
50
âESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE 2/2011

Prague Hepatology Meeting 2010 
– novinky z hepatopatologie
Ehrmann J.

Ústav patologie a Laboratofi molekulární patologie LF UP a FN Olomouc

SOUHRN
Pfiehledov˘ ãlánek shrnuje nejnovûj‰í poznatky z oblasti hepatopatologie jeÏ byly pfiedneseny na Prague Hepatology Meeting 2010.
V oblasti nealkoholické steatohepatitidy hraje v souãasné dobû dÛleÏitou roli stfievní mikroflóra a permeabilita zaÏívacího traktu, které
v˘znamn˘m zpÛsobem ovlivÀují riziko vzniku jaterní cirhózy. U nádorÛ jater se pozornost zamûfiuje na molekulární diagnostiku, umoÏ-
Àující napfi. u hepatocelulárního adenomu rozli‰it nûkolik podtypÛ s rÛzn˘m rizikem maligního zvratu. Experimentální hepatologie se
v souãasnosti zab˘vá zejména rolí epigenetick˘ch faktorÛ pfii vzniku alkoholového postiÏení jater. Virové hepatitidû C je vûnována po-
zornost z hlediska mechanizmÛ vzniku rezistence k terapii. Stále dÛleÏit˘m tématem zÛstává problematika patogeneze jaterní fibrózy
a problematika role keratinÛ v patogenezi hepatopatií.
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Prague Hepatology Meeting 2010 – hepatopathology news

SUMMARY
This review summarizes the highlights in hepatopathology presented during the Prague Hepatology Meeting 2010. Gut flora (microbi-
ome) and intestinal permeability seems to play an important role during progression into liver cirrhosis in patients with non-alcoholic
steatohepatitis. Molecular diagnosis allows the distinction of several types of hepatocellular adenoma with different risks of malignant
progression. Experimental hepatology is currently focused on the role of epigenetics during pathogenesis of alcoholic liver disease. The
most studied topic in viral hepatitis C is the mechanisms of resistance to antiviral treatment. Pathogenesis of liver fibrosis and the role of
keratins in the pathology of liver disease are areas of scientific interest as well. 
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V záfií loÀského roku se v praÏském hotelu Diplomat konala pod
zá‰titou âeské hepatologické spoleãnosti jiÏ ponûkolikáté akce na-
zvaná Prague Hepatology Meeting. Ve stfiedoevropském mûfiítku
jde o zcela ojedinûlou událost, pfiední odborníci prezentují v prÛ-
bûhu tfií dnÛ nejnovûj‰í data a v˘sledky vûdeck˘ch studií ve v‰ech
oblastech hepatologie. Organizátofii samozfiejmû nezapomnûli ani
na oblast histopatologie a v prÛbûhu minul˘ch let se za fieãnick˘m
pultem vystfiídali takové osobnosti svûtové hepatopatologie jako jsou
Pierre Bedossa, Valerie Paradis, Alastair D. Burt, Peter Schirmacher
aj. Rok 2010 byl ve znamení nûkolika klíãov˘ch sdûlení. 

Nealkoholické postiÏení jater
Luca Miele (¤ím) prezentoval novinky v patogenezi nealkoho-

lického po‰kození jater. Jednou z nejrizikovûj‰ích skupin pro vznik
nealkoholické steatohepatitidy (NAFLD/NASH) jsou pacienti s tzv.
metabolick˘m syndromem (MS). V˘sledky studií prokázaly, Ïe MS

(resp. centrální obezita) ovlivÀují v zaÏívacím traktu tfii základní
procesy: rovnováhu intestinálního mikrobiomu, funkci osy
stfievo–játra a funkci hormonÛ GIT. Ukazuje se, Ïe zmûny stfievní
mikroflóry a zmûny permeability zaÏívacího traktu v˘znamn˘m
zpÛsobem ovlivÀují riziko vzniku steatózy, nealkoholické steatohe-
patitidy (NAFLD/NASH) a fibrózy resp. jaterní cirhózy. Produkty
a metabolity bakterií v zaÏívacím traktu mohou pfii souãasném zv˘-
‰ení permeability stfievní stûny zhor‰it jaterní funkce – bylo zji‰tû-
no, Ïe u pacientÛ s NAFLD/NASH byly v porovnání s normální po-
pulací zaznamenány signifikantnû vy‰‰í hladiny bakteriálního en-
dotoxinu; navíc bylo na zvífiecích modelech zji‰tûno, Ïe vy‰‰í hla-
diny lipopolysacharidu (LPS) také indukují proces fibrotizace. DÛ-
vodem zv˘‰ené permeability jsou dieta s vysok˘m obsahem tukÛ,
koufiení a vysok˘ pfiíjem fruktosy (napfi. umûlé limonády). Ukazuje
se tedy, Ïe NAFLD/NASH je onemocnûním s v˘razn˘m podílem
vlivu dietních faktorÛ. 

Alkoholové postiÏení jater
Sam Zakhari (Bethesda) objasÀoval roli epigenetick˘ch faktorÛ

u alkoholového postiÏení jater. Klíãov˘mi epigenetick˘mi procesy
jsou DNA metylace, modifikace histonÛ a modulace RNA; alkohol
mÛÏe rÛzn˘m zpÛsobem ovlivÀovat v‰echny tfii. Bylo zji‰tûno, Ïe al-
kohol je v˘znamn˘m faktorem, kter˘ indukuje hypometylaci. U HCC
je pfiítomna globální hypometylace DNA, a to ve více jak 70%.
Alkohol tedy mÛÏe pfii rozvoji HCC hrát v˘znamnou roli. Alkohol
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