápcha, použí
vanie niektorých liekov - pozor na aminofenazon!, renálne zlyhanie a napr. aj hepa
tóm). 

Vysadenie samotného alkoholu, ale aj niektorých psychofarmák, môže vyvolať zá
važné psychopatologické príznaky u pacienta . Existujú niektoré typické znaky vysade
nia . Na začiatku býva agitovanosť , chvenie a tzv. autonomická hyperaktivita. Záchvaty 
sa môžu zjaviť v prvých 48 hodinách po vysadení. Po zjavení sa halucinácií môže nasle
dovať najobávanejšia fáza - delírium tremens. Bližšie ho opisovať nepokladáme za po
trebné , ale ide o stav, ktorý môže byť pre pacienta potenciálne fatálny. Pacienta treba 
veľmi opatrne a starostlivo liečiť s dôrazom na udržanie , resp . obnovenie porušenej 
vodnej a e lektrolytovej rovnováhy , na sedáciu s krátko pôsobiacimi benzodiazepínmi 
(napr. Lorazepamom , ktorý nie je metabolizovaný cytochrómovým P-450 systémom, 
ale rýchle inaktivovaný glukoronidáciou) ako aj s veľkou pozornosťou na možnosť 
vzniku závažných komplikácií (napr. aspiračná pneumónia , rabdomyolýza atď.) Medi
kamentózna liečba týchto pacientov musí zohľadňovať zmeny farmakokinetiky a far
makodynamiky , ku ktorým v zmysle ACHP jednoznačne dochádza a ktoré sú často 
podcenené. 

4. Zhor še n ie r e n á l nych fu n kcií 

Pacienti s ACHP môžu mať závažnú poruchu už pri prij atí do nemocnice, alebo sa 
rozvinie až počas hospitalizácie. Ak má takýto pacient výrazný a na liečbu refraktérny 
ascites, a lebo sa v predchorobí excesívne liečil diuretikami , musíme v diferenciálnej 
diagnostike myslieť na HRS (Eisenburg, 1982; Kelley , 1989) . Pokiaľ sme nevylúčili he
patorenálny syndróm, je častou chybou pátranie po iných problémoch a príčinách zhor
šenia stavu. Pri každom pokročilom a závažnom pečeňovom ochorení musíme s ním 
rátať . Pacient má už spomínaný výrazný ascites, hladina nátria je v moči iniciálne nízka 
a osmolalita moču je vysoká. Nie je prítomná hematúria ani proteinúria a močový se
diment je prázdny, bez bunkových elementov . Na druhej strane prítomnosť močového 
nálezu v zmysle va lcov, pyúrie či hematúrie musí viesť klinika k inej diagnóze. 

Do úvahy však prichádza aj potenciálne reve rzibiIná obličková choroba (napr. ve
dľajší liekový efekt, obštrukcia močového traktu, sepsa, rabdomyolýza. akútna nekró-
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za napr. po krvácaní do GIT a ďalšie). Tiež treba vylúčiť pokles cirkulujúceho obje
mu sledovaním centrálneho venózneho tlaku . 

Terapia HRS by mala v prvom rade zahrňovať paracentéiu a opatrné podávanie te
kutín a koloidov (Wolff, 1988). Posledné údaje ukazujú , že v tejto fáze ochorenia je 
výhodné podávanie čerstvej zmrazenej plazmy , keďže poskytuje renínový substrát 
(Kelley , 1989). U niektorých týchto pacientov má svoju cenu i naloženie peritoneo-ve
nóznej spojky (shuntu). 

