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➢ postupný úbytek metabolických funkcí jater
➢ portální hypertenze
➢ ascites, encefalopatie, gastrointestinální hemoragie, GIT krvácení, infekce
➢ dekompenzace → elektivní zařazení na WL k transplantaci jater

➢ akutní zhoršení stávajícího, stabilizovaného chronického onemocnění jater
➢ obvykle souvisí se spouštěcí příčinou
➢ intenzivní zánětlivá reakce, orgánové selhání, ↑krátkodobá letalita (MODS)
➢ dynamický proces
➢ potenciál pro zotavení/zvažovat urgentní transplantaci jater

➢ vzácný výskyt, náhlý nástup závažné jaterní dysfunkce (1–6 případů/rok/milion)
➢ bez předchozího onemocnění jater
➢ rozvoj koagulopatie (PT > 15 sec/INR   1,5) a jaterní encefalopatie do 26 týdnů od počátečních příznaků
➢ vysoká letalita
➢ potenciál pro zotavení/vždy zvažovat urgentní transplantaci jater

Akutní selhání jater (ASJ)

Chronické selhání jater (CLF: chronic liver failure)

Akutní selhání jater nasedající na chronické (ACLF: acute-on chronic liver failure)

J Hepatol 2017;66:1047 J Hepatol 2015;63:1272, J Hepatol 2018



akutní selhání jater? 
nebo 

dekompenzované chronické onemocnění jater? 
nebo

progrese chronického onemocnění jater?

intoxikace: muchomůrka zelená, toxické houby, paracetamol, drogy

pobyt v rizikových oblastech: virové nákazy

farmakologická anamnéza: chronická i aktuální medikace

psychický stav: sebevražedné jednání

průběh gravidity

náročný sportovní výkon: hypertermie, rabdomyolýza

srdeční selhání, šokový stav, sepse

abusus alkoholu

trombotické komplikace

trvání onemocnění, předchozí evidence o onemocnění jater

existence spouštěcí příčiny

známky chronického selhání jater a portální hypertenze

✓ sarkopenie, malnutrice
✓ pavoučkové névy
✓ portální hypertenze
jícnové varixy, splenomegalie, svalová slabost
palmární erytém, caput medusae, flapping tremor
otoky, výpotky, ascites, funkce ledvin

Diferenciální diagnostika



• viry HAV, HBV, (HCV), HDV, HEV, HSV, CMV, EB

• toxiny amanitiny, průmyslová rozpouštědla

• léky paracetamol, ATB, antimykotika,drogy, 
antiepileptika, NSAIDs, ACP, statiny

• výživové doplňky

• kardiovaskulární Budd-Chiari sy, hypoxická 
hepatitida, pravostranné srdeční selhání 

• metabolické poruchy m. Wilson

• autoimunitní onemocnění

• gravidita preeklampsie, HELLP, akutní steatóza

• jiné nádory jater, primární afunkce po tx

• kryptogenní

Akutní selhání jater Chronické selhání jater

• alkohol

• viry HBV, HCV

• obezita - nealkoholická steatohepatitida

• autoimunitní hepatitida

• onemocnění žlučových cest PBC, PSC

• metabolické choroby m. Wilson, hemochromatóza, 
porfyrie, glykogenózy, amyloidóza, deficit α1 
antitrypsinu 

• léky

• kryptogenní

Příčiny



ikterus, jaterní encefalopatie, koagulopatie
hyperkinetická cirkulace
akutní poškození ledvin, hepatorenální syndrom
hormonální dysfunkce, imunodeficit, infekce, MODS
otoky, ascites, výpotky
hepatopulmonární sndrom, portopulmonální hypertenze
sarkopenie, splenomegalie

