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Abstrakt: 

Ve své bakalářské práci popisuji idiopatické střevní záněty. Teoretická část je 

věnována historii, epidemiologii, etiopatogenezi, základní charakteristice onemocnění a 

současným možnostem léčby. Jedním ze závažných důsledků idiopatických střevních 

zánětů je malnutrice, která pak dále ovlivňuje léčbu, zhoršuje průběh onemocnění a snižuje 

kvalitu života nemocných. Příčinou malnutrice u těchto pacientů je jednak zánětlivá 

aktivita v průběhu relapsu, nežádoucí účinky medikamentózní terapie a snížený příjem 

potravy z důvodu četných průjmů a bolestí břicha. V praktické části jsem sledovala 

pacienty v rámci své praxe na gastroenterologii. Cílem mé práce bylo zjistit, jaká 

pozornost je věnována stavu výživy pacientů s těžkým průběhem Crohnovy nemoci a 

ulcerózní kolitidy, kterým byla indikována biologická léčba. Monitorování stavu výživy, 

nutriční podpora a korekce podvýživy je nedílnou součástí léčby, při které nutriční terapeut 

sehrává významnou úlohu. 
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Abstract: 

In my bachelor's work I describe the idiopathic inflammatory bowel diseases. The 

theoretical part is devoted to the history, epidemiology, etiopathogenesis, basic 

characteristics of the disease and the current treatment options. One of the serious 

consequences of the inflammatory bowel diseases is malnutrition, which then affects the 

treatment, worsens the course of the disease and reduces the quality of life of patients. The 

cause of malnutrition in these patients is both inflammatory activity during a relapse, the 

side effects of drug therapy and reduced food intake due to the numerous diarrhea and 

abdominal pain. In the practical part I monitored the patients during my practice in 

gastroenterology clinic. The aim of my work was to determine what attention is paid to the 

state of nutrition of patients with severe course of Crohn's disease and ulcerative colitis, 

which were indicated by the biological treatment. Monitoring of nutritional status, 

nutritional support and correction of malnutrition is an integral part of the treatment, during 

which a nutritional therapist plays an important role. 
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1. Úvod 

Idiopatické střevní záněty (IBD – Inflammatory Bowel Disease, ISZ) jsou primární 

nespecifické střevní záněty, tedy onemocnění bez známé vyvolávající příčiny, postihující s 

různou lokalizací sliznici gastrointestinálního traktu. Mezi idiopatické střevní záněty patří 

Crohnova nemoc, ulcerózní kolitida (colitis ulcerosa, idiopatická proktokolitida) a tzv. 

neurčitá kolitida (akutní přechodná kolitida, kolagenní kolitida). Podle většiny autorů jsou 

Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida dvě odlišné nozologické jednotky, nicméně jsou si v 

mnohém podobné. Liší se především tím, kterou část střeva postihují a do jaké hloubky 

zasahují střevní sliznici a také rozmanitou symptomatologií u Crohnovy nemoci v 

porovnání s poměrně stereotypními projevy ulcerózní kolitidy. 

Pojem idiopatické střevní záněty vystihuje dosud nejasnou etiologii těchto chorob 

na rozdíl od střevních zánětů sekundárních, onemocnění se známou příčinou (ischemická 

kolitida, iradiační kolitida, kolitida při divertikulitidě) a specifických zánětů vyvolaných 

působením patogenních bakterií (infekční kolitidy způsobené např. Shigella dysenteriae, 

Escherichia coli, bacterium Kochi), viry (rotaviry, cytomegalovirus), améby (amébová 

dysenterie) či jiných prvoků (Kryptosporidium) nebo plísní (kandidóza, aktinomykóza, 

histoplazmóza). 

Přestože není známa jasná příčina idiopatických střevních zánětů a přestože tyto 

onemocnění nelze medikamentózně zcela vyléčit, lze často vhodnými postupy 

symptomatické léčby příznaků onemocnění, případně jejich komplikací či následků, 

dosáhnout dlouhodobé remise, která může téměř odpovídat vyléčení. 

Idiopatické střevní záněty jsou onemocnění dvacátého století a dle některých autorů 

je lze přiřadit k civilizačním chorobám. V posledních třiceti letech má incidence obou 

onemocnění v České republice progresivní vývoj, což je stav srovnatelný se situací v 

západní a severní Evropě a Severní Americe, kde onemocnění postihují 0,5 % populace. 

  



 

2/57 

 

2. Historie onemocnění 

Historie Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy je odlišná. První zmínky o 

onemocnění podobného Crohnově nemoci byly zaznamenány již koncem 19. století. 

Segmentální střevní záněty byly známy ještě dříve, většinou však byla diagnostikována 

střevní tuberkulóza. Do povědomí lékařů se nemoc dostává až v roce 1932, kdy americký 

gastroenterolog Burrill Bernard Crohn a jeho kolegové Leon Ginzberg a Gordon 

Oppenheimer publikují práci o regionální ileitidě jako o samostatné klinické jednotce. 

Původně se předpokládalo, že onemocnění postihuje pouze konečnou část tenkého střeva a 

choroba byla tedy označována jako enteritis terminalis, ale tento výraz byl pro laickou 

veřejnost poněkud zavádějící. Brzy byly ale popsány i jiné lokalizace v tenkém střevě. 

Název užitý v roce 1934 Brownem, enteritis regionalis, vystihoval segmentální postižení, 

které je pro tuto chorobu typické a zdůrazňoval, že onemocnění může postihnout 

kteroukoli část trávicí trubice. Tento termín je také v současnosti nejčastěji užívaným 

označením onemocnění v USA. V Evropě je běžným výrazem Crohnova nemoc (choroba), 

který ovšem B. B. Crohn nikdy nepoužil. Toto označení se poprvé objevilo v editorialu 

The Lancet a Crohn z popularizace vinil B. Broockeho. (1)  

Název Crohnova nemoc používají autoři v různém smyslu, někteří vyžadují průkaz 

granulomu, jiní mluví o formě granulomatózní a negranulomatózní (2). Základní a klinický 

výzkum onemocnění se do osmdesátých let soustředil zejména do center v Oxfordu 

(zakladatel britské školy S. Truellove), Londýně, Liverpoolu a Birminghamu. Američané 

se pak významně prosazují v devadesátých letech. Nejvýznamnějšími lokalitami 

základního a klinického výzkumu v současnosti jsou centra v Chicagu, Rochesteru, Los 

Angeles, Bostonu a New Yorku. U nás se zabýval idiopatickými střevními záněty od 

čtyřicátých let profesor Mařatka se spolupracovníky docenty Bitterem, Šetkou, Nedbalem a 

profesor Fixa. 

