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2. SOUHRN 
 
Úvod:  

Enteropatie z nesteroidních antiflogistik (NSA) představuje závažnou komplikaci 
léčby. Prevalence onemocnění byla vzhledem k obtížné vyšetřitelnosti tenkého střeva 
dlouhodobě podhodnocována.  
Cíle:  

Hlavním cílem projektu byla identifikace hlavních charakteristik enteropatie z NSA 
a průkaz přínosu kapslové endoskopie v její diagnostice.  
Metodika a výsledky:  

V experimentální části projektu jsme vypracovali metodiku kapslové endoskopie u 
experimentálního prasete a následně ji úspěšně použili k vyšetření 7 zdravých zvířat. U 
všech byly zjištěny normální enteroskopické nálezy. Hlavními limitacemi byly horší 
přehlednost sliznice tenkého střeva a vyšší procento neúplných vyšetření. Vytvořili jsme 
experimentální model enteropatie z NSA (indometacin per os 10 dní - 400 mg/den) a 
následně ověřili použitelnost kapslové endoskopie v její identifikaci vyšetřením 8 prasat. 
Porovnáním endoskopických nálezů s pitevními jsme mohli stanovit základní 
charakteristiky kapslové endoskopie. Léze tenkého střeva byly endoskopicky pozorovány u 
většiny pokusných zvířat (87.5 %), nejčastěji jsme zjistili mírnou enteropatii (rudé skvrny a 
eroze) u 6/8 zvířat. Nálezy kapslové endoskopie byly potvrzeny pitvou pouze v 50 % 
pravděpodobně vzhledem k charakteru některých lézí (fokální překrvení sliznice obtížně 
zobrazitelné v průběhu pitvy). Klinicky významnější nálezy (krvácení do tenkého střeva) 
jsme pozorovali pouze u 1 zvířete. Senzitivita, specificita, pozitivní a negativní prediktivní 
hodnoty experimentální kapslové endoskopie byly pro léze s porušenou sliznicí 83.3 %, 
95.8 %, 83,3 % a 95,8 %.  

V klinické části projektu jsme zjistili prevalenci onemocnění u 51 dlouhodobých 
uživatelů NSA (revmatoidní artritída či osteoartróza) 61 %. V kontrolní skupině 13 
zdravých dobrovolníků byla pozorována prevalence slizničních změn kompatibilních 
s enteropatií z NSA 15 %. Mírnou, střední a těžkou enteropatii jsme popsali u 45.1 %, 7.8 
% a 7.8 % pacientů a 15.4 %, 0 % a 0 % zdravých dobrovolníků, nejčastěji rudé skvrny a 
drobné eroze (v počtu do 10). Klinický význam těchto nálezů je pravděpodobně minimální. 
Těžké poškození sliznice (vředy nebo mnohočetné eroze) jsme potvrdili pouze u 16 % 
dlouhodobých uživatelů NSA.  

Dále jsme vyšetřením za 8 týdnů po léčbě (sulfasalazin nebo sulfasalazin 
s metronidazolem dle tíže postižení a omezení či vysazení NSA) ověřovali účinnost 
experimentálně popsaných terapeutických postupů (u 15 pacientů s nálezem enteropatie na 
vstupní kapslové endoskopii).Hlavním zjištěným problémem byla nízká compliance 
vyplývající z nežádoucích účinků léčby (dyspepsie). Enteroskopický nález byl zlepšen u 
dvou třetin nemocných. Při porovnání endoskopických, klinických a laboratorních markerů 
se statisticky významně lišila před léčbou a po léčbě pouze hodnota hemoglobinu.   

Statistickým srovnáním laboratorních a klinických dat s endoskopickými nálezy 
jsme se pokusili dále identifikovat prediktor přítomnosti či tíže enteropatie z NSA.  Přes 
některé slibné výsledky (FW, CRP) nejsou ani markery anemie, zánětu ani klinická data 
použitelná v identifikaci pacientů se suspektní enteropatií z NSA.  
Závěry:  

V průběhu projektu jsme potvrdili výhody kapslové endoskopie v diagnostice 
enteropatie z NSA v experimentu i u pacientů dlouhodobě léčených NSA. (51 pacientů 
s revmatoidní artritídou nebo osteoartrózou). Jsou to především bezpečnost, miniinvazivita 
a vysoká diagnostická výtěžnost. 
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3. SUMMARY 
 
Introduction  

Non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID)-induced enteropathy represents an 
important complication related to one of the most commonly used drugs worldwide. The 
prevalence has been underestimated for a long time due to previous diagnostic difficulties.  
Objective  

The main goal of our project was to evaluate the basic characteristics of NSAID-
induced enteropathy as well as the benefit of capsule endoscopy in its diagnostics. 
Methods and results  

In the first, experimental, part of the dissertation, we elaborated methodology of 
capsule endoscopy in an experimental animal and checked it on 7 healthy pigs. Although 
normal enteroscopy pictures were found in all the animals, some limitations were 
identified. The markedly worse visibility of the small bowel mucosa, and incomplete 
evaluation were the main ones. A model of NSAID-induced enteropathy (using a 10-day 
per oral indomethacin administration – 400 mg/day) was projected and verified in 8 
healthy pigs consecutively. The endoscopy findings were confirmed by means of autopsy. 
We revealed the presence of small intestinal mucosal lesions on capsule endoscopy in the 
majority of the experimental pigs (87.5%). The most frequent findings were mild mucosal 
injury (red spots and erosions) in 6/8 animals. These findings were confirmed in 50.0% at 
autopsy, probably due to the aetiology of these changes (mucosal congestion could hardly 
be revealed by gross autopsy). Clinically more important lesions (small bowel bleeding) 
were observed in one animal only. Sensitivity, specificity, positive predictive, and negative 
predictive values of capsule endoscopy for NSAID-induced enteropathy were: 83.3%, 
95.8%, 83.3 % and 95.8 %.  

In the second (clinical) part of the dissertation the prevalence of NSAID-induced 
enteropathy was 61% in 51 long term NSAID users and the prevalence of NSAID-
compatible lesions was 15% in the control group of healthy volunteers. Mild, medium, and 
severe enteropathy was described in 45.1%, 7.8%, 7.8 % patients and in 15.4 %, 0%, 0% 
healthy volunteers. The most frequent findings were so-called red spots (mucosal 
erythaema foci) and small intestinal erosions (up to 10). We confirmed severe damage of 
the small bowel (ulcers or multiple erosions) in 16% of long-term NSAID users. 

Rheumatoid arthritis patients with small bowel lesions were treated using 
Sulphasalazine or Sulphasalazine and Metronidazole, depending on the severity of the 
enteropathy involved. The NSAIDs were discontinued or their dose reduced. The main 
problem we revealed, was the low compliance due to adverse events described by patiens 
(dyspepsia). Despite this, the enteroscopy findings (on control capsule endoscopy after 8 
weeks of therapy) were better in two thirds of our patients. The increase in haemoglobin 
levels was the only one marker (from observed laboratory or clinical markers) with a 
statistically significant diference before and after the treatment.  

We also focused on laboratory and/or clinical predictors for NSAID induced 
enteropathy . Despite some promising results (erythrocyte sedimentation, CRP), both 
anaemia  and inflammatory markers can not be recommended for diagnostics of NSAID-
induced enteropathy or its severity. The clinical markers appeared not to be very reliable. 
Conclusions  

Our project confirmed the advantages of capsule endoscopy in diagnostics of NSAID-
induced enteropathy in an experiment and in a group of long-term NSAID users. These are 
namely safety, minimal invasiveness, and a high diagnostic yield.  
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4. Úvod do problematiky 
 

Společným znakem NSA je inhibice cyklooxygenázového enzymatického systému 
(COX) a použití pro svůj antiflogistický, analgetický a antipyretický účinek především 
v léčbě revmatoidní artritídy, osteoartrózy a dalších onemocnění pohybového ústrojí. Do 
skupiny NSA se v širším slova smyslu zahrnuje také kyselina acetylsalicylová, 
v současnosti široce užívaná především jako antiagregans v prevenci infarktu myokardu a 
cévní mozkové příhody.  

NSA patří k nejčastěji předepisovaným lékům. V České republice užívá tyto léky 
déle než 2 měsíce v roce polovina pacientů registrovaných u praktického lékaře 
s degenerativními nebo zánětlivými chorobami pohybového aparátu, většina je starších 65-
ti let. Antiagregační terapii ve formě kyseliny  acetylsalicylové  užívá cca 100 nemocných 
v péči jednoho praktického lékaře (27). 

Jako enteropatie z NSA se označuje akutní nebo chronické poškození funkce nebo 
struktury tenkého střeva účinkem NSA (včetně kyseliny acetylsalicylové). Poškození 
tenkého střeva různého stupně se u pacientů dlouhodobě užívajících NSA vyskytuje až v 
72 %(4-9). Epidemiologická data jsou získávána z různých zdrojů, zjištěná prevalence se 
liší podle metody použité k diagnostice a typu lézí definujících enteropatii. Prevalence 
enteropatie zjišťovaná u pacientů léčených NSA pomocí nepřímých metod průkazu 
poškození tenkého střeva (stanovení okultních krevních ztrát, zánětlivého postižení či 
zvýšené permeability sliznice) se pohybuje od 19 % do 72 % pacientů (3; 4; 4; 5; 5-9), 
pomocí sondových nebo následně push enteroskopů 41 – 66 % pacientů (23; 24; 24-26) a 
konečně pomocí kapslové endoskopie a dvojbalonové enteroskopie u 16 – 78 % (podle 
selektivity NSA) (11-13; 16; 20-22; 22). Prevalence symptomatické enteropatie z NSA je 
8–20 %, při prospektivním vyhledávání je však zjistitelná až u 70 % osob chronicky 
užívajících tyto léky (2; 23; 23).  

Mechanismem spouštějícím poškození sliznice je zvýšení permeability tenkého 
střeva v důsledku vysoké lokální koncentrace NSA po perorálním podání. NSA mají přímý 
toxický efekt na enterocyty vedoucí ke snížení bariérové funkce střevního epitelu a k 
průniku bakterií (především enterobakterií), makromolekul z natrávené potravy, solí 
žlučových kyselin, pankreatických enzymů i dalších intraluminálních toxinů do hlubších 
vrstev sliznice vedoucí k stimulaci produkce cytokinů, infiltraci neutrofily a k rozvoji 
zánětu. Podle intenzity zánětlivých změn dochází k ložiskovému zarudnutí sliznice až 
vzniku erozí a vředů. Jejich hojení může dále v důsledku extenzivní fibroprodukce vést ke 
vzniku stenóz. Druhým mechanismem uplatňujícím se při poškození tenkého střeva je 
pravděpodobně kombinovaná inhibice COX-1 a COX-2 (31), nebo  selektivní inhibice 
COX-2 s dostatečným lokálním toxickým efektem NSA vedoucí k typickým jejunálním 
lézím vznikajícím již za 48 hodin po podání. 

Enteropatie z NSA probíhá většinou subklinicky a pokud se dále nekomplikuje není 
tedy vždy rozpoznána. Možné klinické projevy jsou nespecifické a poměrně pestré: okultní 
či zjevné  krvácení,  sideropenická  anémie, hypoalbuminémie, známky malasimilace, 
subileozní stavy či ileus, průjmy, perforace. Časové okno mezi zahájením terapie NSA a 
klinickými projevy poškození  GIT  je různě  dlouhé  (dny až roky).  