Zhodnotenie zdravotného stavu alkoholika s podozrením na ACHP alebo so zhoršo
vaním kompenzácie už existujúcej A CH P 

Alkoholici môžu mať také anamnestické údaje alebo fyzikálne nálezy, ktoré už do
voľujú predpokladať existenciu pečeňovej choroby, alebo skutočnosť, že sa táto existu
júca ACHP v poslednom čase závažným spôsobom zhoršila . Ako sme už uviedli vyššie , 
nedá sa predpokladať , že všetky abnormality sú zapríčinené len abúzom alkoholu . Pa
cient môže mať súčasne aj iné ochorenie pečene, alebo na ACHP nasadá vírusová he
patitída, lieková (toxická) hepatitída, hepatóm či biliárna obštrukcia následkom beníg
nej striktúry , tumoru, žlčových kamienkov či ochorenia pankreasu . Až 20 % všetkých 
pacientov s ACHP má žlčové kamene , zvyčajne pigmentové. Už aj z tohto vidieť nevyh
nutnosť systematického prístupu k takémuto pacientovi pri určova ní jeho pečeňového 
ochorenia. 

Nesmierne dôležitá je podrobná anamnéza vzhľadom na množstvo a kvalitu prijíma
ného alkoholu , ako aj eventuálny príjem ďalších liekov a eventuálnych toxínov. Pod
robne sa musí vyšetriť aj expozícia rôznym vírusom (homosexuáli, transfúzie krvi 
a krvných derivátov, intravenózne podanie liekov , operačné a zubolekárske výkony 
a pod.) . 

Fyzikálne vyšetrenie vykonáme so zameraním na nález stigmát chronickej pečeňovej 
choroby , zväčšenia abdominálnych orgánov (najmä pečene a sleziny), abnormálne re
zistencie v dutine brušnej , palpáciu žlčníka , Murphyho príznak a podobne . 

Nález znakov svedčiacich pre pečeňové ochorenie podmieňuje ďalšie vyšetrenia 
s cieľom určiť príčinu a často i vykonanie pečeňovej biopsie (Wallnäffer, 1977) . Všeo
becne vykonávané tzv . pečeňové sérové testy môžu pomôcť v ďalšom postupe , ale často 
neprispejú napr. v diferenciálnej diagnóze intra- a extrahepatálnych príčin cholestázy . 

Pred biopsiou je nutné vykonať ultrazvukové vyšetrenie (USG) hepatobiliárnej ob
lasti a pankreasu (Kováč, 1981 ; Hromec, 1983) , podľa potreby i CT a zriedkavo i scin
tigrafiu pečene . Nádory , resp. iné ložiskové zmeny v pečeni môžu byť bioptované, resp . 
pungované pod rádiologickdu kontrolou . Ikterus podmieňujú mnohé možnosti vrátane 
obštrukcie biliárneho traktu . Opäť je potrebné vykonať USG alebo CT s cieľom odhaliť 
eventuálne dilatované žlčové cesty. Ak sú vývody dilatované, musíme obštrukciu pred
pokladať a získať cholangiogram buď endoskopickou retrográdnou cholangiografiou 
(ERe) alebo perkutánnou transhepatálnou cholangiografiou (PTe) . 

Ak má pacient príznaky, ktoré dovoľujú predpokladať intermitentnú obštrukciu 
v žlčových cestách (ataky bolesti , príznaky biliárnej infekcie-cholangitídy) a nezistí sa 
dilatácia vývodov v USG či CT obraze , taktiež sa musí vykonať cholangiogram. 

Ak obštrukcia nie je prítomná a nevidieť ani ložiskové zmeny v pečeni, treba vykonať 
celú plejádu už spomínaných pečeňových testov a niekedy aj biopsiu pečene . Ešte pred 
biopsiou je však dôležité poznať hodnoty sérového železa a medi a pri ich zvýšení sa 
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musí stanoviť obsah týchto kovov i v pečeňovom tkanive po získaní vzorky pri biopsii 
(vylúčenie či potvrdenie hemochromatózy a Wilsonovej choroby). 