Ulcerózní kolitida se stala samostatnou klinickou jednotkou v roce 1913 na 

mezinárodním lékařském kongresu v Paříži, ale jako takovou ji popsali již v roce 1875 

Samuel Wilks a Walter Moxon („simple ulcerative colitis“). V dalším vývoji bylo nutné 

přeskupení terminologie, neboť se od ulcerózních kolitid oddělily samostatné colitis 

regionalis a colitis ischaemica a současně se k nim přiřadily i záněty postihující pouze 

konečník nebo levý tračník, které se původně označovaly jako proctitis, sigmoiditis 

haemorrhagica nebo purulenta aj. Vytvořila se tedy skupina idiopatických střevních zánětů, 

která zahrnuje obě onemocnění, regionální enteritidu a ulcerózní kolitidu. Po druhé světové 

válce se ulcerózní kolitida stala hlavním představitelem chronických zánětů tlustého střeva. 

Původně předpokládaná infekční příčina nebyla nikdy prokázána, byl také všeobecně přijat 

názor, že se jedná o psychosomatické onemocnění. Teprve s rozvojem imunologie po 

druhé světové válce je ulcerózní kolitida označena za autoimunitní onemocnění. (2)  
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3. Epidemiologie 

Incidence idiopatických střevních zánětů je celosvětově 3 až 20 nových 

případů/100 000 obyvatel za rok. V České republice přibližně 1,7 – 2/100 000. Crohnova 

nemoc má vysokou incidenci v zemích severní Evropy a v USA, střední incidenci na 

Středním Východě a v Austrálii a nízkou v Jižní Americe, Asii, Africe. Incidence 

symptomatické ulcerózní kolitidy je v u nás 3 – 5/100 000. Vysoká incidence je v severní 

Evropě, v USA a Izraeli, střední incidence ve střední Evropě a Austrálii, nízký výskyt je 

v Jižní Americe, Asii a Africe. V posledních třiceti letech byl zaznamenán vzestup 

incidence obou nemocí, což je možné vysvětlit také lepšími diagnostickými metodami, ale 

nepředpokládá se, že je to jediný důvod.  

Prevalence Crohnovy nemoci je u nás odhadem 18 – 22/100 000 obyvatel, ve Velké 

Británii a Skandinávii 20 – 40. Prevalence ulcerózní kolitidy je celosvětově odhadována na 

34/100 000. V České republice 40 – 45/100 000.  

Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida nepředstavují onemocnění s vysokou 

mortalitou. Léčba je ovšem nákladná a přes její pokroky se mortalita (0,2 – 0,4/100 000 za 

rok) v posledních třiceti letech nesnížila.  

Idiopatické střevní záněty postihují obě pohlaví téměř stejně četně. V severní 

Evropě a Velké Británii jsou ovšem ženy postiženy ulcerózní kolitidou o něco více, jinak 

je výskyt u obou pohlaví stejný. Také vlastní průběh onemocnění je pro obě pohlaví 

totožný. Onemocnění mohou postihnout pacienty v jakémkoli věku, ale mají bimodální 

věkovou distribuci. Typický je nástup v období dospívání a v mladém dospělém věku, 

první vrchol ve věku 15 – 30 let a druhý ve věku 50 – 80. U idiopatických střevních zánětů 

jsou také zjišťovány variace rasové a genetické. Častěji postihují obyvatelstvo bělošské než 

černošské, v některých zemích (Skandinávie, USA, Velká Británie) je vyšší výskyt u 

židovského obyvatelstva. Genetické riziko je v případě Crohnovy nemoci v první 

příbuzenské linii 3.5krát větší, v případě ulcerózní kolitidy až 15krát. (1), (3)  
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4. Etiologie a patogeneze 

Vlastní etiologie a patogeneze nebyly dosud spolehlivě vysvětleny. Známy jsou 

však multifaktoriální příčiny, které mohou spolupůsobit při vzniku idiopatických střevních 

zánětů. Onemocnění může tedy způsobovat interakce hereditárních faktorů a nepříznivých 

faktorů vnějšího prostředí. 

Genetické faktory se projevují především zvýšeným rodinným výskytem (familiární 

výskyt v 15 – 20 %), výskyt v rodinách nemocných je mnohonásobně vyšší, než by 

odpovídalo výskytu v populaci. To potvrzuje i vyšší koncentrace onemocnění u 

monozygotních dvojčat (žijících například i v odlišných podmínkách) nebo v některých 

etnických skupinách. Předpokládá se polygenní typ dědičnosti. (4) 

Význam exogenních vlivů potvrzuje rozdíl v četnosti onemocnění ve vyspělých 

státech a státech rozvojových. Povaha těchto zevních vlivů nebyla zcela objasněna, ale je 

zřejmé, že souvisí s civilizací (uváděny jsou například stres, dlouhá a nepravidelná 

pracovní doba, pobyt v klimatizovaných místnostech, zvýšená hygiena, nesteroidní 

antirevmatika, kontracepce aj.). (3) 

Kouření cigaret je známým rizikovým faktorem u Crohnovy choroby, zvyšuje také 

riziko relapsu, zejména po medikamentózně navozené remisi. Zajímavý je ovšem 

protektivní vliv kouření v souvislosti se vznikem ulcerózní kolitidy. Pacienti trpící 

ulcerózní kolitidou jsou obvykle nekuřáci nebo bývalí kuřáci (častý je nástup onemocnění 

po dvou letech nekuřáctví). Mechanizmus však není znám. (1) 

Infekční etiologie prošla více různými obdobími. Idiopatické střevní záněty nebyly 

původně odlišovány od specifických infekčních nemocí. Crohnova nemoc byla 

považována za tuberkulózní zánět, ulcerózní kolitida za dyzentérii. Později byla tato 

spojení vyloučena a pátralo se po jiné příčině. Nicméně význam infekce v etiologii má 

stále mnoho přívrženců, kteří zdůrazňují jako možné infekční agens mykobakterie, 

Campylobacter, některé viry a zvláště L – organismy. Vliv žádného z nich však nebyl 

skutečně prokázán. (2) 

V posledních letech se výzkumy soustředí na mechanismy imunologické. Zřejmé 

je, že vždy jde o lokální imunitní odpověď, která je příčinou poškození tkáně sliznice. 

Jedná se tedy o odchylky v různých imunitních mechanismech (časná hypersenzitivita, 

místní tkáňová reaktivita, protilátková a autoprotilátková cytotoxicita zprostředkovaná 

buňkami, pozdní buněčná hypersenzitivita, imunitní komplexy, imunodeficience). (3) 

Zánět je obrannou reakcí vaskularizovaných tkání organismu na patogenní podnět. 