Klinická diagnostika enteropatie z NSA je v současnosti především endoskopická.  
Technický pokrok v oblasti digestivní endoskopie koncem 90. let 20.století přispěl 
k vytvoření endoskopického snímacího zařízení velikosti plastové pilulky s možností 
bezdrátového přenosu dat. Tato metoda tzv. kapslové endoskopie poprvé umožnila 
provádět neinvazivní endoskopické vyšetření celého tenkého střeva bez nutnosti použití 
klasických endoskopů (přístrojů zaváděných do gastrointestinálního traktu, pevně 
spojených kabelem s procesorem a monitorem). V experimentu by použití kapslové 
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endoskopie v diagnostice enteropatie z NSA umožnilo stanovit kritické dávky léčiva a určit 
prevenci a léčbu enteropatie. V klinické praxi by potom vyšetření pomohlo případně tyto 
léze včasně diagnostikovat a úspěšně léčit. Podle tíže postižení nacházíme edém sliznice, 
zarudlé, nižší nebo řidší příčné řasy, okrsky sliznice bez klků (denuded areas), četné 
lymfangiektázie, ložiskový nebo plošný erytém sliznice, ložisková zarudnutí (rudé skvrny), 
petechie, eroze, slizniční ragády, vředy, stenózy, krvácení. Typickou avšak vzácnou lézí 
jsou vazivové prstence (diafragmy). Jedná se o vícečetné (od 2 do 70), 1-4 mm silné 
prstence tvořené sliznicí a vazivovou membránou podmíněnou submukozní fibrózou. Na 
základě analýzy studií s kapslovou endoskopií lze potvrdit vysokou prevalenci enteropatie 
u pacientů chronicky léčených neselektivními NSA (26 – 78 %) a mírně nižší prevalenci 
enteropatie u pacientů léčených COX-2 selektivními NSA (6 – 50 %) (12; 13; 20).  
Překvapivý a opakovaně potvrzovaný fakt je relativně vysoké procento abnormálních 
nálezů v tenkém střevě zdravých dobrovolníků či u kontrolních skupin pacientů léčených 
placebem  (7 – 41 %) v těchto studiích.  

V současnosti není přes poměrně intenzivní výzkum stále k dispozici efektivní, 
bezpečné a dobře tolerované léčivo, široce použitelné k prevenci či terapii enteropatie 
z NSA. Nejvíce důkazů máme v současnosti pro účinnost terapie antibiotiky. Opakovaně 
byl prezentován především příznivý vliv podávání metronidazolu u krys na hojení lézí 
tenkého střeva a redukci  zvýšené střevní permeability způsobených NSA (19). Z dalších 
léků použitelných pro terapii enteropatie z NSA prokázal sulfasalazin antibakteriální 
aktivitu a schopnost bránit vzestupu střevní permeability, redukovat střevní zánět a krevní 
ztráty indukované různými NSA (17).  
 Počet klinických zkušeností s enteropatií z NSA vzhledem k rozšíření kapslové 
endoskopie stoupá, existují však etické limity uspořádání klinických studií neumožňující 
získání některých informací (typy lézí tenkého střeva v závislosti na dávce NSA, dávky 
NSA eventuelně jejich kombinace vedoucí k závažným komplikacím včetně perforace 
tenkého střeva atd.). Vzhledem k tomu se je smysluplné použití kapslové endoskopie 
v experimentálních studiích. Přes podobnost trávicího traktu člověka a prasete, nebylo toto 
zvíře prozatím v experimentálních studiích enteropatie z NSA příliš využíváno. 

 
5. Cíle 
 
5.1. Experimentální část 
 

• Vypracovat metodiku vyšetření kapslovou endoskopií u experimentálního 
prasete a ověřit tuto metodiku u zdravých zvířat. 

• Metodiku vyšetření použít v experimentu se zvířecím  modelem enteropatie 
z nesteroidních antiflogistik. 

• Určit četnost, typy a tíži postižení tenkého střeva. 
• Stanovit základní charakteristiky kapslové endoskopie v diagnostice 

poškození tenkého střeva nesteroidními antiflogistiky . 
 
5.2. Klinická část 
 

• Využití kapslové endoskopie v klinické diagnostice enteropatie 
z nesteroidních antiflogistik.  

• Stanovit prevalenci a endoskopické projevy poškození tenkého střeva              
u pacientů dlouhodobě léčených nesteroidními antiflogistiky. 
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• Určit bezpečnost vyšetření kapslovou endoskopií u těchto pacientů . 
• Pomocí statistického zpracování dotazníků a podrobného klinického a 

laboratorního vyšetření určit prediktor přítomnosti či tíže enteropatie u 
těchto osob. 

• Kontrolním vyšetřením pacientů se závažným nálezem ověřit po léčbě 
klinickou použitelnost experimentálně stanovených léčebných postupů. 

• Zařazením zdravých dobrovolníků identifikovat takové nálezy v oblasti 
tenkého střeva, které je možné považovat ještě za normální, a jejichž 
zjištění tedy nemá žádný klinický význam a terapeutický dopad. 

• Navrhnout algoritmus identifikace a vyšetření pacientů ohrožených 
poškozením tenkého střeva NSA. 

 

6. Materiál a metodika 
 
6.1. Experimentální část  
 

V experimentální části projektu jsme vyšetřovali kapslovou endoskopií nejprve 
zdravá zvířata, následně zvířata s indukovanou enteropatií z NSA. Projekt byl schválen 
etickou komisí Institutu experimentální biofarmacie, Akademie věd České republiky (číslo 
protokolu: 149/2006). Veškeré nakládání s pokusnými zvířaty bylo v souladu s Evropskou 
dohodou o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely (č.123) z 
roku 1986. 
 
1. Vyšetření zdravých zvířat 
 

Pokusná zvířata (prase domácí - Sus scrofa f. domestica, věk 4 – 5 měsíců , 
hybridní plemeno České bílé a Landrace) podstoupila vyšetření kapslovou endoskopií. Do 
studie bylo zařazeno celkem 7 prasat o průměrné hmotnosti 34,6 ± 2,9 kg.  

K vyšetření jsme použili systém EndoCapsuleTM (Olympus Optical Co, Tokyo, 
Japan), vyšetření jsme prováděli nalačno (prasata dostala poslední potravu 24 hodin a vodu 
8 hodin  před  vyšetřením),  k přípravě  tenkého  střeva  jsme  nepoužili  žádné očistné 
roztoky. Prasata byla před vlastním vyšetřením uvedena do celkové anestezie pomocí 
intramuskulárně podaného ketaminu (20 mg/kg; Narkamon, Spofa, a.s., Praha, Česká 
republika), azaperonu (2 mg/kg; Stresnil, Janssen-Pharmaceutica, Beerse, Belgie) a 
atropinu (0,05 mg/kg; Atropin, Biotika, a.s., Slovenská Ľupča, Slovenská republika) a byla 
v ní udržována po celou dobu průběhu vyšetření intravenozní infuzí 1 % thiopentalu (do 
celkové dávky 25 mg/kg; Thiopental, Valeant Czech Pharma, s.r.o., Praha, Česká 
republika). Pokusná zvířata byla následně fixována k lůžku a na oholenou a očištěnou 
břišní stěnu jsme nalepili antény v pouzdrech na jedno použití. Po propojení datarekordéru 
a systému antén jsme aktivovali endoskopickou kapsli. Vlastní vyšetření bylo zahájeno 
zavedením aktivované endoskopické kapsle do bulbu duodena pomocí flexibilního 
videoendoskopu (gastroskop GIF-Q 130, Olympus Optical Co, Tokyo, Japan) a po 
zachycení kapsle do košíku (G25, Sun, Vikýřovice, Česká republika) nebo speciálního 
zavaděče AdvanCE (US Endoscopy, Mentor, USA). Po ukončení vyšetření jsme obrazová 
data  z datarekordéru přenesli do pracovní stanice. Nález byl hodnocen jediným lékařem - 
gastroenterologem specializovaným na vyšetření kapslovou endoskopií.  
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2. Experimentální model enteropatie z NSA 
 
Pokusným zvířete bylo dospělé, zdravé prase domácí – Sus scrofa f. domestica 

(průměrná hmotnost 36,3 ± 2,4 kg, věk 4 – 5 měsíců), hybridní plemeno české bílé                
a Landrace. Do studie bylo zařazeno celkem 8 pokusných zvířat. Experimentálním 
prasatům byl 10 dní podáván jednou denně s potravou indometacin (Indometacin 
suppositories, Berlin-Chemie, Germany) v dávce 400 mg. (1)Jedenáctý den následovalo 
vyšetření kapslovou endoskopií, použitá metodika byla shodná s postupem popsaným výše.  
Endoskopické nálezy v jednotlivých segmentech tenkého střeva.byly hodnoceny pomocí 
skóre slizničního poškození jako: 0: normální nález v tenkém střevě  1: lehká enteropatie 
(vícečetná bodová zarudnutí sliznice – tzv. rudé skvrny, plošné zarudnutí sliznice, eroze či 
afty do 10) 2: středně těžká enteropatie (vícečetné eroze či afty v počtu 10 – 20 ) 3: těžká 
enteropatie (mnohočetné eroze či afty v počtu větším než 20, vřed či vředy, stenóza, 
čerstvá či natrávená krev). Dvacet čtyři hodin po vyšetření kapslovou endoskopií byla 
pokusná zvířata utracena farmakologickou eutanázií (i.v. podání embutramidu, mebezonia 
iodidu a tetracain hydrochloridu - T61, Intervet International BV, Boxmeer, the 
Netherlands; 2 ml na kg). Následovala pitva s hodnocením nálezů v oblasti tenkého střeva. 
 

6.2. Klinická část 

Klinická studie byla předložena a posuzována Etickou komisí LFUK a FN v Hradci 
Králové, která ji dne 14.9.2006  schválila (čj.200609 S08P). 

 
6.2.1. Vyšetřené osoby 
 

Klinická studie : Enteropatie z nesteroidních antiflogistik a využití kapslové 
endoskopie v její diagnostice byla organizována jako prospektivní ve spolupráci s 
Oddělením revmatologie 2. interní kliniky FN a LF UK v Hradci Králové v letech 2006 až 
2008.  

Do projektu bylo zařazeno 64 pacientů, u kterých bylo provedeno celkem 79 
vyšetření kapslovou endoskopií Studie se skládala ze tří hlavních větví: 

 
1. Vyšetření pacientů s revmatoidní artritídou 

 
Zařazovací kritéria byla:  

1. osoba starší 18 let po podpisu souhlasu se zařazením do klinické studie a informovaného 
souhlasu s vyšetřením kapslovou endoskopií.  
2. diagnóza revmatoidní artritídy.  
3. dlouhodobá  léčba NSA (déle než 1 měsíc).  
4. anémie (Hb < 135 g/l u mužů a < 120 g/l u žen) nebo pozitivita stolice na okultní 
krvácení (ověřena pomocí testu na okultní krvácení – Hemoccult test®, Beckman Coulter, 
Inc., USA). Tato selekce byla provedena úmyslně s cílem vytvořit skupinu pacientů 
s vyšším rizikem krvácení do trávicího traktu a přítomnosti enteropatie. 

Do první větve studie bylo zařazeno celkem 37 pacientů. V souboru bylo 30 žen 
(81 %, průměrný věk 55 let, medián 56 let) a 7 mužů (19 %, průměrný věk 55 let, medián 
56 let).  Pozitivitu  stolice  na  okultní  krvácení  mělo 12 pacientů, 25 pacientů mělo 
anemii (průměrná hodnota hemoglobinu byla 113 ± 15,3 g/l, medián 114 g/l pro celou 
skupinu).  
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2. Vyšetření pacientů s osteoartrózou 
 
Zařazovací kritéria byla:  

1. osoba starší 18 let po podpisu souhlasu se zařazením do klinické studie a informovaného 
souhlasu s vyšetřením kapslovou endoskopií.  
2. diagnóza osteoartrózy.   
3. dlouhodobá léčba NSA (déle než 1 měsíc).  

