
Souhrn 
 

Pozadí: U nespecifických střevních zánětů (NSZ) se s vysokou prevalencí vyskytuje 
anemie, která významně ovlivňuje kvalitu života, morbiditu i mortalitu nemocných. 
Nejčastější příčinou je deficit železa, chronický zánět a event. kombinace těchto dvou 
faktorů. Diagnostika deficitu železa při současně probíhajícím zánětu může být 
obtížná. Tradiční parametry indikující deficit železa (sérové železo, saturace 
transferinu, feritin) jsou ovlivněny zánětem a jejich interpretace může být zavádějící. 
Použití solubilního transferinového receptoru (sTfR) a kalkulace sTfR/F indexu 
(sTfR/log feritin) zlepšuje diagnostiku deficitu železa při koexistenci zánětu. 
Cíle studie: 1. zjistit celkovou prevalenci anemie a typu anemie (z deficitu železa, 
anemie chronických chorob) a 2. porovnat v diagnostice tradičně užívané laboratorní 
testy a  sTfR, sTfR/F index u dětí v době diagnostiky NSZ. 
Metody: Do souboru bylo zařazeno 56 pacientů s nově diagnostikovaným NSZ. U 
všech nemocných byl vyšetřen kompletní krevní obraz, sérové železo, vazebné 
kapacity, saturace transferinu, feritin, sTfR a kalkulován sTfR/F index. Jako indikátor 
zánětu byl zvolen C-reaktivní protein >5 mg/l. Anemie byla definována hodnotou 
hemoglobinu <-2 SD vzhledem k věku a pohlaví (n=37). Anemičtí pacienti byli 
rozdělení do 3 skupin: anemie z deficitu železa (IDA, n=9), anemie chronických 
chorob (ACD, n=15) a kombinovaná anemie (ACD/ID, n=13) na základě výsledků 
tradičních testů a sTfR a sTfR/F indexu. Následně bylo provedeno porovnání obou 
metod. 
Výsledky: Anemie byla zjištěna u 66,1 % pacientů, statisticky významně častěji u 
nemocných s Crohnovou nemocí (CN). U nemocných s ulcerózní kolitidou (UC) byla 
zjištěna anemie u 37,5 %, pouze IDA. U CN byla zjištěna anemie u 77,5 % a 
převažovala ACD a ACD/ID. Rozdíl v prevalenci jednotlivých typů anemie mezi CN a 
UC byl statisticky významný. Shoda v diagnóze mezi tradičními testy a testy s 
využitím sTfR/F indexu byla u IDA statisticky významná (p <0,0001), u ACD/ID 
shoda nastala při zvýšení cutoff feritinu na <30 µg/l. Kalkulovaný sTfR/F index >1 
měl lepší senzitivitu i specificitu v diferenciální diagnostice ACD/ID a ACD ve 
srovnání se sTfR a feritinem (AUCROC 1,0; 0,95; 0,94 v uvedeném pořadí).  
Závěr:  Studie potvrdila vysokou prevalenci anemie u dětí již v době manifestace NSZ. 
Zjistili jsme vysokou efektivitu sTfR/F indexu v diagnostice deficitu železa u dětí 
s NSZ. Účinnost testu je vyšší než samotný sTfR a vyšší než tradiční testy. Vzhledem 
k efektivitě by se  sTfR/F index a sTfR měly stát součástí panelu vyšetření anemie u 
dětí  NSZ. 
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