Hlavními složkami zánětové odpovědi jsou endotel, trombocyty, leukocyty, plazmatický 

koagulační systém a komplement. Některé mediátory zánětové reakce, produkované těmito 

systémy, mohou nespecificky (reaktivní formy kyslíku, hydrolytické enzymy) i specificky 

(cytokiny) poškodit vlastní tkáně. Zánětová reakce pak není z hlediska výsledného efektu 

obranná, ale autoagresivní. Cytokiny (TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8) jsou proteiny uvolňované 
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zánětovými buňkami, především leukocyty a endotelem, které aktivují další buňky, např. 

makrofágy, prostřednictvím specifických receptorů. Cytokiny působí zejména lokálně 

v místě zánětu, při jejich nadprodukci ale mohou působit i systémově a vyvolat 

systémovou zánětovou odpověď. (5) 

Lokální poškození tkáně a zánět jsou pro idiopatické střevní záněty 

charakteristické. Přes mnohé podobnosti Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy (týkající se 

převážně pokročilých stádií), vyplývá z morfologických, patofyziologických a klinických 

znaků, že se jedná o dvě odlišná onemocnění. Výzkum se soustředil například na 

abnormální imunitní odpověď organismu na různé antigeny v důsledku vadného enterocytu 

(zvýšená propustnost intercelulárních spojů) nebo na změny složení střevního hlenu. 

Zatímco ke změnám glykoproteinů střevního hlenu dochází u obou onemocnění, zvýšená 

permeabilita způsobená primární poruchou enterocytu byla prokázána pouze u ulcerózní 

kolitidy. U Crohnovy nemoci se předpokládá, že etiologický faktor má charakter 

nerozpustného antigenu a vstupuje do střevní stěny z lumen a je provázen zánětem, 

fibroprodukcí a vznikem granulomů. Zánětlivý proces proniká do hloubky transmurálně a 

nejčastěji postihuje části střeva s mohutným lymfatickým systémem (ileocekální). 

Předpokladu, že vlastní příčina ulcerózní kolitidy napadá na rozdíl od Crohnovy nemoci 

střevní stěnu „zevnitř“ krevní nebo nervovou cestou, odpovídá difúzní a povrchový 

charakter postižení sliznice, které se jeví jako cévní porucha. 

Dvousložková teorie patogeneze idiopatických střevních zánětů také vysvětluje 

rozdíly mezi oběma onemocněními. Podle této teorie je první složkou patogeneze prvotní 

léze a druhou složkou jsou druhotné změny superponované na prvotní lézi a jejichž příčinu 

lze vysvětlit sekundární infekcí, změnami a poruchami imunity, následnými karencemi a 

dalšími mechanismy. Výsledkem jsou pak zánětlivé a vředovité změny a systémové, 

septické a extraintestinální komplikace. Pro tento druhotný syndrom hovoří řada 

bakteriologických a imunologických nálezů. Reakcí na tyto bakterie a antigeny je 

nespecifická imunitní odezva. Odlišnost Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy pak spočívá 

v míře rozdílu mezi mírnou a těžkou formou onemocnění. U Crohnovy nemoci je zánět od 

počátku ve střevní stěně a závažnost onemocnění záleží především na rozsahu postiženého 

úseku střeva. Druhotné změny se tedy projevují už i při lehčí klinické formě onemocnění a 

rozdíly mezi lehkými a těžkými případy nejsou až tak velké. Oproti tomu u ulcerózní 

kolitidy jsou tyto rozdíly výrazné. Při lehčí formě (kdy je postižena pouze sliznice rekta) se 

těžší zánětlivé a systémové projevy téměř nevyskytují. Naopak průběh druhotného 

syndromu je pak výrazný. (3) 

Vlastní příčina tedy známa není, ale projevy druhotného syndromu do značné míry 

léčit lze, což je v současné době základem terapie idiopatických střevních zánětů.  
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5. Crohnova nemoc 

Crohnova nemoc je chronický nespecifický zánět střeva tenkého nebo tlustého nebo 

obou, segmentální nebo plurisegmentální, transmurální, v typických případech 

granulomatózní. (2) 

Vývoj nemoci může mít charakter progresivní, kdy se aktivita nemoci při léčbě 

nemění a stav se zhoršuje, nebo stacionární, kdy je udržován nízký stupeň aktivity nemoci, 

nebo regresivní, kdy onemocnění přechází do stádia klidu nebo latence. 

Aktivita onemocnění se nejčastěji stanovuje výpočtem indexu aktivity Crohnovy 

nemoci CDAI (Crohn´s Disease Activity Index, Bestův index). Hodnotí se subjektivní 

údaje od pacienta v průběhu 7 dní (počet řídkých stolic, počet břišních bolestí, denní pocit 

tělesné pohody), dále se započítávají body za příznaky nebo nálezy spojené s nemocí 

(artalgie, artritida, léze v ústech nebo na kůži, iritida, uveitida, anální fisura nebo píštěl, 

febrilní epizody aj.), za léčbu průjmů antidiaroiky, za rezistenci v břiše. Údaje se násobí 

koeficienty a výsledná hodnota do 150 je považována za remisi. Hodnoty nad 150 

představují pak relaps. (3) 

5.1. Patologický nález 

Zánět může být lokalizován v kterékoli části trávicí trubice, od dutiny ústní po 

anus. Místem postiženým nejčastěji je terminální ileum a přilehlé cékum (asi 50 %) a tlusté 

střevo (30 %). Zasažení jícnu a ústní dutiny představují vzácnější projev nemoci (5 %). 

Zánět postihuje všechny vrstvy střevní stěny, proniká k seróze a do přilehlých uzlin. 

Charakteristické je střídání ložisek vředů a fisur (skip lesion) se segmenty zdravé sliznice 

(skip-ped areas). Postižení je tedy diskontinuální. Projevem časného stádia onemocnění, 

který je výjimečně zastižitelný, je lokalizovaný erytém. Ten se rozpadá a přechází 

v tzv. aftoidní vřídky a ty se naopak často prokážou při koloskopii. Histologické vyšetření 

prokáže pod vřídky lymfatické folikuly, které někdy obsahují granulomy. Další stádium 

onemocnění představuje typický zánět transmurální, sliznice je prosáklá, zarudlá, 

zvředovatělá a vředy pronikají do hloubky. Sliznice je rozdělena hlubokými fisurami a ty 

makroskopicky vytváří vzhled „dlažebních kostek“. U poloviny případů se zjistí 

granulomy s buňkami Langhansova typu, které jsou nerozpoznatelné od tuberkulózních 

granulomů, s rozdílem, že nikdy nekazeifikují. Průsvit postiženého úseku střeva je 

v důsledku onemocnění zúžený a zánět je také často příčinou vzniku zevních nebo 

vnitřních píštělí. (4) 

5.2. Klinický obraz 

Hlavní symptomy jsou tři: průjem, bolesti břicha a váhový úbytek. Onemocnění má 

v naprosté většině případů chronický charakter a v jeho průběhu se střídají klidová období 

remise a období relapsu, při němž se zánět opětovně vznítí. Frekvence střídání a délka 

jednotlivých fází je variabilní, kdy roli sehrává zejména rozsah postižení, aktivita zánětu, 

věk, délka trvání onemocnění a také adekvátní léčba. Pokud se období relapsu opakují 
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několikrát ročně, hovoříme o remitujícím průběhu zánětlivého střevního onemocnění. 