Do  druhé,  kontrolní  větve  studie  bylo  zařazeno  celkem  14  pacientů. Soubor 
tvořilo 10 žen (71 %) o průměrném věku 68 let (medián 68 let) a 4 muži (29 %) o 
průměrném věku 66 let (medián 67 let). Nemocní byli léčeni pro osteoartrózu průměrně 21 
let (medián: 23 let). 
 
3. Kapslová endoskopie u zdravých dobrovolníků 
 

Zařazovací kritéria byla:  
1. osoba starší 18 let po podpisu souhlasu se zařazením do klinické studie a informovaného 
souhlasu s vyšetřením kapslovou endoskopií. 
2. bez jakéhokoliv chronického onemocnění vyžadujícího léčbu.  

Do skupiny zdravých dobrovolníku bylo zařazeno celkem 13 osob, 8 žen (62 %) o 
průměrném věku 52 let (medián 53 let) a 5 mužů (38 %) o průměrném věku 52 let (medián 
53 let). 
 
Vylučovací kritéria byla: 

Refluxní choroba jícnu, polykací obtíže, aktivní vředová choroba gastroduodena, 
onemocnění tenkého střeva, idiopatický střevní zánět, stenóza tenkého střeva a těhotenství. 
Pro skupinu zdravých dobrovolníků byla vylučovací kritéria jakékoliv užívání NSA 
v posledním roce a těhotenství. 

 
6.2.2. Společná vstupní vyšetření  
 

Všechny osoby zařazení do studie absolvovaly před vyšetřením kapslovou 
endoskopií klinické vyšetření lékařem. Všem byly provedeny odběry krve (nejdéle týden 
před kapslovou endoskopií), která byla odeslána k panelu vyšetření (krevní obraz včetně 
retikulocytů, přímý i nepřímý Coombsův test, sérová koncentrace železa, vazebná kapacita, 
ferritin, albumin, prealbumin, CRP a sedimentace). Pacienti podstoupili dále vyšetření  
stolice  na  okultní  krvácení  (Hemoccult  test®, Beckman Coulter, Inc., USA) a na 
přítomnost antigenu Helicobacter pylori (Premier platinum HpSA®, Meridian Bioscience, 
Inc, USA ). Pacienti i vyšetřující lékař vyplnili dotazník zaměřený na podstatná 
anamnestická data.  
 
6.2.3. Léčba a pokračování studie 
 

Pacienti zařazení do větve 1 (Nemocní s revmatoidní artritídou) s nálezy v oblasti 
tenkého střeva při vstupním vyšetření kapslovou endoskopií, kteří akceptovali pokračování 
ve studii, byli dále léčení podle intenzity postižení tenkého střeva:  
1. lehká a středně těžká enteropatie – sulfasalazin (Sulfasalazin® tbl., Krka, d.d.,  
Novo Mesto, Slovenia) 2x 1 g denně per os po dobu 8 týdnů.  
2. těžká enteropatie – sulfasalazin (Sulfasalazin® tbl., Krka, d.d., Novo Mesto, Slovenia) 2x 
1g denně per os a metronidazol (Entizol®tbl, Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A., 
Starogard Gdaňski, Polsko) 3x 250 mg denně per os po dobu 8 týdnů.  



 11

Všem nemocným bylo dále doporučeno vysazení NSA. Za 8 týdnů byla provedena 
kontrolní kapslová endoskopie, metodika vyšetření a hodnocení byla shodná se vstupním 
vyšetřením a klinické vyšetření včetně kontrolního odběru krve (shodný panel vyšetření 
jako při vstupní kontrole). Pacienti i vyšetřující lékaři vyplnili kontrolní dotazník.  

Celkem bylo do pokračování studie zařazeno 20 pacientů z 25 s nálezem různě 
těžkého poškození tenkého střeva. 5 pacientů (25 %) však po několika dnech léčbu pro 
dyspeptické obtíže vysadilo a muselo být ze studie vyřazeno. V souboru bylo 11 žen (73 
%, průměrný věk 58 let, medián 59 let) a 4 muži (27 %, průměrný věk 57 let, medián 56 
let). Před zahájením léčby mělo 9 nemocných (60 %) lehkou, 4 nemocní (27 %) střední a 2 
nemocní (13 %) těžkou enteropatii z NSA prokázanou kapslovou endoskopií.  
 
6.2.4. Metodika vyšetření kapslovou endoskopií 
 
 K vyšetření kapslovou endoskopií jsme použili systém firmy Olympus 
(EndoCapsuleTM). Před vyšetřením byli nemocní nalačno (12 hodin bez příjmu potravy a 8 
hodin tekutin). Vyšetření probíhalo zčásti ambulantně (v průběhu vyšetření byli pacienti 
observace na stacionáři interní kliniky) a u části vyšetřovaných za hospitalizace (nebyla 
z důvodu vyšetření). Ráno před vyšetřením byla na oholenou a odmaštěnou kůži přední 
břišní stěny nalepena soustava antén. Cca 20 minut před polknutím kapsle bylo pacientovi 
podáno 80 mg (30 kapek) simethiconu (Sab Simplex gtt., Parke Davis GmbH Berlin, 
Freiburg, SRN) per os. Do počítačové pracovní stanice byla zadána data identifikující 
pacienta a byl inicializován datarekordér. Po připojení soustavy antén k datarekordéru byla 
aktivována endoskopická kapsle a datarekordér byl umístěn do speciálního pásu 
připevněného k tělu vyšetřované osob. Vyšetřovaná osoba následně polkla endoskopickou 
kapsli a zapila ji malým množstvím vody. V průběhu vyšetření se pacient mohl volně 
pohybovat a vykonávat běžné denní aktivity, jídlo a pití mu bylo umožněno za 4 hodiny po 
začátku vyšetření.  Po 2 hodinách vyšetření se provedla kontrola polohy kapsle pomocí 
prohlížeče. V případě, že byla kapsle v té době ještě lokalizována v žaludku, byla doplněna 
gastroskopie se zachycením kapsle do košíku a jejím zavedení do bulbu duodena. Po 
ukončení přenosu dat z kapsle (vybití baterií) cca za 8-10 hodin bylo celé snímací zařízení 
odpojeno.  
 
6.2.5.  Odečítání a hodnocení nálezů kapslové endoskopie 
 
  Nálezy byly hodnoceny lékařem - endoskopistou se zkušeností s vyšetřením 
kapslovou endoskopií, veškerá data pacienta (osobní, klinická, laboratorní i dotazníková) 
nebyla v průběhu hodnocení přístupna.  

V průběhu odečítání byly nejprve identifikovány důležité anatomické struktury 
(první záznam sliznice žaludku, duodena a céka) a následně byly vypočítány: čas tranzitu 
kapsle žaludkem, tenkým střevem a celková doba  vyšetření. Jakýkoliv patologický nález 
byl zaznamenán formou snímku, následně popsán a byl exportován a vytištěn nález 
z vyšetření.  

K hodnocení tíže postižení tenkého střeva byla vytvořena klasifikace pomocí skóre 
slizničního poškození:  
1. lehká enteropatie: vícečetná bodová zarudnutí sliznice (tzv. rudé skvrny), eroze nebo 
aftózní léze (do 10).  
2. středně těžká enteropatie: vícečetné eroze či afty (v počtu 10-20).  
3. těžká enteropatie: mnohočetné eroze nebo afty (nad 20), vředy, stenóza tenkého střeva    
a přítomnost krve (čerstvé nebo natrávené) v tenkém střevě.  



 12

Lokalizace patologického nálezu byla odhadnuta na základě časových                      
a endoskopických charakteristik (s vědomím možné nepřesnosti) na duodenum, jejunum        
a ileum (eventuelně terminální ileum charakterizované přítomností nodulární lymfoidní 
hyperplazie). Ojedinělý patologický nález v bulbu duodena, nebyl považován za 
enteropatii. 

Součástí nálezu bylo také zhodnocení přehlednosti/nepřehlednosti sliznice v     
jednotlivých   segmentech   tenkého   střeva.   (0  špatná   alespoň   v   jednom segmentu,1 
dostatečná ve všech segmentech).  

U pacientů s těžkou enteropatií, pozitivitou stolice na okultní krvácení nebo těžkou 
sideropenickou anemií (Hb < 100 g/l) bylo indikováno další dovyšetření trávicího traktu 
(gastroskopie, koloskopie). 
 

7. Výsledky 
 
7.1. Experimentální část 
 
a. Vyšetření zdravých zvířat 
 

Výsledky jsou shrnuty v Tabulce 7.1. Endoskopicky asistované zavedení kapsle do 
duodena bylo úspěšné u všech zvířat, délka výkonu se pohybovala od 1,5 do 45 minut 
(průměr: 8 minut, medián: 5 minut ). Průměrná vzdálenost gastroesofageální junkce od 
řezáků byla 60 cm. Nepozorovali jsme žádné komplikace spojené s vyšetřením kapslovou 
endoskopií ani s celkovou anestézií. Délka vyšetření (doba funkce baterií endoskopické 
kapsle) se pohybovala od 487 do 540 minut (průměr: 509 ± 20, medián: 508). Céka bylo 
dosaženo u dvou (číslo 2, 3), terminálního ilea u jednoho (číslo 4) a ilea u zbylých čtyřech 
pokusných zvířat.  

Endoskopický nález v tenkém střevě pokusných prasat byl u všech šesti jedinců 
s dostatečnou přehledností tenkého střeva normální (u zbylého zvířete byla přehlédnutá 
část tenkého střeva – duodenum také normální).  
 
Tabulka 7.1. Vyšetření zdravých prasat kapslovou endoskopií 

 
Vysvětlivky: 1 časové údaje jsou ve formátu hodiny:minuty:sekundy; 2 skórování 
přehlednosti sliznice: 0 -přehledná, 1 - částečně přehledná, 2 - nepřehledná 
 
 
 
 

pokusné 
zvíře 

hmotnost 
(kg) 

čas 
duodenum 1 

vyšetření 
ukončeno 

čas 
cékum  1 

celkový 
čas  1 

přehlednost  
duodenum 2 

přehlednost 
jejunum 2 

přehlednost 
ileum 2 

1 35,0 0:05:17 ileum ne 8:35:16 0 0 0 

2 36,0 0:01:00 cékum 4:16:30 8:10:52 0 1 1 

3 34,0 0:01:50 cékum 3:24:17 9:00:25 0 1 1 

4 40,0 0:05:41 
terminální 

ileum 
ne 8:11:34 0 2 2 

5 31,5 0:04:01 ileum ne 8:07:09 0 0 1 

6 34,5 0:10:13 ileum Ne 8:47:30 0 0 1 

7 31,5 0:26:23 ileum Ne 8:28:17 0 0 0 
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b. Experimentální model enteropatie z NSA 
 

Kapslová endoskopie proběhla úspěšně a bez  komplikací u všech 8 pokusných 
zvířat. Průměrná délka endoskopicky asistovaného zavedení kapsle se pohybovala od 1 do 
22 minut (průměr 7 minut; medián 3 minuty). S výjimkou dvou obtížnějších zavádění 
způsobených významným prověšením gastroskopu v žaludku, byly všechny endoskopické 
kapsle zavedeny do duodena bez jakýchkoliv problémů. Délka vyšetření kapslovou 
endoskopií se pohybovala od 481 do 549 minut (průměr 501 ± 21; medián 494). 
Panenteroskopie byla provedena pouze u jednoho pokusného zvířete (číslo 6.), u pěti došlo 
k vybití baterií v oblasti terminálního ilea (číslo 1, 3, 4, 5 a 7) a u dvou zvířat v oblasti ilea 
(číslo 2 a 8). Délka tenkého střeva stanovená bezprostředně post mortem byla od 11,2 do 
16,8 metrů (průměr 13,3 ± 2,3; medián 12,6).  