USG, CT, MR, elastografie

integrita hepatocytů: AST, ALT, AST/ALT (Ritisův index)
syntéza: albumin, prealbumin, koagulační faktory, cholinesteráza
detoxikační funkce: ↑ Sbilirubin, amoniak
cholestáza: bilirubin, ALP, GGT, žlučové kyseliny
krevní obraz

klinické projevy

laboratorní testy

Child-Turcotte-Pugh score, MELD score + varianty, CLIF-C OF score, King´s College criteria

zobrazovací metody

toxikologie, imunologie, mikrobiologie, histologie

skórovací systémy

Selhání jater - diagnostika

F V: 12-15 hodin

protrombinový čas – neodráží koagulaci in vivo

prealbumin 2 dny, albumin 15 dní, choliesteráza 10 dní



hyperakutní typ akutní typ subakutní typ

encefalopatie ano ano ano

ikterus–encefalopatie 0–1 týden 1–4 týdny 4–12 týdnů

nitrolební hypertenze ++ ++ +/-

závažnost koagulopatie +++ ++ +

elevace bilirubinu + ++ +++

přežití bez transplantace 35 % 10 % 15 %

typická příčina paracetamol

HAV, HEV

HBV léky 

(ne paracetamol)

Lancet 1993;342:273; Lancet 2010;376:190; J Hepatol 2017;66:1047

O'Grady JG, 1993Klasifikace Akutní selhání jater 



hemodynamika

hyperkinetická cirkulace
adrenální dysfunkce
arytmie, poškození 

myokardu, akutní portální 
hypertenze

systémový zánět plicní komplikacekoagulace

koagulopatie
trombocytopenie

krvácení, trombóza

pneumonie, ARDS

imunitní systém

infekce: bakterie, plísně

metabolické poruchy

hypoglykémie 
↓Na, ↓K, ↓P

hyperamonémie
laktátová acidóza

poškození ledvin
poškození pankreatu

akutní tubulární nekróza
hepatorenální syndrom

toxiny
pankreatitida

neurologické 
komplikace

nekróza hepatocytů
toxiny

Akutní selhání jater

patofyziologie 

encefalopatie 
edém mozku



diagnóza ASJ → etiologie a klasifikace → prognóza

terapie specifická

terapie podpůrná

eliminační metody, přístrojová podpora selhávajících jater

urgentní transplantace jater 

World J Gastroenterol 2016;22:7595, J Hepatol 2017;66:1047, Aliment Pharmacol Ther 2017;45:883

RCS, Evidence Based Medicine

analýza údajů, kazuistiky, extrapolace z jiných kritických stavů, specifika centra

pacienti s ASJ s vyšším než 1. stupněm encefalopatie musí být hospitalizováni na jednotce intenzivní péče

Akutní selhání jater

terapie 

transport do TC:

encefalopatie + INR > 1.5, markery špatné prognózy: koagulopatie, hypoglykémie, metabolická acidóza

s lékařským doprovodem, monitorace !hypotenze, hypoglykémie, encefalopatie!

monitorace adekvátní aktuálnímu stavu

zahájení včasné diskuse s transplantačním centrem i když převoz není bezprostředně relevantní

progrese onemocnění → kontakt transplantačního centra IKEM Praha / CKTCH Brno



příčina ASJ specifická terapie

intoxikace paracetamolem

aktivní uhlí 1g/kg 

NAC 150 mg/kg, dále 50 mg/kg/4 hod a 100 mg/kg/20 hod

intoxikace muchomůrkou zelenou

aktivní uhlí 1g/kg, vysoká klyzmata, hydratace

plazmaferéza do 2 dnů po požití

silibinin 20–50 mg/kg/den, NAC bolus 150 mg/kg, dále 300 mg/kg/den

virové hepatitidy
HBV: lamivudin 100–300 mg/den, entecavir 0,5–1 mg/den, tenofovir 245 mg/den

herpetická hepatitida: acyklovir 3x10 mg/kg/den i.v, HEV: IS, ribavirin

autoimunní hepatitida kortikoidy (metylprednisolon 1–2 mg/kg/den iv)

Buddův–Chiariho syndrom antikoagulační léčba, revaskularizace (TIPS)

ASJ z kardiovaskulárních příčin terapie šoku a srdečního selhání

ASJ v graviditě ukončení těhotenství

Hepatology 2005;42:1364, Acta Anaesthesiol Belg 2014;65:137, Liver Transpl 2017;23:135, Lancet 2013;382:1433, Liver Int 2012;32:1039, World J Hepatol 2017;8:491, 
J Toxicol Clin Toxicol 2002; 40:715, J Hepatol 2017;66:1047