Uplyne-li mezi jednotlivými relapsy doba delší než rok, jedná se o průběh intermitující. 

Asi u 80 % pacientů probíhá onemocnění s mírnou až střední aktivitou. 

Crohnova nemoc může mít velmi bohatou symptomatologii v závislosti na 

lokalizaci a rozsahu postižení. Kterýkoli z výše uvedené triády hlavních symptomů může 

být dominantní. Začátek onemocnění nemusí být nijak výrazný či dramatický, může tedy 

jistou dobu trvat, než je Crohnova nemoc diagnostikována. 

Prvním z hlavních příznaků je průjem, jehož charakter a četnost závisí na 

anatomické lokalizaci zánětu. V 65 – 90 % případů je při postižení tlustého střeva. Pokud 

je místem postižení rektum a sigmoideum vzniká rektální syndrom s nutkavou a málo 

objemnou stolicí střídající se s tenesmy. Je-li zasaženo tenké střevo, jsou naopak stolice 

objemné a bez naléhavého nucení a tenesmů. Lokální postižení terminálního ilea se 

obvykle manifestuje akutním začátkem podobným apendicitidě (obvykle je také nutný 

chirurgický zákrok). Difúznější zánět tenkého střeva je spojen s vleklým průjmem a 

subileózními kolikovými bolestmi. Striktury na tenkém střevě vedou k bakteriálnímu 

přerůstání a malabsorpci tuků s následnou steatoreou. Průjem může být také způsoben 

poruchou enzymatické výbavy enterocytů a vzniklým deficitem laktázy. Okultní krvácení 

je poměrně časté a hematochézie se objevuje přibližně u třetiny pacientů. 

Bolest obvykle odpovídá lokalizaci onemocnění. Nejčastějším typem bolesti u 

ileokolitidy jsou křečovité rekurentní bolesti v pravém dolním kvadrantu. Bolest se objeví 

typicky postprandiálně, příčinou je napětí stěny střeva v dilatovaném úseku proximálně od 

obstrukce a také snaha střeva kontrakcemi protlačit tráveninu zúženou částí. Bolest může 

provázet také abdominální distenze, nauzea a zvracení. 

Úbytek na váze je většinou důsledkem nedostatečného příjmu potravy, kterou 

pacienti často odmítají z důvodu následných bolestí, nevolnosti či průjmu. Na poklesu 

tělesné hmotnosti se ale také může podílet malabsorpce, opět v závislosti na lokalizaci 

zánětového postižení střeva. 

Zjednodušeně lze rozlišit tři typy chování nemoci. Jedná se o formu zánětlivou bez 

fistulí, fistulující a stenozující. (Tab. 1) 

Tab. 1 Formy Crohnovy nemoci 

Forma Projevy 

Stenozující Zesílení stěny a zúžení průsvitu střeva vede 

k omezení průchodnosti střeva či k úplné 

neprůchodnosti 

Fistulující Zánět penetruje celou tloušťkou stěny střeva a 

dochází ke vzniku píštělí - patologických 

propojení mezi kličkami střeva a okolními 

orgány (močový měchýř, pochva) 

Zánět omezený na stěnu střeva Bez vzniku fistulí 
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Zánětlivá forma je provázena vleklým průjmem (až 6 stolic denně), většinou bez 

přítomnosti krve. Dalšími projevy jsou bolest v podbřišku nebo v pravém dolním 

kvadrantu břicha, únava a hubnutí. Fistulující forma je pro Crohnovu nemoc typická. 

Píštěle mohou být enterokutánní, enteroenterální, enterovezikální nebo enterovaginální. U 

stenozující formy jsou bolesti břicha až kolikovité a vyvíjí se subileózní či ileózní stav. 

Abscesy, píštěle a obstrukce představují komplikace tohoto onemocnění. Může 

dojít i k volné perforaci do břišní dutiny, ale je méně častá než perforace ohraničená. Časté 

je také perianální postižení, např. hemoroidy, anální fisury, vředy v análním kanále, 

periproktální abscesy. 

Na základě anatomické lokalizace rozlišujeme ileitidu, jejunoileitidu, ileokolitidu, 

kolitidu, přidružená anorektální onemocnění, postižení apendixu, orální postižení a 

gastroduodenální postižení. (Tab. 2) 

Tab. 2 Rozdělení Crohnovy nemoci dle anatomické lokalizace 

Onemocnění Projevy Zastoupení 

Ileitida Kolikovité bolesti v břiše, krvácení, 

perforace, striktury, píštěle, abscesy 

20 % 

Jejunoileitida Obstrukce, vnitřní píštěle, abscesy 5 % 

Ileokolitida – forma 

ileocekální nebo 

ileokolonická 

Krvácení, perforace, tvorba striktur 

s následnou obstrukcí, tvorba píštělí, 

abscesů, častá rekurence po 

chirurgickém výkonu  

45 % 

Kolitida Často provázena perianálním 

postižením a extraintestinálními 

manifestacemi 

30 % 

Anorektální onemocnění Často provází kolitidu a ileokolitidu 40 %  

(při kolitidě a ileokolitidě) 

Postižení apendixu Často provází kolitidu, vzácná je 

Crohnova nemoc apendixu 

50 %  

(při kolitidě) 

Orální postižení Zpravidla ve spojení s ileokolitidou  

Gastroduodenální postižení Není časté % 

Regionální ileitida je zánět terminálního ilea a postihuje více než 20 % pacientů. 

Bolesti jsou kolikovité, vyskytuje se krvácení, perforace tenkého střeva, abscesy, píštěle. 

Obvykle je střevo postiženo zánětem dlouhou dobu před závažnými symptomy. 

Jejunoileitida postihuje 5 % pacientů a někdy vyžaduje chirurgický zákrok jako 

ileitida, zejména pro obstrukce či vnitřní píštěle. 