Normální enteroskopický nález až do oblasti terminálního ilea (céka nebylo 
v průběhu vyšetření dosaženo) byl zjištěn pouze u jednoho prasete (číslo 7). Nálezy 
kompatibilní s diagnózou enteropatie z nesteroidních antiflogistik byly zjištěny u 7/8 
pokusných zvířat a byly potvrzeny v 50 % (6/12) pitvou (Tabulka 7.2.). Těžká  enteropatie 
(akutní krvácení v oblasti duodena) byla pozorována pouze u jednoho prasete (číslo 8). U 
šesti zvířat byly zjištěny eroze v jejunu a ileu (číslo 1, 3, 5 a 6) nebo rudé skvrny 
v duodenu, jejunu a ileu (číslo 1, 2, 3 a 4) odpovídající lehké enteropatii. Vypovídací 
hodnota kapslové endoskopie je shrnuta v Tabulce 7.3. 
 
Tabulka 7.2. Výsledky vyšetření experimentální enteropatie z nesteroidních 
antiflogistik (kapslová endoskopie a pitva) 
 

Pokusné 
zvíře 

Vyšetřovací 
metoda 

Duodenum Jejunum Ileum Terminální 
Ileum 

1. 

KAPSLOVÁ 
ENDOSKOPIE 

eroze 
eroze, 

rudé skvrny 
normální nález normální nález 

PITVA 
 

normální nález eroze normální nález normální nález 

2. 

KAPSLOVÁ 
ENDOSKOPIE 

rudé skvrny rudé skvrny rudé skvrny nedosaženo 

PITVA 
 

normální nález normální nález normální nález normální nález 

3. 

KAPSLOVÁ 
ENDOSKOPIE 

rudé skvrny eroze normální nález normální nález 

PITVA 
 

normální nález eroze eroze normální nález 

4. 

KAPSLOVÁ 
ENDOSKOPIE 

normální nález rudé skvrny normální nález normální nález 

PITVA 
 

normální nález normální nález normální nález normální nález 

5. 

KAPSLOVÁ 
ENDOSKOPIE 

eroze eroze normální nález normální nález 

PITVA 
 

eroze eroze normální nález normální nález 

6. 

KAPSLOVÁ 
ENDOSKOPIE 

normální nález normální nález eroze normální nález 

PITVA 
 

normální nález normální nález eroze normální nález 

7. 

KAPSLOVÁ 
ENDOSKOPIE 

normální nález normální nález normální nález normální nález 

PITVA 
 

normální nález normální nález normální nález normální nález 

8. 

KAPSLOVÁ 
ENDOSKOPIE 

krev normální nález normální nález nedosaženo 

PITVA 
 

krev krev normální nález krev 
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Tabulka 7.3. Vypovídací hodnota kapslové endoskopie pro léze s porušenou sliznicí  
u experimentální enteropatie z nesteroidních antiflogistik  
 

 
 

PITVA (zlatý standard) 
 

léze s porušenou 
sliznicí 

normální 
nálezy 

KAPSLOVÁ 
ENDOSKOPIE 

léze s porušenou 
sliznicí 

5 1 pozitivní prediktivní 
hodnota: 83,3 % 

normální nálezy 1 23 
negativní prediktivní 

hodnota: 95,8 % 

 
senzitivita:  

83,3 % 
specificita:  

95,8 % 
 

 

7.2. Klinická část 

7.2.1. Endoskopické nálezy  
 
Endoskopické nálezy kompatibilní s diagnozou enteropatie z NSA zjištěné u 

pacientů s revmatoidní artritidou a osteoartrózou viz Graf 7.1. Během všech vyšetření 
jsme nepozorovali klinické či závažnější technické komplikace.  
 
Graf 7.1. Enteropatie z nesteroidních antiflogistik u pacientů s revmatoidní artritídou 
(RA) a osteoartrózou (OA) 
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a.  Endoskopické nálezy u pacientů s revmatoidní artritídou  
 
Panenteroskopie byla provedena u 36 vyšetřovaných osob (97 %). Místy snížená 

přehlednost sliznice podmíněná střevním obsahem byla u 17 vyšetření (46 %).  
Nálezy byly klasifikovány jako lehká enteropatie u 18 vyšetřených osob (49 %), 

nejčastější zjištěnou lézí byly eroze a vícečetná ložiska zarudnutí sliznice (rudé skvrny). 
Středně těžká enteropatie byla zjištěna u  4 nemocných (11 %) s nálezem vícečetných erozí 
a těžká enteropatie u 3 pacientů (8 %) charakterizovaná vředy tenkého střeva.  
 
b. Endoskopické nálezy u pacientů s enteropatií z nesteroidních antiflogistik po  
 léčbě  
  

Céka bylo dosaženo u všech osob (15; 100 %). Bohatý střevní obsah místy snižující 
přehlednost sliznice byl přítomen u 11 pacientů (73 %).  

Kontrolní kapslová endoskopie (8 týdnů po léčbě) prokázala normalizaci 
enteroskopického nálezu u 8 pacientů (53 %), 6 z nich mělo před léčbou nález lehké, 1 
středně těžké a 1 těžké enteropatie. U 4 pacientů (27 %) byla zjištěna lehká enteropatie, 2 
měli před léčbou shodný enteroskopický nález, 1 středně těžkou a 1 těžkou enteropatii. 
Středně těžká enteropatie bez výraznějších změn po léčbě byla popsána u 1 nemocného (7 
%). U dvou pacientů (13 %) byla zjištěna progrese nálezu z lehké a středně těžké 
enteropatie na těžkou (přítomnost drobných vředů tenkého střeva). Souhrnně lze 
konstatovat zlepšení nálezu u 10/15 (67 %) nemocných po léčbě, u většiny byla po dobu 8 
týdnů  výrazně redukována dávka (3/15) nebo byla NSA zcela vysazena (6/15). Pouze u 
jednoho nemocného došlo k zlepšení (normalizaci) nálezu beze změny dávky NSA 

 
c. Endoskopické nálezy u pacientů s osteoartrózou  
 

U všech nemocných dosáhla kapsle céka v průběhu vyšetření. U 5 vyšetření (36 %) 
byla pozorována místy snížená přehlednost sliznice tenkého střeva v oblasti distálních 
partií ilea.  

Vředy tenkého střeva (těžká enteropatie) byly nalezeny u jednoho pacienta (7 %), u 
pěti byly pozorovány eroze a ložiskové zarudnutí sliznice (rudé skvrny) v oblasti tenkého 
střeva (mírná enteropatie, 36 %).  
 
d. Endoskopické nálezy u zdravých dobrovolníků  

 
Celé tenké střevo bylo vyšetřeno u všech 13 osob (100 %). Snížená přehlednost 

sliznice distálního ilea byla pozorována pouze u 1 vyšetření (8 %).  
Normální nález v oblasti celého tenkého střeva byl u 11 vyšetřených osob (85 %), u 

dvou (15 %) byl nález kompatibilní s mírnou enteropatií (2 eroze v oblasti jejuna a ilea u 
prvního a vícečetná drobná ložiska zarudnutí sliznice – rudé skvrny u druhého vyšetření). 
Izolované rudé skvrny byly pozorovány častěji, celkem u 8 osob (61,5 %).  

 
e. Endoskopické nálezy u pacientů dlouhodobě užívajících nesteroidní 

antiflogistika  
 
 Pro statistické zhodnocení jsme dále vytvořili skupinu pacientů dlouhodobě 
užívajících NSA sloučením dat pacientů s revmatoidní artritídou a osteoartrózou.  

Prevalence enteropatie a její tíže u dlouhodobých uživatelů NSA v porovnání 
s kontrolní skupinou zdravých dobrovolníků viz Graf 7.2. a 7.3.  
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Graf 7.2. Prevalence enteropatie u dlouhodobých uživatelů nesteroidních antiflogistik 
ve srovnání se zdravými dobrovolníky neužívajícími nesteroidní antiflogistika  
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Graf 7.3. Tíže enteropatie u dlouhodobých uživatelů nesteroidních antiflogistik ve 
srovnání se zdravými dobrovolníky neužívajícími nesteroidní antiflogistika 
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7.2.2. Enteropatie a revmatoidní artritída  
 
Nebyla zjištěna souvislost mezi tíží a přítomností enteropatie a stupněm 

revmatoidní artritídy dle Steinbrockera (p=0,382). Průměrná aktivita revmatoidní artritídy 
(vyjádřená pomocí disease aktivity score – DAS 28) byla 3,9 ± 1,5 (medián 3,6). Nebyl 
zjištěn rozdíl v DAS 28 podle tíže a přítomnosti enteropatie (p = 0,515 a p = 0,710).  
 
7.2.3. Nesteroidní antiflogistika a další současná léčba 
 
a. Nesteroidní antiflogistika a další současná léčba u pacientů s revmatoidní 

artritídou  
 

Neselektivní NSA užívalo 9 pacientů (25 %), COX-2 preferenční NSA 23 pacientů 
(62 %) a COX-2 selektivní NSA 5 pacientů (13 %). Anopyrinem byli léčeni 4 pacienti (11 
%). Většina pacientů (33 osob; 89 %) současně užívala glukokortikosteroidy 
(metylprednizolon) a blokátory protonové pumpy (25 osob; 68 %). Devět respondentů (24 
%) uvedlo léčbu bisfosfonáty a tři (8 %) perorálními antikoagulancii (warfarin).  
 
b. Nesteroidní antiflogistika a další současná léčba u pacientů s enteropatií 

z nesteroidních antiflogistik po léčbě  
 
 V podskupině 15 pacientů léčených pro enteropatii z NSA byla u 6 osob (40 %) 
NSA vysazena a u  5 nemocných byla dávka výrazně redukována. Přes poučení 2 nemocní 
nakonec týdenní dávku léčiva nezměnili a 2 pacienti dokonce zvýšili. Osm osob (53 %) 
užívalo dále COX-2 preferenční a 1 pacient (7 %) COX-2 selektivní preparát. Anopyrinem 
byli dále léčeni 2 nemocní (13 %). Glukokortikosteroidy (medrol) současně s blokátorem 
protonové pumpy (omeprazol) užívalo dále 14 pacientů (93 %), bisfosfonáty 4 pacienti (27 
%) a perorální antikoagulační léčbu (warfarin) 2 pacienti (13 %).  
 Pro nález lehké a střední enteropatie bylo 13 pacientů léčeno sulfasalazinem 2 x 1 g 
denně per os po dobu 8 týdnů a pro těžkou enteropatii dostávali 2 nemocní kombinaci 
sulfasalazinu 2x 1 g denně a metronidazolu 3x 250 mg denně per os po dobu 8 týdnů. 
 
c. Nesteroidní antiflogistika a další současná léčba u pacientů s osteoartrózou  
 

COX neselektivní preparáty užívali 2 nemocní (14 %), COX-2 preferenční 
preparáty užívalo 11 osob (79 %) a COX-2 selektivní preparát 1 pacient (7 %). Anopyrin 
užívali současně 2 nemocní (14 %). Z dalších sledovaných preparátů byli 3 pacienti (21 %) 
léčení bisfosfonáty, 2 ( 14 %) perorálními antikoagulancii (warfarin), 3 (21 %) blokátory 
protonové pumpy.  
  