V našom článku by sme sa radi dotkli ešte jedného problému, ktorý nie je zatiaf do
statočne docenený u pacientov s chronickým ochorením pečene. Ide o zohľadnenie po
treby redukcie dávky rôznych liečiv (Kelley, 1989) . Uvádzame 8 tried liečiv : 

1. sedatíva ; ." 
2. antikonvulzíva ; 
3. antidepresíva; 
4. antibiotiká ; 
5. lieky s účinkom na kardiovaskulárny systém; 
6. narkotické analgetiká; 
7. nesteroidné analgetiká; 
8. rôzne . 
Rozdelili sme ich do 4 sku~ín: 
A. všeobecne bezpečné lieky ; 
B. lieky , pri ktorých sa môže vyžadovať redukcia dávky ; 
C. lieky , kde redukcia dávky je nevyhnutná; 
D . lieky , ktoré sa neodporúča podávať . 
A . l . Oxazepam , Lorazepam , Temazepam ; 

2. Fenytoín ; 
3. Trazodon ; 
4. Cefa1osporíny , Amfotericín B, Flucytozín , Etambutol , Isoniazid , aminogly-

kozidy (?) ; 
5. Digoxín; 
6. neuvádzajú sa; 
7. neuvádzajú sa; 
8. Glipizid, Tolbutamid, Kolchicín , Metoklopramid . 

B. 1. Neuvádza sa; 
2. Fenobarbital; 
3. väčšina tricyklických antidepresív +; 
4. Klindamycín, Metronidazol , Karbenicilín , Tikarcilín ; 
5. Chinidín, Prokaínamid , Enkainid, Flekainid , Nifedipín , Diltiazem; 
6. neuvádzajú sa; 
7. Aminofenazon ; 
8. Heparín , Cimetidín . 

C. 1. Diazepam, Chlórdiazepoxid , Chlorazepát , Prazepam , F1urazepam . Alprazo-
lam; 

2. neuvádzaj ú sa ; 
3. neuvádzajú sa; 
4. Mezlocilín , Azlocilín , Piperacilín ; 
5. Disopyramid , Lidokaín , Propranolol +, Metoprolol +, Labetalol +, Vera-
pamil +; 

6. Meperidín + , Morfín + , Propoxyfén +; 
7. neuvádzajú sa; 
8. Teofylín . 

D . 1. Neuvádzajú sa; 
2. neuvádzajú sa ; 
3. neuvádzajú sa; 
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4. Tetracyklíny ; 
5. Atenolol. Amiodaron ; 
6. Pcntazocín +. Difenoxylát +, Loperamid +; 
7. pokia!" /IW : 1I0 \'Setky; 
H. neuvúdzajú sa. 

Znakom + sa označujú liečivá, ktoré vzhľadom na portosystémové spojky majú po 
perorálnom užití zvýraznený účinok . 

Niekoľko poznámok k prevencii alkoholickej choroby pečene 

Prevencia ACHP závisí od toho , aká účinná je liečba alkoholizmu . Príjem alkoholu 
môže určite ovplyvňovať napríklad aj cena alkoholických nápojov , čo bolo v niektorých 
krajinách aj dôvodom jej výrazného zvýšenia . V súčasnosti však sú - čo si treba čestne 
priznať - všetky terapie alkoholového abúzu neuspokojivé . 

Lepšie výsledky sa dajú očakávať od programov, ktoré detekujú abúzus alkoholu už 
vo včasnom štádiu . Ďalej od metód na monitorovanie konzumácie alkoholu u pacien
tov , ktorí sú liečení, takže sa dá patrične zhodnotiť efektivita rôznych liečebných reži
mov. A nakoniec od úspešného vývoja takých farmakologických látok, ktoré redukujú 
potrebu príjmu alkoholických nápojov . 

Aj keď sú posledné vety možno trochu priti(ihnuté za vlasy, existujú už teraz dôkazy 
zo štúdií a pokusov na zvieracích modeloch , ako aj z klinických štúdií o tom, že niekto
ré látk y typu inhibítorov serotonínového vychytávania môžu redukovať konzumáciu 
alkoholu. To by bol významný prínos k liečbe alkoholizmu a tým aj k liečbe alkoholic
kej choroby pečene. 
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