Ileokolitida je nejčastější, postihuje 45 % pacientů. Může se vyskytovat ve dvou 

formách. Ileocekální forma, jak z názvu vyplývá, postihuje terminální ileum a přilehlé 

cékum. Ileokolonická forma zasahuje i vzestupný tračník. Ileokolitidy vyžadují chirurgické 



 

9/57 

 

řešení častěji než jiné formy Crohnovy nemoci a častěji také dochází po výkonu 

k rekurenci. Komplikacemi jsou perforace, krvácení, píštěle, abscesy a striktury 

s následnou obstrukcí. 

Kolitida se vyskytuje u 30 % případů a je často provázena perianálním postižením a 

dominující komplikací je toxické megakolon. Starší pacienti mohou mít postiženo i rektum 

a sigmoideum, což je označeno jako distální kolitida. Anorektální onemocnění a postižení 

apendixu jsou formy často přidružené k ileokolitidě nebo kolitidě. Anorektální onemocnění 

se vyskytuje asi ve 30 – 40 % případů. Ještě častější je postižení apendixu při ileokolitidě, 

až 50 %. Orální postižení bývá spojeno s ileokolitidou, ale může se vyskytnout i 

samostatně. 

Gastroduodenální postižení se vyskytuje vzácněji. Na závěr by měla být ještě 

zmíněna miliární Crohnova nemoc, pro kterou je charakteristická tvorba miliárních uzlíků 

na seróze tenkého střeva. (2), (3) 

5.3. Komplikace 

Hlavními komplikacemi Crohnovy nemoci jsou abscesy, píštěle, obstrukce, 

perforace, perianální postižení, toxické megakolon, osteoporóza a zhoubná přeměna. 

Abscesy se klinicky projeví teplotou a bolestí břicha dle lokalizace, může být 

hmatná rezistence v břiše. Abscesy se vyskytují přibližně u 15 – 20 % případů. Vznikají 

jako důsledek extenze slizničních fisur a vředů střevní stěnou do extraintestinálních tkání. 

Abscesy se pak tvoří z důvodu unikání střevního obsahu do peritoneální dutiny. Rozlišovat 

lze intraabdominální abscesy, které vznikají mezi střevními kličkami a mezi střevem a 

parietálním peritoneem, a extraabdominální abscesy, pokud pronikají až do retroperitonea 

a do okolí m. psoas vravo (způsobují pak bolest při pohybu kyčelního kloubu). 

K diagnostice slouží nejčastěji CT, ale také sonografie, magnetická rezonance, 

leukocytární scan a kontrastní vyšetření baryem. K léčbě se podávají širokospektrální 

antibiotika, ale definitivní léčbou je chirurgická resekce i s přilehlou částí střeva. 

Píštěle vznikají podobně jako abscesy s rozdílem, že v píštěle vyústí unikání 

střevního obsahu do přilehlých orgánů nebo do stěny břišní. Dochází tedy k patologickému 

propojení mezi dvěma částmi střeva nebo s blízkými orgány (píštele enterovezikální nebo 

enterovaginální). Postihují 20 – 40 % pacientů s Crohnovou nemocí. Píštěle ústící na kůži 

jsou označovány jako píštěle zevní, píštěle vznikající mezi orgány jsou píštěle vnitřní. Jako 

píštěle smíšené se pak označují jejich kombinace. Z hlediska počtu traktů se rozlišují 

píštěle jednoduché (jeden trakt) a komplikované (dva a více traktů). Podle lokalizace jsou 

pak nejčastější píštěle enteroenterické (z terminálního ilea pronikají píštěle do dalších 

kliček tenkého střeva nebo do sigmoidea) a enterokutánní (mohou být spontánní, ale často 

vznikají po resekci v důsledku leaku z anastomózy). Enterovezikulární píštěle jsou o něco 

méně časté a projevují se pneumaturií a opakovanými infekcemi močového traktu. U 

rektovaginální píštěle dochází k odchodu plynu nebo stolice vaginou. Léčba píštělí 

v podstatě závisí na tom, jak se píštěl projevuje. Asymptomatické píštěle léčbu nevyžadují. 
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U symptomatických je nutné podávat úplnou parenterální výživu a imunosupresiva po 

dobu, než se píštěl uzavře. Po ukončení léčby ale píštěle často rekurují, obvykle je nutná 

chirurgická resekce postižené oblasti. 

Obstrukce se projeví obvykle bolestmi břicha (křečovité periumbilikální bolesti) 

postprandiálně, před vyprázdněním. Pokud pacient hladoví, bolesti ustoupí. Záchvaty 

křečovitých bolestí a průjem jsou přerušované a následované prodlouženými epizodami se 

silnou bolestí, průjmem, nauzeou a zvracením. Obstrukce mohou být parciální nebo úplné 

a u Crohnovy nemoci se vyskytují často. Příčinou může být edém střevní stěny při akutní 

fázi onemocnění, u chronického průběhu pak nadměrná produkce vaziva, muskulární 

hyperplazie. Dalšími příčinami zúžení lumen tenkého střeva mohou být adheze, komprese 

abscesy a zvětšenými lymfatickými uzlinami. Obstrukce střeva může vzniknou při příjmu 

potravy s obsahem nerozpustné vlákniny zadržením tráveniny obsahující tuto vlákninu ve 

stabilní striktuře. Léčba začíná třemi základními kroky: nepodávat nic perorálně, zavést 

nasogastrickou sondu s odsáváním, aplikovat parenterální výživu. Častým řešením je 

balónková dilatace nebo chirurgický zákrok. 

Perforace je závažnou komplikací a může způsobit ohraničenou nebo difúzní 

peritonitidu. Je spojena se ztluštěním střevní stěny v sousedství stenózy nebo dlouhé 

striktury. U Crohnovy nemoci postihuje 0,5 % pacientů. 

Perianální postižení představují hemoroidy, anální fisury a vředy v análním kanále, 

které vyústí v periproktální abscesy a píštěle, jejichž slizniční konec vzniká často 

z anorektálních žláz umístěných na přední nebo zadní straně rekta. Píštěle tedy ústí v okolí 

anu, ale také ve vulvě nebo na skrótu. Obsah píštělí je serózní či hlenovitý a vytéká ven. 

Pokud je postižení dlouhodobé, vede k destrukci análního sfinkteru a k inkontinenci. Cílem 

léčby je tomuto zabránit. Nutná je drenáž, ale také přísné dodržování hygieny v této oblasti 

a sedací koupele. Je nezbytné medikamentózně snížit frekvenci stolic (podává se 

dlouhodobě metronidazol). I u těchto komplikací dochází k rekurenci u většiny pacientů a 

je nutná chirurgická intervence. 

Toxické megakolon je závažnou komplikací, daleko častěji však postihuje pacienty 

s ulcerózní kolitidou. U Crohnovy nemoci se vyskytuje u 2 % případů. Podrobněji je téma 

popsáno v části věnující se komplikacím ulcerózní kolitidy. 