d.  Nesteroidní antiflogistika a další současná léčba u pacientů dlouhodobě   

 užívajících nesteroidní antiflogistika  
 
 Pro statistické zhodnocení jsme dále vytvořili skupinu pacientů dlouhodobě 
užívajících NSA sloučením dat pacientů s revmatoidní artritídou a osteoartrózou – 
viz.Tabulku 7.4. – 7.7.  
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Tabulka 7.4. Přítomnost enteropatie a typ nesteroidních antiflogistik u pacientů 
s revmatoidní artritídou nebo osteoartrózou 

ENTEROPAT
IE 

NESELEKTIV
NÍ NSA 

COX-2 
PREFERENČNÍ 

NSA 

COX-2 
SELEKTIVNÍ 

NSA 
 

Nepřítomna 4 (36,4 %) 12 (35,3 %) 4 (66,7 %) p=0,419 

Přítomna 7 (63,6 %) 22 (64,7 %) 2 (33,3 %)  

 
Tabulka 7.5. Tíže enteropatie a typ nesteroidních antiflogistik u pacientů 
s revmatoidní artritídou nebo osteoartrózou 

SKÓRE 
SLIZNI ČNÍH

O 
POŠKOZENÍ1 

NESELEKTIV
NÍ NSA 

COX-2 
PREFERENČNÍ 

NSA 

COX-2 
SELEKTIVNÍ 

NSA 
 

0 4 (36,4 %) 12 (35,3 %) 4 (66,7 %) p=0,069 

1 3 (27,3 %) 19 (55, 9 %) 1 (16,7 %)  

2 1 (9,1 %) 2 (5,9 %) 1 (16,7 %)  

3 3 (27,3 %) 1 (2,9 %) 0 (0 %)  

 
Tabulka 7.6. Přítomnost enteropatie a další, potenciálně enterotoxická medikace u 
pacientů s revmatoidní artritídou nebo osteoartrózou 

ENTEROPAT
IE POUZE NSA 

NSA S DALŠÍ POTENCIÁLNĚ 
ENTEROTOXICKOU MEDIKACÍ   

Nepřítomna 15 (45,5 %) 5 (27,8 %) p=0,247 

Přítomna 18 (54,5 %) 13 (72,2 %)  

 
Vysvětlivky:  1skóre slizničního poškození: 0-bez enteropatie, 1-mírná, 2-střední, 3-těžká 
enteropatie 
 
Tabulka 7.7. Tíže enteropatie a další, potenciálně enterotoxická medikace u pacientů 
s revmatoidní artritídou nebo osteoartrózou 

SKÓRE 
SLIZNI ČNÍH

O 
POŠKOZENÍ1 

POUZE NSA 
NSA S DALŠÍ POTENCIÁLNĚ 

ENTEROTOXICKOU MEDIKACÍ 
 

0 15 (45,5 %) 5 (27,8 %) p=0,624 

1 13 (39,4 %) 10 (55,6 %)  

2 2 (6,1 %) 2 (11,1 %)  

3 3 (9,1 %) 1 (5,6 %)  

 
Vysvětlivky:  1skóre slizničního poškození: 0-bez enteropatie, 1-mírná, 2-střední, 3-těžká 
enteropatie 
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7.2.4.  Laboratorní nálezy 
 
a. Laboratorní nálezy u pacientů s revmatoidní artritídou 
 
Anémie a stolice na okultní krvácení 
 
 Z 25 pacientů s anémií (průměrná hodnota hemoglobinu: 107 ± 12,0 g/l, medián 
112 g/l) bylo 13 (52 %) s mikrocytární (střední objem erytrocytu < 84 fl), 11 (44 %) 
s normocytární (střední objem erytrocytu 84-98 fl) a 1 nemocný s makrocytární formou 
(střední objem erytrocytu > 98 fl) anémie. Ve skupině 12 pacientů s pozitivitou stolice na 
okultní krvácení byla anémie u 4 z nich (3x normocytární a 1x mikrocytární anémie). 
Sideropenie (Fe < 6,6 µmol/l u žen a 10,6 µmol/l u mužů) byla pozorována u 11 pacientů.   
 Nebyl zjištěn statisticky významný vztah mezi tíží enteropatie či přítomností 
enteropatie a hladinou hemoglobinu (p = 0,149, p = 0,225), středním objemem erytrocytu 
(p = 0,229, p = 0,266), hematokritem (p = 0,111, p = 0,090), hodnotou erytrocytů (p = 
0,524, p = 0,219), sérovým železem ( p = 0,471, p = 0,212) a vazebnou kapacitou séra pro 
železo (p = 0,587, p = 0,212). Statisticky významný rozdíl nebyl nalezen také ve výskytu 
enteropatie u pacientů s pozitivitou stolice na okultní krvácení a ostatními (p = 0,263). 
 
Hypoalbuminémie, snížení prealbuminu 
 

Snížení sérové koncentrace albuminu (< 35 g/l) jsme pozorovali pouze u jednoho 
pacienta (průměr 42,1 ± 3,7 g/l; medián 42,4 g/l), ale snížení prealbuminu (< 0,2 g/l) u 7 
nemocných (průměr 0,27 ± 0,1 g/l; medián 0,25 g/l).  

Statisticky významný rozdíl mezi pacienty s normálním enteroskopickým 
nálezem a nemocnými s enteropatií v hladině albuminu (p = 0,824) a nebo prealbuminu 
(p = 0,127) nebyl prokázán.  

Statisticky významný rozdíl nebyl zjištěn ani pro sérovou koncentraci albuminu 
(p = 0,627) ani prealbuminu (p = 0,062) a pacienty s různou tíží enteropatie.      
 
 
Laboratorní známky zánětu (pozitivní reaktanty akutní fáze) 
 
 Průměrná hodnota CRP byla 18,1 ±  22,4 mg/l (medián 7,0), zvýšené CRP 
(minimum 6 mg/l, maximum 68 mg/l) bylo u 20 pacientů (54 %). Z dalších markerů 
zánětu byla sledována leukocytóza (> 9,4 x 109/l) u 16 jedinců (43 %), průměrná hodnota 
bílých krvinek byla 9,2 ± 2,9 x 109/l (medián: 8,6 x 109/l ).  Trombocytóza (> 400 x 
109/l) byla přítomna u 5 (14 %), průměrná hladina trombocytů byla 318,4 ± 96,2 x 109/l 
(medián 286). Zrychlená sedimentace byla pozorována u 19 nemocných ( > 10 u mužů 
nebo > 21 u žen) za 1 hodinu  respektive u 20 nemocných (> 27 u mužů nebo > 48 u žen) 
za dvě hodiny (54 %).  

Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi pacienty s normálním 
enteroskopickým nálezem a nemocnými s enteropatií v hodnotách CRP (p = 0,320),  
leukocytů (p = 0,912), trombocytů (p = 0,355) a v sedimentaci erytrocytů po 1 (p = 
0,183)  a 2 hodinách (p = 0,217). 

Statisticky významný rozdíl mezi jednotlivými stupni enteropatie a laboratorními 
markery zánětu nebyl zjištěn pro hladinu leukocytů (p = 0,468), FW za 1 (p = 0,220) a 2 
hodiny (p = 0,261). Statisticky významný rozdíl byl dále pozorován pro CRP (p = 0,046, 
z následného mnohonásobného porovnání plyne rozdíl mezi skupinou s lehkou a těžkou 
enteropatií <0,05)  a pro hladinu trombocytů (p = 0,008, následné mnohonásobné 
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porovnání prokazuje statisticky významný rozdíl mezi skupinou pacientů bez enteropatie 
a skupinou pacientů s mírnou a těžkou enteropatií -skóre slizničního poškození = 1 nebo 
3 , p<0,05).  
 
b. Laboratorní nálezy u pacientů s enteropatií z nesteroidních antiflogistik po 

léčbě 
 
Anémie 
 

Anémie byla po léčbě přítomna u 4 nemocných (průměrná hladina hemoglobinu 
byla 127 ±  13,4 g/l; medián 126 g/l). Anémie byla ve všech případech normocytární  
(průměrný střední objem erytrocytu 90,9 ± 6,0 fl; medián 90,9).  

Po léčbě došlo ke statisticky významnému zvýšení hodnot hemoglobinu (p = 
0,014; před  léčbou průměrně 115,9 ± 15,8 g/l; medián 115 g/l, po léčbě průměrně 127,0 
± 13,4 g/l; medián: 126,0 g/l). Zvýšení středního objemu erytrocytu bylo na hranici 
statistické významnosti (p = 0,0586; před léčbou průměrně 87,5 ± 7,5 fl; medián 86,9 fl, 
po léčbě průměrně 90,9 ± 6,0 fl; medián 90,9 fl). Na druhou stranu nebyl pozorován 
statisticky významný rozdíl v množství erytrocytů (p = 0,178), hematokritu (p = 0,071) 
a hladiny sérového železa (p = 1,00).  
 
Hypoalbuminémie, snížení prealbuminu 
 

Snížené sérové koncentrace albuminu jsme nepozorovali u žádného z pacientů po 
léčbě (průměr 43,7 ± 2,6 g/l ; medián 43,3 g/l), snížená hodnota prealbuminu byla 
přítomna u 1 nemocného (průměr 0,28 ± 0,1 g/l; medián 0,27 g/l).  

Při srovnání skupiny pacientů před a po léčbě jsme nepozorovali statisticky 
významné rozdíly v hladině sérového albuminu (p = 0,078) či  prealbuminu (p = 0,492).  
 
Laboratorní známky zánětu (pozitivní reaktanty akutní fáze) 
 

Průměrné hodnoty CRP byly v souboru pacientů po léčbě 14,4 ±  19,0 mg/l 
(medián 11,0 mg/l), leukocytů 9,23 ± 2,8 x 109/l (medián 9,0 x 109/l). Zvýšené CRP bylo 
přítomno    u 11 (73 %; minimum 8 – maximum 81 mg/l) a leukocytóza u 6 nemocných 
(40 %; průměrná hladina leukocytů: 9,2 ± 2,8 x 109/l, medián 9,0 x 109/l). Trombocytóza 
byla zjištěna u 1 pacienta (7 %; průměrná hladina trombocytů: 289,1 ± 71,6 x 109/l, 
medián 298 x 109/l) a zrychlená sedimentace u  8  (53 %) po 1 hodině a u 7 nemocných 
(47 %) po 2 hodinách.  

Porovnání skupiny pacientů s enteropatií před  a po léčbě nepřineslo statisticky 
významné rozdíly v laboratorních markerech  zánětu či reaktantech akutní fáze 
(leukocyty:   p = 0,721; CRP: p = 0,527; sedimentace erytrocytů: p = 0,070 a p = 0,080).  

 
c. Laboratorní nálezy u pacientů s osteoartrózou 
 
Anémie a stolice na okultní krvácení 
 
 Ve skupině pacientů s osteoartrózou byla anémie přítomna pouze u 3 (21 %),  u 
všech mikrocytární. Průměrná hodnota hemoglobinu byla 132 ± 20,5 g/l (medián 136,5 
g/l). Sideropenie byla přítomna u 3 pacientů (21 %). Pozitivita stolice na okultní krvácení 
byla přítomna u 2 nemocných.  
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Ze všech sledovaných markerů byl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi 
pacienty s normálním nálezem a enteropatií pouze pro počet erytrocytů (p = 0,004). 
Statisticky významný rozdíl nebyl prokázán pro hodnotu hemoglobinu (p = 0,146), 
střední objem erytrocytů (p = 0,273), hematokritu (p = 0,080), sérového železa( p = 
0,731) a vazebnou kapacitu séra pro železo (p = 0,637). Statisticky významný vztah mezi 
tíží enteropatie nebyl zjištěn pro hemoglobin (p = 0,365), střední objem erytrocytů (p = 
0,092), hematokrit (p = 0,188), hladinou sérového železa (p = 0,821), vazebnou kapacitu 
séra pro železo (p = 0,916). Statisticky významný vztah byl pozorován pouze pro počet 
erytrocytů (p = 0,009).  
 