Akutní selhání jater

terapie specifická



hemodynamika tekutiny, noradrenalin, + vasopresin, dobutamin, hydrokortison

plicní komplikace encefalopatie 3. stupně: OTI, UPV, protektivní ventilace, PEEP do 10 mmHg

koagulopatie standardně bez korekce / aktivní krvácení, invazivní zákrok (nitrolební čidlo), ROTEM
aplikace vit K, LMWH, Hb: 70 g/l
incidence krvácivých komplikací u pacientů s ASJ se zvyšuje při ↑INR > 6 a trombocytopenii < 20 x 109/l. 

metabolické poruchy korekce hypoglykémie a iontové dysbalance, výživa, prevence ulcerací

akutní poškození ledvin CVVHD: renální/nonrenální indikace 
acidóza, hyperamonémie, hyponatrémie, teplota, metabolická stabilizace

infekce monitorace, prevence, ATB: profylaxe, terapie, nízký práh (orgánová dysfunkce, ↑encefalopatie)

neurologické komplikace prevence a terapie edému mozku, elevace hlavy > 30 st, osmoterapie (SNa140−150 mmol/l)
metabolická stabilizace, ↓NH3 - CRRT, CAVE hypervolémie
encefalopatie ≥ 3: sedace, OTI, UPV, PaCO2 34−42 mmHg, monitorace ICP + PP, pupilometrie
↓TT, ↓ manipulace, křeče

přístrojová podpora MARS, FPSA: Prometheus, vysokoobjemová výměna plasmy

J Hepatol 2017;66:1047, Crit Care Med 2016;44:1927, J Clin Exp Hepatol 2015;5:S104, Crit Care 2012;16:R162, World J Gastroenterol 2016; 22:7595

NAC: antioxidans Akutní selhání jater

terapie podpůrná 



King's College kritéria (1989) → přežití < 20% při konzervativní terapii

intoxikace paracetamolem

arteriální pH < 7,30 po tekutinové resuscitaci

laktát > 3 mmol/l

nebo 3 následující:

INR > 6,5 (protrombinový čas >100 s)

sérový kreatinin > 300 μmol/l 

encefalopatie 3. nebo 4. stupně 

ostatní příčiny

INR > 6,5 (protrombinový čas >100 s)

nebo 3 z 5 následujících:

nejasná etiologie, lékové poškození

interval ikterus - encefalopatie > 7 dní 

věk < 10 nebo > 40 let

INR > 3,5 (protrombinový čas > 50 s)

sérový bilirubin >  300 μmol/l
Gastroenterol 1989;97:439, Hepatol 2014;60:663, J Hepatol 2010;53:492

všichni pacienti s ASJ = potenciální kandidáti urgentní transplantace jater

KI: refrakterní sepse, nitrolební hypertenze, MOF, extrahepatální komorbidita (malignity)

ASJ transplantace jater
Akutní selhání jater 



časná identifikace pacienta s ASJ

časně kontakt transplantačního centra

specifická/podpůrná terapie

převoz do specializovaného centra 
s dostupností transplantace jater

INR > 1,5 + encefalopatie I – II

zotavení

Postup při akutním 

selhání jater

etiologie

cirhóza, alkohol, malignity

transplantace jater úmrtí



cirhóza = 11. nejčastější příčina úmrtí na celém světě 

J Hepatol 2019;70:151

WHO, EASL 2020

Cirhóza

J Hepatol 2021; 75: S27–S35

Dekompenzace cirhózy
Acute on-chronic liver failure
Komorbidity
Akutní stavy z jiných příčin

Proč  vyžaduje pacient intenzivní péči?



ACLF vs akutní dekompenzace (AD)

Gustot et al. J Hepatol 2018;69:1384

Cumulative transplant-free survival curves of patients from the CANONIC study

intenzivní systémová zánětlivá reakce
orgánové selhání 1 nebo více orgánů 

(játra, ledviny, mozek, koagulace, plíce, oběh)
vysoká krátkodobá mortalita

Gastroenterology 2013

J Hepatol 2021



Definice ACLF
ACLF

Acute on Chronic Liver Failure

populace pacientů pacienti s akutně dekompenzovanou cirhózou s/bez předchozí epizody dekompenzace