Příčinou osteoporózy a osteomalacie u Crohnovy nemoci je malabsorpce, kdy 

dochází k deficitu vápníku a vitaminu D. U starších pacientů výrazně spolupůsobí také 

nežádoucí účinky při léčbě kortikoidy. 

Karcinom tlustého střeva je komplikací, která je spojována daleko častěji s 

ulcerózní kolitidou. Karcinomem při ulcerózní kolitidě se zabývá daleko větší množství 

studií, ale riziko vzniku nádoru tlustého střeva je u obou onemocnění zřejmě stejné. 

Incidence karcinomu u pacientů s Crohnovou nemocí je 5 až 10 krát vyšší než v populaci. 

Obvykle bývá nádor nacházen u případů po delším trvání (20 let), kdy byla nemoc 
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diagnostikována před 21 rokem věku a byla provedena operace s bypassem nebo 

exkludovanou střevní kličkou. (2), (3) 

5.4. Extraintestinální manifestace 

Extraintestinální manifestace jsou různé mimostřevní projevy neznámé etiologie, 

které se vyskytují u pacientů s idiopatickými střevními záněty a nemají přímou 

anatomickou souvislost s Crohnovou nemocí nebo ulcerózní kolitidou. Postiženo je asi 20 

až 30 % pacientů. Zahrnují dvě základní skupiny: manifestace s klinickou aktivitou 

závislou na aktivitě střevního onemocnění a manifestace s klinickou aktivitou nezávislou 

na aktivitě střevního onemocnění. Mimostřevní projevy paralelně související s aktivitou 

onemocnění jsou perifení artritidy, artalgie, erythema nodosum, pyoderma gangenosum, 

aftoidní vředy, oční postižení aj. Druhou skupinou jsou onemocnění, která se jednoznačně 

objevují v souvislosti s idiopatickými střevními záněty, ale bez ohledu na aktivitu zánětu, 

jsou zejména ankylozující spondylartritida, sarkoileitida, psoriáza, hepatobiliární postižení, 

uveitida. 

Jako třetí skupinu je možné označit onemocnění, která se vyskytují jako následek 

poškozených střevních fyziologických pochodů a bývají typickým znakem u Crohnovy 

nemoci s postižením terminálního ilea: malabsorpce zahrnující deficit minerálů, vitaminů 

rozpustných v tucích, vitaminu B12 s následnou anemií, hypokalcémie, hypomagnesemie, 

krvácivé stavy, osteopenie. Do této skupiny patří také nefrolitiáza, hydroureter, 

hydronefróza, cholecystolithiáza. (6) 

Některé manifestace jsou poměrně časté (artritida), jiné se vyskytují pouze u určité 

kategorie pacientů (ankylózující spondylitida). Manifestace se mohou někdy objevit 

měsíce i roky předtím, než se projeví střevní zánět, mohou střevní zánět zastínit a v řadě 

případů mohou být závažnější než samotné základní onemocnění. 

Kloubní manifestace (entreopatická  artropatie) postihující jak velké, tak malé 

periferní klouby a páteř se rozdělují do tří skupin: kolitická artritida, polyartritida, 

spondylitida. Nejčastější ze všech extraintestinálních manifestací je artritida, jejíž relapsy 

probíhají současně s relapsy střevního zánětu. Častěji postihují pacienty s chronickým 

remitujícím nebo kontinuálním průběhem onemocnění. Periferní artritidy asociované 

s idiopatickými střevními záněty se rozdělují na typ 1 a 2. Typ 1 je závislý na aktivitě 

onemocnění, jde o akutní zánět postihující pět a méně velkých kloubů a obvykle spontánně 

odezní. Typ 2 je polyartikulární chronické postižení více než pěti malých kloubů a nebývá 

spojen s aktivitou základního onemocnění. Axiální artropatie (včetně sakroileitidy a 

ankylozující spondylitidy) se vykytují nezávisle na aktivitě onemocnění a projevují se jako 

ztuhnutí a bolest spodní části zad zejména ráno a ustoupí po rozcvičení. 

V léčbě periferní artritidy a axiálního postižení se podávají nesteroidní 

antirevmatika, které však mohou způsobit léze sliznice střeva. Menší výskyt nežádoucích 

účinků má léčba pomocí COX-2 inhibitorů. 
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Chirurgická intervence u Crohnovy choroby neřeší další ataky artritidy. Naopak je 

tomu při ulcerózní kolitidě, kde se po totální kolektomii kloubní zánět již neobjeví. 

Oční manifestace postihují až 10 % pacientů, přičemž je vyšší incidence je u 

ulcerózní kolitidy a při zánětu tlustého střeva u Crohnovy nemoci. Nejčastějšími 

onemocněními jsou episkleritida (zánět postihující vaskularizovanou pojivovou tkáň mezi 

tenonskou fascií a sklerou), konjunktivitida, uveitida, iritida a keratitida. Onemocnění mají 

obvykle náhlý začátek a projevy jsou často slzení, pálení, svědění jednoho nebo i obou očí, 

světloplachost, poruchy vizu a někdy i bolest oka. 

Hepatobiliární komplikace mohou představovat nespecifickou elevaci jaterních 

enzymů (11 – 49 % pacientů), nejzávažnější onemocnění jsou primární sklerotizující 

cholangoitida (PSC) a jaterní cirhóza. Primární sklerotizující cholangoitida je chronické 

cholestatické onemocnění jater nejasné etiopatogeneze, při němž dochází k fibrózní 

zánětlivé destrukci intrahepatálních a/nebo extrahepatálních žlučovodů. Vyskytuje se až 2x 

častěji u mužů a je téměř výlučně asociována s ulcerózní kolitidou (2 – 7 %). 

Charakteristickými symptomy jsou úbytek na váze, slabost, bolest v pravém podžebří, 

intermitentní horečka, třesavka a ikterus. Mnohdy se rozvine cirhóza a je nutná 

transplantace, jako jediná efektivní léčba terminálního stádia onemocnění. 

Další hepatobiliární komplikací je jaterní steatóza (u 38 – 45 % pacientů, nezávisle 

na lokalizaci základního onemocnění), fibróza a proliferace žlučovodů. Biochemicky se 

projeví zvýšením alkalické fosfatázy. Naopak nižší hodnoty ALP jsou při zánětlivé 

infiltraci. Pericholangitida je pravděpodobně nejčastější jaterní manifestací u idiopatických 

střevních zánětů. U Crohnovy nemoci bývá také častěji pozorována cholelithiáza, jejíž 

příčinou je zřejmě porušení enterohepatální cirkulace žlučových kyselin. Cholelithiáza 

častěji postihuje ženy ve vyšším věku a spojena zejména s postižením terminálního ilea. 