Hypoalbuminemie, snížení prealbuminu 
 

U žádného z pacientů s osteoartrózou jsme nepozorovali hypoalbuminemii 
(průměrně 45,4 ± 3,3 g/l; medián 46,1 g/l) či snížení sérového prealbuminu (průměrně 
0,3 ± 0,05 g/l; medián 0,3 g/l).  

Statisticky významný rozdíl mezi pacienty s normálním enteroskopickým 
nálezem a nemocnými s enteropatií v hodnotách albuminu (p = 0,355) a nebo 
prealbuminu (p = 0,360) nebyl prokázán. Statisticky významný rozdíl mezi jednotlivými 
stupni enteropatie nebyl zjištěn ani pro sérový albumin (p = 0,965), ani prealbumin (p = 
0,473). 
 
Laboratorní známky zánětu (pozitivní reaktanty akutní fáze) 
 
 Zvýšené hodnoty CRP byly zjištěny pouze u jednoho nemocného, průměrná 
hodnota CRP v séru pacientů s osteoartrózou byla 5,6 ±  12,9 mg/l (medián 2,0 mg/l). 
Mírná leukocytóza a  trombocytóza  byla pozorována u jednoho nemocného, průměrná 
hodnota bílých krvinek byla 7,0 ± 1,5 x 109/l (medián 6,9 x 109/l) a trombocytů 245,9 ± 
97,5 x 109/l (medián 226,5). Zrychlená sedimentace za 1 hodinu byla pozorována u 5 a 
za 2 hodiny u 3 nemocných.  

Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi pacienty s normálním 
enteroskopickým nálezem a nemocnými s enteropatií v hodnotách CRP (p = 0,343),  
leukocytů (p = 0,784), trombocytů (p = 0,388) a sedimentaci erytrocytů po 1 (p = 0,139)  
a 2 hodinách (p = 0,139). Nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi jednotlivými 
stupni enteropatie laboratorními markery zánětu (pro CRP p = 0,652, leukocyty p = 0,13, 
trombocyty p = 0,930, sedimentaci erytrocytů za 1 p = 0,210 a 2 hodiny p = 0,213).  
 
d. Laboratorní nálezy u zdravých dobrovolníků 
 
Anémie a stolice na okultní krvácení 
 
 U žádného ze zdravých dobrovolníků nebyla přítomna anémie, průměrná hladina 
hemoglobinu byla 142 ± 13,1 g/l (medián 141 g/l). Hladiny sérového železa byly u všech 
účastníků studie normální, průměrně 18,1 ± 5,8 (medián 16,9). Pozitivita stolice na okultní 
krvácení byla zachycena u jednoho vyšetřovaného muže, následná koloskopie odhalila 
vícečetné stopkaté polypy jako zdroj okultních krevních ztrát.  
 
Hypoalbuminemie, snížení prealbuminu 
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U žádného ze zdravých dobrovolníků nebyla přítomna hypalbuminémie (průměrně: 
46,2 ± 2,4 g/l; medián 46,2 g/l) či snížená sérová koncentrace prealbuminu (průměrně 0,34 
± 0,04 g/l; medián 0,35 g/l).  
 
Laboratorní známky zánětu (pozitivní reaktanty akutní fáze) 
 
 Mírně zvýšená hladina CRP byla zjištěna u 1 zdravého dobrovolníka, průměrná 
hodnota CRP v sestavě zdravých dobrovolníku byla 3,0 ±  5,8 mg/l (medián 2,0 mg/l). 
Zrychlená sedimentace byla přítomna u 2 vyšetřených osob za 1 i 2 hodiny. Leukocytózu 
(průměrná hladina: 6,0 ± 1,4 x 109/l; medián 6,4 x 109/l) ani trombocytózu (průměrná 
hladina: 242,5 ± 51,3 x 109/l; medián 225,0 x 109/l) jsme nepozorovali.  
 
e. Laboratorní nálezy u pacientů dlouhodobě užívajících NSA  
 
 Pro statistické zhodnocení jsme dále vytvořili skupinu pacientů dlouhodobě 
užívajících NSA sloučením dat pacientů s revmatoidní artritídou a osteoartrózou.  
  
Anémie 
 

Ze všech sledovaných markerů byl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi 
pacienty s normálním nálezem a enteropatií pouze pro počet erytrocytů  (p = 0,003).  

Dále jsme zjišťovali, zda existuje statisticky významný rozdíl mezi jednotlivými 
stupni enteropatie (vyjádřenými pomocí skóre slizničního poškození) a laboratorními 
markery anémie (typu anémie). Statisticky významný rozdíl byl pozorován u středního 
objemu erytrocytů (p = 0,021), z následného mnohonásobného porovnání plyne, že se liší 
skupina pacientů s těžkou enteropatií (skóre slizničního poškození = 3) od pacientů 
s lehkou enteropatií (skóre slizničního poškození = 1) (p<0,05). Dále jsme rozdíl 
pozorovali u počtu erytrocytů (p = 0,021), následné mnohonásobné porovnání prokazuje 
statisticky významný rozdíl mezi skupinou pacientů bez enteropatie a skupinou pacientů 
s mírnou enteropatií (skóre slizničního poškození = 1) a těžkou enteropatií (p<0,05).  
 
Hypoalbuminémie, snížení prealbuminu 
 

Statisticky významný rozdíl mezi pacienty s normálním enteroskopickým nálezem 
a nemocnými s enteropatií v hladině albuminu (p = 0,378) a nebo prealbuminu (p = 0,900) 
nebyl prokázán.  

Dále jsme zjišťovali, zda existuje statisticky významný rozdíl mezi jednotlivými 
stupni enteropatie (vyjádřenými pomocí skóre slizničního poškození) a koncentracemi 
albuminu a prealbuminu. Statisticky významný rozdíl nebyl zjištěn ani pro sérový albumin 
(p = 0,117), ani prealbumin (p = 0,117).  
 
c/ Laboratorní známky zánětu 
 

Statisticky významný rozdíl mezi pacienty s normálním enteroskopickým nálezem 
a nemocnými s enteropatií byl prokázán v hodnotách sedimentace erytrocytů po 1 (p = 
0,008)  a 2 hodinách (p = 0,015), nebyl prokázán pro CRP (p = 0,930), leukocyty (p = 
0,575) a trombocyty (p = 0,758).  
Dále jsme zjišťovali, zda existuje statisticky významný rozdíl mezi jednotlivými stupni 
enteropatie (vyjádřenými pomocí skóre slizničního poškození) a laboratorními markery 
zánětu. Statisticky významný rozdíl byl zjištěn pro sedimentaci erytrocytů po 1 a 2 
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hodinách a trombocyty (p = 0,007). U hladiny trombocytů byl statisticky významný rozdíl 
zjištěn mezi skupinou pacientů s těžkou enteropatií (skóre slizničního poškození = 3) a 
skupinou pacientů s normálním nálezem nebo mírnou enteropatií (skóre slizničního 
poškození = 0 nebo 1, p<0,05). U sedimentace erytrocytů za 1 hodinu (p = 0,011) byl 
zjištěn statisticky významný rozdíl mezi pacienty bez enteropatie (skóre slizničního 
poškození = 0) a pacienty s těžkou enteropatií (skóre slizničního poškození = 3, p<0,05) a 
za 2 hodiny (p = 0,004) byl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi pacienty s těžkou 
enteropatií (skóre slizničního poškození = 3)  a ostatními nemocnými (skóre slizničního 
poškození = 0, 1 nebo 2, p<0,05). Statisticky významný rozdíl jsme dále pozorovali také 
pro CRP (p = 0,025), zde se statisticky významně lišila skupina pacientů s těžkou 
enteropatií (skóre slizničního poškození = 3) od ostatních skupin (skóre slizničního 
poškození = 0, 1 nebo 2, p<0,05).  
 
7.2.5. Věk a klinické projevy 
 

Jako dyspepsii jsme pro naše účely označili jakýkoliv typ břišního diskomfortu či 
suspektní projev gastrointestinální dysmotility (nechutenství, nevolnost, zvracení, pocity 
plnosti, bolesti břicha, průjmy a zácpu).  

 
7.2.5.1. Věk , pohlaví a klinické projevy u pacientů s revmatoidní artritídou 
 

Průměrný věk pacientů s enteropatií z NSA a revmatoidní artritídou byl 57 ± 16 let 
(medián  56 let). Nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl ve věku pacientů s a bez 
enteropatie (průměrný věk 51 ± 17 let; medián 51 let, p = 0,297). Nebyl zjištěn statisticky 
významný vztah mezi tíží enteropatie a věkem pacientů (p = 0,658).  Nebyl zjištěn rozdíl 
ve výskytu enteropatie mezi muži  a ženami (p=1,00).  

Dyspepsii v době vyšetření uvádělo v dotazníku obecně 14 pacientů (38 %), krev ve 
stolici pouze 1, váhový úbytek v nedávné anamnéze 10 a možné klinické projevy 
anemického syndromu 27 nemocných (pocity slabosti, dušnost, palpitace, únavu).  
 
7.2.5.2. Klinické projevy u pacientů s enteropatií z NSA po léčbě 
 

Dyspepsii udávalo před léčbou 7 a po léčbě celkem 9 pacientů (60 %), krev ve 
stolici v anamnéze před léčbou potvrdil 1 pacient, po léčbě již žádný. Třináct pacientů (87 
%) před  i po léčbě  si stěžovalo na únavu, slabost, palpitace nebo dušnost.  
 
7.2.5.3. Věk, pohlaví a klinické projevy u pacientů s osteoartrózou 
 

Průměrný věk pacientů s enteropatií z NSA a osteoartrózou byl 72 ± 8 let (medián 
74 let). Pacienti s enteropatií byli výrazně starší v porovnání s nemocnými s normálním 
enteroskopickým nálezem (průměrný věk 63 ± 6 let, medián 65 let; p= 0,023). Těžší 
poškození tenkého střeva (vyjádřené vyšším skóre slizničního poškození) bylo pozorováno 
také u starších pacientů (p = 0,045). Nebyl zjištěn rozdíl ve výskytu enteropatie mezi muži     
a ženami (p=1,00).  

Celkem 9 pacientů (64 %) uvedlo v dotazníku přítomnost dyspepsie v době 
vyšetření, občasnou přítomnost čerstvé krve ve stolici 2 nemocní, váhový úbytek 1 
nemocný a 11 pacientů si stěžovalo na pocity slabosti, dušnost, palpitace nebo únavu.  
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7.2.5.4. Kapslová endoskopie u zdravých dobrovolníků 
 

Dyspepsii udávali v dotazníku 4 zdraví dobrovolníci. Jeden účastník studie udával 
občasnou přítomnost malého množství čerstvé krve ve stolici (recentně provedená 
koloskopie prokázala vnitřní hemoroidy). Slabost dušnost a únavu udával jeden vyšetřený. 
Většina zdravých dobrovolníků byla zcela bez obtíží (8; 61,5 %).  
 
7.2.5.5. Klinické projevy u pacientů dlouhodobě užívajících nesteroidní antiflogistika  
 
 Pro statistické zhodnocení jsme dále vytvořili skupinu pacientů dlouhodobě 
užívajících NSA sloučením dat pacientů s revmatoidní artritídou a osteoartrózou. 
Statisticky významný rozdíl ve věkové struktuře pacientů s a bez enteropatie jsme nezjistili 
(p = 0,279). Dále nebyl zjištěn statisticky významný vztah mezi dyspepsií a přítomností (p 
= 0,573) a tíží enteropatie. (p = 0,854).  
 

