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kazuistika

Osobní anamnéza

52letý pacient, technik. Váha 107 kg, výška 182 cm. V dětství prodělal 
otitidu, roce 1983 infekční hepatitidu A, v roce 1992 apendektomii. 1998 
pokousán psem, antirabická vakcinace.

Nynější onemocnění

V roce 1996 zjištěn na ultrasonografii jater přestavbový uzel v 
lobus quadratus. Proto provedeno CT vyšetření, nezjištěna vý-
znamná porucha jater. 8/2009 zjištěna zvýšená hladina choleste-
rolu (5,94 mmol/l), doporučena dietní opatření. 3/2012 zjištěna 
hyperglykémie (10,03 mmol/l), lipidogram zcela v normě. 4/2012 
kontrolní vyšetření glykémie (v normě). V listopadu 2017 při kon-
trole zjištěny zvýšené jaterní testy  (ALT 3,09, AST 3,04, GGT 3,68 
mikrokat/l), při ultrazvukovém vyšetření jater bez patologických 
změn, sono epigastria – susp. sludge ve žlučníku (amorfní hmota 
na stěně) žlučníku.

Diagnóza: Hepatopatie. 
Dosavadní léčba: Pacient neměl chronickou medikaci, 1.12.2017 na-

sazen přípravek Essentiale Forte (phospholipida sojae praeparata).

Léčba FRM

12.12.2017 zahájena infuzní terapie glutathionem (TAD-600, 2 ampule 
i.v.), pokračováno 15. a 19.12.2017,  dále 5.1., 26.1., 28.2. a 16.4.2018. Již po 
třech aplikacích došlo k poklesu hodnot jaterních testů, hodnoty klesaly 
dále, ve výsledku na 50% výchozích hodnot.

Hepatopatie 

Závěr

U pacienta byly na konci listopadu 2017 zjištěny zvýšené hodnoty ja-
terních testů (ALT, AST, GGT). Byla vyloučena hepatitida a cholecystopatie 
a případ charakterizován jako hepatopatie. Byla použita infuzní terapie 
glutathionem (přípravek TAD-600). Léčba vedla k výraznému poklesu 
hodnot jaterních enzymů. 
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Jako hepatopatie se označují nenádorové poruchy jater, které se 
projevují zvýšenou aktivitou jaterních enzymů. Příčiny tohoto sta-
vu mohou být různé, patří k nim i stavy po prodělaném zánětlivém 
onemocnění jater. 
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HEPATOPATIE

PŘI PRŮKAZU EBV – 2LEBV  
obsah jedné kapsle vysypat pod 

jazyk; 3 měsíce

PŘI PRŮKAZU HSV – 2LHERP   
obsah jedné kapsle vysypat pod 

jazyk; 3 měsíce

GUNA-LIVER  
2x denně 3 pelety

EPAVIN  
2x20 kapek

Lipo-C-Askor liq p.o.
2x denně 5 ml (=1g)

Vitamin C 7,5g i.v.
1x týdně

Glutathion 600mg i.v.
1x týdně

Eparition p.o.
2x denně 1 sáček