Kožní manifestace jsou u idiopatických střevních zánětů poměrně časté projevy 

s incidencí od 10 % při stanovení diagnózy základního onemocnění až po 25 až 35 % 

v průběhu samotného střevního zánětu. Častěji postihují muže. Rozlišujeme kožní léze 

granulomatózní (popsány v kapitole věnující se komplikacím Crohnovy nemoci), reaktivní 

a sekundární v důsledku nutričního deficitu (acrodermatitis enteropathica při deficitu 

zinku). Nejvýznamnější kožní onemocnění s jasným vztahem k IBD jsou erythema 

nodosum a pyoderma gangrenosum. Výsev erythema nodosum bývá pozorován častěji u 

žen s exacerbací kolitidy a kloubními projevy. Je lokalizován zejména nad extenzory 

dolních končetin jako horký, bolestivý, rudý vyvýšený uzel, který mizí pomalu, bez 

ulcerací a jizvení. Pyoderma gangrenosum je nejzávažnějším kožním projevem spojený 

s IBD a prevalence je 12 % u pacientů s ulcerózní kolitidou a 1 – 2 % u pacientů 

s Crohnovou nemocí. 

Slizniční manifestace se často vyskytnou ještě před vznikem akutního zánětu 

střeva. Aftózní ulcerace ústní dutiny postihují až 19 % nemocných. Léze mohou být i na 

sliznici jícnu, urogenitálního traktu, anu. 
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Ledvinné manifestace zahrnují urolithiázu (nejčastěji u ilekolitidy) a obstruktivní 

hydronefrózu a hydroureter (při kompresi vývodných močových cest zánětlivým střevním 

procesem). 

Plicní manifestace mohou postihovat horní cesty dýchací a to častěji u Crohnovy 

nemoci (laryngitida, tracheitida, bronchitida) nebo dolní cesty dýchací častěji u ulcerózní 

kolitidy (bronchitida, bronchiolitida, sklerózující peribronchitidy). Dále jsou to recidivující 

pleurální výpotky u pacientů s ulcerózní kolitidou a snížení difúzní plicní kapacity a 

alveolotidy u pacientů s Crohnovou nemocí. 

Častou komplikací jsou anémie. Příčinou jsou krevní ztráty, ztráty železa 

(sideroblastická mikrocytární anémie) nebo nedostatek dalších dvou faktorů nezbytných 

pro krvetvorbu, kyseliny listové a vitaminu B12 (megaloblastová makrocytární anemie). 

Může se také vyskytnou autoimunitní hemolytická anemie a aplastická anemie. (2), (3), (6) 

5.5. Diagnostika 

Diagnostika u Crohnovy nemoci představuje poměrně náročný proces. Ve většině 

případů mají všechny střevní záněty velmi podobné počáteční příznaky nebo se 

onemocnění může projevovat atypicky. 

Klinický obraz je velmi různotvárný a nezřetelný. Na diagnózu Crohnovy nemoci je 

nutné pomyslet zejména v případě pacientů s průjmem, zácpou, subileózními stavy, 

tenesmy, břišními bolestmi, teplotou a váhovým úbytkem. Je nezbytné brát také v úvahu 

extraintestinální manifestace, nejčastější mohou být artalgie a artritidy. Podezření může 

vzbudit také v břiše hmatná rezistence a píštěle všech druhů. 

Cílem vyšetření je stanovit diagnózu, lokalizaci a rozsah onemocnění, aktivitu 

nemoci a klasifikaci Crohnovy nemoci. Crohnova nemoc je celoživotní onemocnění, 

pacient je podroben dispenzární péči, i po zvládnutí akutního stavu nemoci pacient dochází 

do gastroenterologické poradny a jeho stav je sledován. 

Doporučený diagnostický postup zahrnuje: (7) 

 Anamnézu 

 Fyzikální vyšetření 

 Biochemická vyšetření 

 Morfologická vyšetření (endoskopie, histologie, radiodiagnostické metody, metody 

nukleární medicíny) 

 Pomocná vyšetření 

 Diferenciálně diagnostická vyšetření 

 Diagnostický závěr 

Součástí anamnézy je zjistit výskyt Crohnovy nemoci, ale také ulcerózní kolitidy, 

celiakie a autoimunitních onemocnění v rodině. Anamnestickými údaji jsou také kouření, 

stravovací návyky, užívání léků (zejména nesteroidních antirevmatik, návykových látek, 
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hormonální antikoncepce), chemoterapie, radioterapie. Dále je nutný přesný popis 

nynějšího onemocnění (počátek prvních příznaků, datum stanovení diagnózy, dosavadní 

vyšetření, dosavadní léčba) a aktuálního stavu, což zahrnuje bolesti břicha, počet stolic za 

24 hodin v průběhu posledních 7 dnů, charakter stolice (příměs hlenu, krve), výskyt 

tenesmů, úbytek tělesné hmotnosti, konkrétní popis registrované poruchy pasáže nebo 

symptomů píštělí. Zjišťují se také mimostřevní manifestace (kloubní, kožní, oční), teplota 

za posledních 7 dní a celkový subjektivní stav. 

Fyzikální vyšetření se zaměřuje váhu, výšku a vyhodnocení stavu výživy, dále na 

vyšetření přítomnosti rezistence v břiše, přítomnost perianální afekce a případný nález na 

mimobřišních orgánech (klouby, kůže, oči). 

Biochemická vyšetření slouží ke stanovení diagnózy a aktivity nemoci a ke zjištění 

komplikací. U Crohnovy nemoci jsou pozorovány odchylky v laboratorních nálezech vždy 

v období aktivity onemocnění a často i v období klidu, na rozdíl od ulcerózní kolitidy, kdy 

jsou biochemické parametry abnormální jen u těžších forem. Častým laboratorním nálezem 

je u pacientů s Crohnovou nemocí zvýšená sedimentace, sekundární anemie a sideropenie. 

Dobrým ukazatelem tíže onemocnění a malnutrice je hypalbuminémie. Při relapsu dochází 

k poklesu hmotnosti a elevaci CRP. Objevuje se také leukocytóza a trombocytóza. 

Endoskopie zahrnují totální koloskopii (s odběrem histologického materiálu 

makroskopicky postižené i nepostižené sliznice) a gastroskopii. Enteroskopie a 

endosonografie se provádí v případě zvláštní indikace a nepatří do základního vyšetření. 

Koloskopie hraje klíčovou roli v diagnóze idiopatických střevních zánětů a je 

nejspolehlivější metodou k určení rozsahu postižení tračníku a terminálního ilea. 