8. Diskuze 
 
8.1. Prevalence a tíže enteropatie z nesteroidních antiflogistik  
 

Souhrnná prevalence enteropatie byla ve skupině pacientů dlouhodobě užívajících 
NSA 31/51. V kontrolní skupině zdravých dobrovolníků byla zjištěna prevalence lézí 
kompatibilních s enteropatií u 2/13, rozdíl mezi oběma skupinami byl statisticky 
významný.  

Tíže enteropatie byla klasifikována do tří stupňů. Lehká, střední a těžká enteropatie 
byly pozorovány u 23/51, 4/51, respektive u 4/51 pacientů dlouhodobě užívajících NSA a 
u 2/13, 0/13, respektive u 0/13 zdravých dobrovolníků. Také rozdíl v tíži enteropatie byl 
mezi oběma skupinami statisticky významný.  

Pokud porovnáváme navzájem obě skupiny pacientů dlouhodobě užívající NSA, 
bylo poškození tenkého střeva zjištěno u 25/37 pacientů s revmatoidní artritídou a u 6/14                
s osteoartrózou. Patrný trend naznačující vyšší četnost enteropatie u nemocných 
s revmatoidní artritídou nebyl statisticky významný, stejně jako rozdíly zjištěné v tíži 
enteropatie. Hypotézy o vlivu základního onemocnění  na poškození tenkého střeva 
(především prostřednictvím revmatoidní vaskulitidy) jsou vzhledem k výše uvedenému, 
k absenci dalších klinických známek vaskulitidy a k raritnímu výskytu této jednotky čistě 
spekulativní.    

Nejčastější endoskopické nálezy byly v našem souboru vícečetná ložiska zarudnutí 
sliznice (takzvané rudé skvrny) a eroze tenkého střeva (v celkovém počtu do 10). Zda se 
jedná o různé formy NSA enteropatie nebo časné fáze těžších  lézí  jako jsou ulcerace 
zůstává nejasné, stejně  jako  nejsou  jasné  faktory,  které  by tuto progresi u některých 
pacientů spouštěly. Závažné poškození tenkého střeva (vícečetné eroze a vředy) jsme 
potvrdili u 16 % dlouhodobých uživatelů NSA (8/51 pacientů). U těchto nemocných 
existuje reálné rizko vzniku dalších komplikací, především krvácení do trávicího traktu.  
Vztažení těchto lézí k léčbě NSA je možné pouze po vyloučení ostatních příčin na základě 
celkového endoskopického obrazu  v kombinaci s dalšími laboratorními, klinickými a 
anamnestickými daty. U žádného z našich pacientů nebyly v průběhu vyšetření před a po 
kapslové endoskopii přítomny klinické známky suspektní z vaskulitidy, Crohnovy choroby 
či amyloidózy tenkého střeva a endoskopické nálezy nebyly s těmito chorobami 
kompatibilní.  

Zásadním zjištěním vyplývajícím z naší práce je relativně častý výskyt postižení 
tenkého střeva toxickým účinkem NSA u pacientů s osteoartrózou či revmatoidní artritídou, 
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který se vyrovná (nebo dokonce převyšuje) frekvenci tohoto postižení pozorovanou v oblasti 
horní části trávicí trubice (v jícnu, žaludku a dvanáctníku). Jedná se ale většinou o 
postižení  (15; 29)mírného stupně s minimálním nebo žádným klinickým významem a 
malým rizikem dalších komplikací.  
 
8.2. Endoskopické nálezy u zdravých dobrovolníků 
  

Vyšetření zdravých jedinců kapslovou endoskopií má zásadní význam jako 
kontrolní k určení normálních či klinicky nevýznamných nálezů. V naší studii jsme 
prokázali normální nález v oblasti tenkého střeva u většiny zdravých dobrovolníků 11/13 
(85 %). Pouze u dvou osob  (15  %)   byly  vícečetné rudé skvrny a dvě eroze jejuna a ilea. 
Pokud bychom ale izolované rudé skvrny označovali za nález kompatibilní se slizničním 
poškozením NSA, byla by prevalence těchto lézí v kontrolní skupině zdravých 
dobrovolníků 77 %. Domníváme se, že technické charakteristiky kapslové endoskopie 
umožňující identifikaci drobných lézí sliznice (< 1mm) a nemožnost jejich potvrzení 
histologickým vyšetřením vede často endoskopisty k tendenci nálezy nadhodnocovat. 
Izolované rudé skvrny nemohou být, podle našeho názoru, považovány za léze, které lze 
specificky vztahovat k toxickému účinku NSA a jejich klinický význam je nulový.  
 
8.3. Poznámky k metodice a vyšetření kapslovou endoskopií  

 
U žádné z vyšetřovaných osob jsme nepoužili p.o. roztoky k přípravě, přesto byla 

přehlednost většiny slizničního povrchu tenkého střeva vynikající. Lokálně snížená 
přehlednost  pozorovaná u části vyšetření (43 %) byla nejčastěji v distálním ileu a 
podmíněna střevním obsahem. Ve většině případů však nevedla k výraznému snížení 
diagnostické výtěžnosti metody vzhledem k zachování určité viditelnosti sliznice při 
současné pomalejší pasáži endoskopické kapsle distálnějšími úseky tenkého střeva 
s perzistencí v terminálním ileu.  

Procento panenteroskopií, dosažené v naší studii, bylo výjimečně vysoké.  Důvody 
jsou: optimalizace metodiky vyšetření zařazením prohlížeče a technický vývoj 
endoskopických kapslí s výrazným prodloužením doby funkce baterií v porovnání 
s kapslemi tzv. první generace.  

Definovali jsme léze, které považujeme za kompatibilní s toxickým účinkem NSA   
a slizniční poškození s ním nesouvisející. V naší klasifikaci jsme se pokusili zřetelně 
prezentovat nejen kvalitativní, ale i kvantitativní tíži nálezu zařazením do jednoho ze tří 
stupňů enteropatie.  
 Potvrdili jsme bezpečnost vyšetření kapslovou endoskopií také ve skupině pacientů 
chronicky léčených NSA. U žádného z nemocných  nebylo v  průběhu klinického vyšetření 
a pohovoru před kapslovou endoskopií  vysloveno podezření na poruchy pasáže tenkým 
střevem a v průběhu naší studie jsme nepozorovali závažnou klinickou komplikaci 
vyšetření.  
 
8.4. Prevence a léčba enteropatie z nesteroidních antiflogistik 
  

Údaje o možnostech prevence a léčby enteropatie z NSA jsou dosud sporadické, 
většina údajů dosud pochází z experimentálních studií.  

Všem našim pacientům s  revmatoidní  artritídou  a  zjištěnou  enteropatií  bylo 
nabídnuto pokračování ve studii (vysazení či redukce NSA + léčba podle tíže enteropatie). 
U 15 pacientů, kteří pokračování akceptovali a léčbu dokončili bylo  provedeno po 8 
týdnech terapie (sulfasalazin – 13 nemocných nebo sulfasalazin + metronidazol – 2 
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nemocní) kontrolní vyšetření. V léčbě byly použity standardní dávky odpovídající 
účinnému dávkování léčiv u idiopatických střevních zánětů.  

Významným problémem, se kterým jsme setkali, byla nedostatečná compliance         
a adherence pacientů k navrhované terapii. Ze studie bylo vyřazeno 5 nemocných pro 
odmítnutí léčby sulfasalazinem vzhledem k dyspepsiím, které ji provázely v minulosti (kdy 
byla léčba indikována pro revmatoidní artritídu). Dalších pět pacientů ukončilo léčbu 
vzhledem k dyspepsiím po několika dnech. Z 15 pacientů (kteří léčbu dokončili) 6 vysadilo 
veškerá NSA, 9 úplné vysazení léčby NSA odmítlo, 5 z nich akceptovalo výraznou redukci 
dávek. Vzhledem k velikosti souboru není možné zjištěná statistická data přeceňovat. 
Přesto jsme u 2/3 našich pacientů pozorovali zlepšení enteroskopického nálezu po léčbě, u 
6  z těchto nemocných však bylo současně zcela zastaveno podávání NSA a u 3 byly dávky 
výrazně redukovány. Tři pacienti měli po 8 týdnech terapie endoskopický nález shodný 
(dva pokračovali v léčbě NSA s redukcí dávek). U dvou pacientů došlo dokonce k progresi 
postižení tenkého střeva s nálezem drobných ulcerací, u obou však bylo pokračováno 
v léčbě COX-2 preferenčními NSA se zvýšením dávek (přes poučení o nutnosti jejich 
vysazení).  

Porovnáním základních laboratorních a klinických dat před a po léčbě jsme se 
pokusili identifikovat marker použitelný v monitorování léčby enteropatie z NSA. 
Statisticky významný vzestup byl pozorován pouze v  hladině hemoglobinu, ostatní 
laboratorní ukazatele anémie, malnutrice či zánětu se ukázaly jako nespolehlivé. Klinické 
údaje (výskyt dyspepsie či projevů anemického syndromu) se v podstatě nelišily před a po 
léčbě a potvrdily svoji nízkou specificitu pro enteropatii z NSA.  
 
8.5. Anémie nebo okultní krvácení a enteropatie z nesteroidních antiflogistik 
 

Korelací enteroskopických nálezů a anémie nebo přítomnosti okultního krvácení do 
trávicího traktu jsme se snažili v naší studii prokázat, zda mikrocytární, sideropenická 
anémie nebo pozitivita stolice na okultní krvácení mohou být prediktorem přítomnosti/tíže 
enteropatie u pacientů chronicky užívajících NSA.  

Ačkoliv bylo vyšetření kapslovou endoskopií provedeno nejprve v selektované 
populaci pacientů s revmatoidní artritídou a současně možnými krevními ztrátami do 
tenkého střeva (anémie nebo pozitivita stolice na okultní krvácení byly podmínkou 
zařazení do studie) nebyla pozorovaná prevalence enteropatie z NSA či tíže postižení 
tenkého střeva (vyjádřená pomocí skóre slizničního postižení) statisticky významně 
odlišná od skupiny pacientů s osteoartrózou. Toto zjištění naznačuje slabou prediktivní 
hodnotu anémie (jako takové) či okultního krvácení do gastrointestinálního traktu u blíže 
nevyšetřených pacientů užívajících NSA pro poškození tenkého střeva.  

Pouze u pacientů s osteoartrózou byl zjištěn statisticky významný rozdíl v množství 
erytrocytů mezi pacienty bez a s enteropatií obecně i mezi jednotlivými stupni enteropatie 
(vyjádřenými pomocí skóre slizničního poškození), což může být způsobeno poněkud 
vyšší specificitou markerů anémie pro poškození tenkého střeva u této skupiny nemocných 
vzhledem k absenci dalšího, tyto hodnoty potenciálně ovlivňujícího onemocnění (jako je 
např. revmatoidní artritída  u které je prevalence anémie až 50 %). V dalších markerech 
definujících anemii a její typy (především v hodnotách hemoglobinu) ovšem potvrzen 
nebyl. 