vyvolávající příčina intrahepatální: alkohol, léky, de-novo VH
extrahepatální: infekce(30 – 57 %), GIT krvácení, operace, trauma, paracentéza
obojí 

definice selhání orgánů 6 orgánových systémů, CLIF-C OF score

kritéria selhání orgánů pro ACLF játra: bilirubin > 206 μmol/l 
ledviny: kreatinin 176–310 a > 310 μmol/l nebo RRT
mozek: stupeň HE 3–4 
koagulace: INR > 2,5
cirkulace: MAP užití vazopresorů

respirační systém: PaO2/FiO2 ≤ 200 nebo SpO2/FiO2 ≤ 214 nebo UPV

stratifikace ACLF bez ACLF, ACLF 1, 2, 3

28denní mortalita Grade 1: 20% Grade 2: 30% Grade 3: 80%

28denní mortalita bez ACLF 4 %
J Hepatol 2021; 75: S27–S35



CLIF-C OF (organ failure)

subskóre 1 subskóre 2 subskóre 3
játra (bilirubin) < 103 μmol/l 104–206 μmol/l > 206 μmol/l
ledviny (kreatinin) < 175μmol/l 176–310 μmol/l > 310 μmol/l nebo 

RRT
mozek (stupeň HE)
West Haven

0 1–2 3–4

koagulace (INR) < 2,0 2,0–2,4 > 2,5
cirkulace (MAP) ≥ 70 mmHg < 70 mmHg užití vazopresorů
respirační systém
PaO2/FiO2

nebo
SpO2/FiO2

> 300

nebo

> 357

201–300

nebo

215–357

≤ 200

nebo

≤ 214 nebo UPV

kritéria pro diagnostiku selhání orgánů

CLIF-C ACLF skóre: CLIF-C OF skóre, věk a počet leukocytů (predikce mortality)
CLIF-C AD (AD bez ACLF): věk, počet leukocytů, SNa, Skreat, INR

www.efclif.com

CLIF SOFA (sequential organ failure assessment) score (CANONIC)

http://www.efclif.com/


hemodynamika monitorace, ECHO
MAP > 65 mmHg
vazopresory (noradrenalin), vazopresin
adrenální insuficience: krátkodobě hydrokortison 200 mg/den
ne dopamin (arytmie)
tekutinová terapie
!volume overload → exacerbace PH → krvácení!
CAVE  denzita β-adrenergních receptorů,  citlivost myokardu na 
katecholaminy,  QT interval
tenzní ascites → ↑ IAP

plíce OTI + UPV, HE 3 (GCS ≤ 8),  protektivní ventilace
výpotky, ascites

encefalopatie lactulóza, rifaximin
korekce reverzibilních metabolických poruch
hypokalémie, alkalóza, hypoglykémie, hypovolémie, léky (BZD)

AKI HRS terlipresin + albumin, CRRT

koagulopatie monitorace
CAVE trombotické komplikace

výživa 20–30 kcal/kg ideal BW/den, 1.2–1.5 g of proteinů/kg ideal BW/den

Multiorgánová podpora pacienta s ACLF na JIP

preventivní podání plazmy nebo  koagulačních faktorů
preventivní podání trombokoncentrátu
trombocyty < 20 x 109/l nebo fibrinogen < 1 g/l u vysoce rizikových procedur

eliminace vyvolávající příčiny (bakteriální infekce, HBV, …)
podpůrná terapie orgánové dysfunkce, metabolická stabilizace
přístrojová podpora: UPV, RRT, albuminová dialýza
časná reference do transplantačního centra – indikace/kontraindikace k urgentní transplantaci jater



KI transplantace jater: > 4 selhané orgány a CLIF-C ACLF > 64
→ paliativní péče

Gastroenterol Hepatol 2018;41:43

J Hepatol 2018;69:1384

bez indikace k tx: perzistující OF po 72 hod podpory
→ paliativní péče



KARIP TRANSPLANTCENTRUM IKEM: 2616 3350, 3352, 3335
www.ikem.cz

➢ typ jaterního selhání
➢ příčina, včasné zahájení terapie
➢ posouzení vývoje a prognózy
➢ zvažování urgentní transplantace jater
➢ eliminace marné intenzivní terapie 

evki@ikem.cz

Selhání jater

mailto:evki@ikem.cz