Základních příčin nízké specificity markerů anémie pro enteropatii z NSA vidíme 
několik. Naprostá většina lézí tenkého střeva je klinicky němá, teprve závažnější poškození 
ve formě vředů se může projevit komplikací, například krvácením. Drobnější léze (eroze) 
jsou samozřejmě často také provázeny zvýšenými krevními ztrátami do 
gastrointestinálního traktu, jejich intenzita však nemusí být taková, aby způsobila 
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sideropenii a anemii. Anémie je přítomna pouze u 1-5 % pacientů s enteropatií z NSA a 
její příčiny jsou často kombinované. Kromě chronických krevních ztrát v oblasti tenkého 
střeva se na ní může podílet  také krvácení do jiných částí trávicího traktu.  Z našich 8 
pacientů s revmatoidní artritídou dále endoskopicky vyšetřovaných byly u 7 zjištěny další 
potenciální zdroje okultních krevních ztrát do trávicího traktu mimo tenké střevo (polypy 
tlustého střeva, hemoroidy, divertikulóza, angiektázie tračníku, eroze bulbu, ulcerace bulbu 
duodena). Poškození tenkého střeva NSA může vést dále k poruchám vstřebávání Fe a 
vitaminu B12, které modifikují charakter anémie.  U pacientů s revmatoidní artritídou se 
můžeme setkat také s anemií chronických onemocnění  a výsledné laboratorní hodnoty 
krevního obrazu mohou být změněny léčbou preparáty železa. Vzhledem k množství 
faktorů, které je potřeba brát v úvahu, a v souladu s výsledky zjištěnými naší studií nelze 
tedy anemii považovat za jednoznačný indikátor enteropatie u chronických uživatelů NSA                        
a v přítomnosti sideropenické anémie či pozitivity stolice na okultní krvácení je třeba 
indikovat vyšetření tenkého střeva až po gastroskopickém a koloskopickém vyšetření. 
 
8.6. Ostatní možné laboratorní prediktory přítomnosti či tíže enteropatie 

z nesteroidních antiflogistik 
 
Zařazením širokého panelu laboratorních vyšetření a jejich korelací s přítomností 

enteropatie z NSA zjištěné kapslovou endoskopií jsme se pokusili zodpovědět otázku, zda 
existuje jednoduchý laboratorní prediktor přítomnosti nebo tíže tohoto onemocnění               
u pacientů s revmatoidní artritídou a/nebo osteoartrózou.  

Statistické zhodnocení všech uživatelů NSA našeho souboru naznačuje možnou 
klinickou použitelnost hodnoty sedimentace erytrocytů po 1 i 2  hodinách, která prokazuje 
statisticky významný vztah jak obecně k přítomnosti enteropatie, tak k těžké enteropatii. 
Také hodnoty CRP a trombocytů byly statisticky významně rozdílné  u pacientů s těžkou a 
lehkou enteropatií. Tento fenomén může mít několik možných vysvětlení. Nejprve je nutné 
zdůraznit, že vzhledem k velmi malému počtu pacientů s těžkou enteropatií (4/51) a spíše 
mírné elevaci CRP (průměrně 55 mg/l u pacientů s těžkou enteropatií) je třeba zjištěná data 
interpretovat velmi opatrně. Vzhledem k tomu nelze statisticky významný rozdíl mezi 
pacienty s těžkou enteropatií a ostatními stupni poškození tenkého střeva podle našeho 
názoru bohužel zobecňovat. Na první pohled je souvislost zvýšených markerů zánětu při 
současném užívání NSA překvapivá, vzhledem k jejich protizánětlivému efektu. Na 
druhou stranu existují data zpochybňující jednoznačný vliv NSA na CRP (32; 33). Dále by 
se mohlo jednat o nepřímý důkaz o jiném než polékovém poškození tenkého střeva u 
těchto pacientů, žádný z pacientů ovšem nesplnil kriteria diagnózy Crohnovy choroby či 
revmatoidní vaskulitidy. Nakonec by mohly pozorované odchylky znamenat účast dalšího, 
dosud neobjasněného imunologického mechanismu v etiopatogeneze těžkých enteropatií 
z NSA. Vzhledem k tomu nelze markery nutrice aní zánětu doporučit jako jednoznačný 
ukazatel přítomnosti/tíže enteropatie u pacientů dlouhodobě léčených NSA.  
 
8.7. Věk a klinické rizikové faktory enteropatie z nesteroidních antiflogistik 

 
Ačkoliv v podskupině pacientů s osteoartrózou  jsou nemocní s enteropatií 

statisticky významně starší v porovnání s těmi s normálním enteroskopickým nálezem, 
tento trend nebyl potvrzen ve věkově výrazněji diferencované podskupině s revmatoidní 
artritídou, a proto se domníváme, že věk nepředstavuje samostatný rizikový faktor tohoto 
onemocnění (na rozdíl od gastropatie z NSA). Souvislosti vidíme spíše v polymorbiditě a 
polypragmázii častěji se vyskytující u starších pacientů. Dále jsme neprokázali rozdílnost 
výskytu enteropatie z NSA podle pohlaví.  
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V našem souboru nebyl zjištěn statisticky významný vztah mezi dyspepsií a 
enteropatií z nesteroidních antiflogistik, a to jak pro všechny uživatele NSA dohromady, 
tak pro jednotlivé skupiny základního onemocnění (revmatoidní artritída, osteoartróza) 
zvlášť. Asociace dyspepsií a poškození tenkého střeva je slabá, pouze ulcerace jejuna a ilea 
mohou působit necharakteristické, dyspeptické obtíže a bolesti břicha. Hojení vředů může 
vést ke vzniku stenóz s následnými poruchami pasáže(18; 34). Na druhou stranu je známo, 
že se dyspepsie může vyskytnout i jako samostatný symptom bez vztahu 
ke gastrointestinální lézi, v těchto případech byl zvažován přímý efekt NSA na centrální 
nervový systém.  
 
8.8. Vztah typu nesteroidních antiflogistik k poškození tenkého střeva 
 
 Opakovaně byla prokazována nižší prevalence poškození tenkého střeva u 
pokusných zvířat či pacientů užívajících COX-2 selektivní či preferenční NSA v porovnání 
s COX neselektivními preparáty(10; 14; 16; 28; 30).  

Spektrum užívaných NSA u našich pacientů potvrzuje současný trend odklonu od 
klasických neselektivních NSA (25 %) i od potenciálně kardiotoxických COX-2 
selektivních NSA (13 %) k COX-2 preferenčním preparátům (62 %) v klinické praxi 
v České republice. Vzhledem k relativně malé části pacientů užívajících COX neselektivní 
preparáty je statistické hodnocení rozdílů v tíži a výskytu enteropatie z NSA obtížné. 
Endoskopické nálezy kompatibilní s diagnózou enteropatie z NSA byly pozorovány u 6 
pacientů léčených neselektivními NSA (67 %), u 17 pacientů léčených COX-2 
preferenčními preparáty (74 %) a u 2 pacientů léčených COX-2 selektivními preparáty (40 
%). Rozdíl mezi jednotlivými skupinami NSA tedy není statisticky významný v sledování 
přítomnosti nebo tíže enteropatie, ale je patrný určitý trend nižší četnosti výskytu 
enteropatie u COX-2 selektivních preparátů. Dalším pozorovaným trendem je klesající 
závažnost zjištěných lézí v souvislosti s vyšší COX-2 selektivitou preparátu. Zatímco 
výskyt erozí či ulcerací je možno pozorovat u pacientů užívajících COX neselektivní NSA,              
u pacientů užívajících COX-2 selektivní preparát to bylo v našem souboru pouze u 1/ 6 (17 
%).  Je tedy potřeba zdůraznit, že dlouhodobá léčba COX-2 selektivními NSA vede také 
k poškození tenkého střeva, ačkoliv pravděpodobně v nižší četnosti i závažnosti.  

 
9. Závěry 
 
9.1. Část experimentální 
 

• Vypracovali jsme metodiku vyšetření kapslovou endoskopií u prasete 
domácího a úspěšně ji ověřili u zdravých zvířat. 

• Vypracovali jsme experimentální model enteropatie z nesteroidních 
antiflogistik, na který jsme metodiku vyšetření úspěšně aplikovali. 

• Poškození tenkého střeva účinkem NSA (indometacin per os v dávce 400 
mg po dobu deseti dnů) jsme prokázali kapslovou endoskopií u většiny 
pokusných prasat (87,5 %). Většinu nálezů tvořily rudé skvrny a eroze 
s minimálním klinickým významem. Klinicky významnější nálezy 
(krvácení do tenkého střeva) jsme zjistili méně často (pouze u jednoho 
zvířete). Dále jsme pozorovali horší přehlednost tenkého střeva a vyšší 
procento neúplných vyšetření v porovnání s kapslovou endoskopií u lidí. 

• Kapslová endoskopie dosáhla v diagnostice poškození tenkého střeva účinkem 
NSA ve srovnání s  pitevním nálezem (jakožto zlatým standardem) následující 
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výsledky: senzitivita 83,3%, specificita 95,8 %, pozitivní prediktivní 
hodnota 83,3 % a negativní prediktivní hodnota 95,8 %. 

 
9.2. Část klinická 
 

• Ověřili jsme možnost využití kapslové endoskopie v diagnostice enteropatie 
z nesteroidních antiflogistik.   

• Souhrnná prevalence enteropatie ve skupině našich pacientů dlouhodobě 
užívajících NSA byla 61 %. Lehká, střední a těžká enteropatie byly zjištěny     
u 45,1 %, 7,8 %, respektive u 7,8 % pacientů dlouhodobě užívajících NSA. 
Nejčastější patologické nálezy byly vícečetná ložiska zarudnutí sliznice 
(rudé skvrny) a eroze tenkého střeva (v celkovém počtu do 10). Závažné 
poškození tenkého střeva (vícečetné  eroze   a vředy) jsme  potvrdili  u  16 
%  nemocných  užívajících  dlouhodobě NSA. 

• V průběhu vyšetření jsme nepozorovali závažnější klinické komplikace 
vyšetření. Kapslová endoskopie je jednoduchá, minimálně invazivní 
metoda, umožňující bezpečné vyšetření pacientů dlouhodobě léčených 
nesteroidními antiflogistiky.  

• Zaměřili jsme se na identifikaci klinického či laboratorního prediktoru 
enteropatie z nesteroidních antiflogistik.  Přes některé nadějné výsledky 
(sedimentace, CRP) nelze ani markery anémie (hemoglobin, erytrocyty, 
střední objem krvinky, hladina sérového železa), nutrice (albumin, 
prealbumin) a markery zánětu (CRP, trombocytóza, sedimentace) doporučit 
jako jednoznačný ukazatel přítomnosti/tíže enteropatie u pacientů 
dlouhodobě léčených NSA. Také klinické ukazatele (věk, pohlaví, 
dyspepsie) se ukázaly jako nespolehlivé.  

• U pacientů se zjištěnou enteropatií jsme ověřovali účinnost léčby. 
Základním problémem, se kterým jsme se setkali, byla nedostatečná 
compliance (adherence k navrhované terapii). Přesto jsme po 8 týdenní 
léčbě pozorovali zlepšení enteroskopického nálezu u 2/3 našich pacientů. 
Porovnáním laboratorních a klinických dat pacientů před a po léčbě jsme se 
pokusili identifikovat marker použitelný v monitorování úspěšnosti léčby 
enteropatie z NSA.  Statisticky významný vzestup byl pozorován pouze 
v hladině hemoglobinu. Ostatní laboratorní a klinické ukazatele jsou 
nespolehlivé.  

• V kontrolní skupině zdravých dobrovolníků byla zjištěna prevalence lézí 
kompatibilních s enteropatií u 15 %. Lehká, střední a těžká enteropatie byly 
zjištěny u 15,4 %, 0 %, respektive u 0 % zdravých dobrovolníků. 

• Vyšetření tenkého střeva u pacientů dlouhodobě léčených NSA s cílem 
vyloučit enteropatii z NSA je podle našeho názoru indikováno u nemocných 
se změnou klinické symptomatologie či laboratorního nálezu (anémie, 
malnutrice, známky zánětu) po vyloučení dalších běžných příčin. Kapslová 
endoskopie je v tomto případě k vyšetření tenkého střeva plně indikována.  
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