Podrobnější popis nálezu je popsán v kapitole 5.1. Nezbytnou součástí základní 

diagnostiky při endoskopickém vyšetření je histologické vyšetření bioptických vzorků 

odebraných vždy nejméně po dvou z makroskopicky postižené a nepostižené sliznice. 

Histologicky typický je u Crohnovy nemoci nález sarkoidní reakce (granulomu 

s epiteloidními a obrovskými buňkami bez kaseifikace (viz. Kapitola 5.1.). Novější 

zobrazovací metodou je kapslová endoskopie používaná od roku 2008. Pacient spolkne 

speciálně upravenou mikrokapsli s miniaturními kamerkami na obou koncích, která při 

průchodu trávicím traktem pořizuje dva snímky za sekundu. Výhoda této metody spočívá 

zejména v možnosti vyšetření částí tenkého střeva, které nejsou přístupné endoskopicky. 

Nevýhodou je, že tato metoda neumožňuje odběr biopsie a také její finanční nákladnost. 

Z radiodiagnostických metod se využívá jako postup první volby enteroklýza, která 

slouží k posouzení rozsahu postižení tenkého střeva a počátečních slizničních změn. 

Sondou zavedenou ústy nebo nosem do tenkého střeva se podává baryová suspenze a 

následně roztok methylcelulózy. Rentgen žaludku a pasáž tenkým střevem je postupem 

druhé volby a zjišťuje rozsah postižení žaludku a duodena a proximálně lokalizované 

stenotické změny trávicího traktu. Při postižení tlustého střeva se provádí irigografie 

k posouzení elasticity stěn tračníku a přítomnosti stenóz, významným nálezem jsou 

přeskakované zdravé úseky a vnitřní píštěle. Při komplikacích je dále možné použít 
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fistulografii (k posouzení zejména perianálních píštělí), CT břicha (absces, infiltrát, 

postižení retroperitonea), magnetickou rezonanci pánevního dna a ultrasonografické 

vyšetření střev. 

Pomocná vyšetření jsou indikována v případě nutnosti prokázat možné 

extraintestinální manifestace a komplikace léčby. Jsou to vyšetření oční, dermatologická, 

revmatologická, pneumologická, nefrologická a kardiologická. 

Diferenciální diagnostika má vyloučit zejména některá onemocnění celková 

(infekci, sepsi, kolagenózu, polyartitidu), AAC (antibiotic associated colitis), NSAID 

enterokolitidu (při užívání nesteroidních antirevmatik), ischemickou kolitidu 

(lokalizovanou v oblasti slezinného ohbí, častěji u starších pacientů), kolitidu při 

séronegativních spondylartritidách, kolitidu neuropenní, kolitidu po transplantaci orgánů a 

postradiační kolitidu. (3), (7) 
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6. Ulcerózní kolitida 

Ulcerózní kolitida je nespecifický hemoragicko-katarální nebo ulcerózní zánět 

konečníku a přilehlé části, popřípadě celého tračníku, s nárazovým nebo chronicky 

exacerbujícím průběhem. (2) 

Průběh onemocnění je u většiny pacientů chronický interminentní, kdy se střídají 

relapsy a remise (64.4 %). Někteří pacienti zažijí pouze jednu ataku ulcerózní kolitidy (18 

%) nebo může být naopak průběh chronický kontinuální s přetrvávajícími symptomy a 

neúplnou remisí (7,2 %). Průběh fulminantní (8 %) může skončit fatálně (4 %). 

První ataka bývá většinou nenápadná a u 75 % případů zánět postihuje rektum a 

sigmoideum. Závažnost první ataky, rozsah postižení a věk pacienta hrají hlavní roli 

v dalším průběhu onemocnění. (3) 

Stejně jako u Crohnovy nemoci je pro ulcerózní kolitidu typické střídání období 

remise a období relapsu. Ulcerózní kolitida může mít průběh remitující (s relapsy 

častějšími než jednou ročně) nebo intermitující (s relapsy po víceletém mezidobí). 

Dlouhodobý vývoj onemocnění může být progresivní, kdy se ataky zhoršují, trvají déle a 

přechází do chronického nebo perakutního stavu, nebo stacionární, kdy se pravidelně 

střídají relapsy a remise, či regresivní, kdy je charakter nemoci mírný. (3) 

Pro hodnocení aktivity existuje řada indexů, které posuzují klinické, laboratorní a 

endoskopické nálezy (první byl Truelovův Wittsův index, od roku 1989 se také používá 

Rachmilewitzův index). Tyto indexy se používají především pro výzkumné účely, v běžné 

klinické praxi širšího uplatnění nenachází. Vyjímkou je tzv. Mayo index (DAI, disease 

aktivity index), který lze dobře aplikovat v běžné klinické praxi, protože je jednoduchý, 

relativně spolehlivý a dobře reprodukovatelný. Na základě tohoto indexu lze kvalitně 

porovnávat výsledky podávané léčby u různých pacientů a efektivitu zvolené léčebné 

strategie. (8) 

6.1. Patologický nález 

Zánět postihuje vždy rektum a často přilehlé sigmoideum, ale může se šířit 

kontinuálně v různém rozsahu dál do tlustého střeva a může také postihnout tlusté střevo 

celé, jako totální tvar ulcerózní kolitidy. Zánět na rozdíl od Crohnovy nemoci postihuje 

pouze tlusté střevo a hranice v ileocekálním spojení je ostrá. Sliznice terminálního ilea 

(několik cm) u totální formy může být zánětlivě podrážděná (erytém, granulace, vředy) 

z refluxu zánětlivého výměšku z tračníku insuficientní ileocekální chlopní, tzv. backwash 

ileitis. Zánět při ulcerózní kolitidě postihuje pouze sliznici a má nejprve charakter 

katarálně hemoragický. V pokročilém stavu se tvoří zánětlivé polypy (polypovité výčnělky 

a můstky) ze zbytků postižené sliznice, zánět má charakter hnisavý a vředovitý. Vředy 

mají různý vzhled (oválné, mapovité) a různou velikost. Typickou endoskopickou 

manifestací je úbytek cévní kresby a difuzní erytém. Ukazatelem větší aktivity nemoci je 

žlutavý exudát na povrchu sliznice. Nejčastějším histologickým nálezem jsou kryptové 
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abscesy, které vznikají nahromaděním leukocytů ve slizničních žlázkách a zánik 

pohárkových buňek. Kryptové abscesy se ale objevují i u jiných zánětů střeva, nelze je 

tedy považovat za nález specifický pro ulcerózní kolitidu. V důsledku redukce až zániku 

pohárkových buněk se sníží sekrece hlenu. I když se v remisi onemocnění makroskopický 

vzhled sliznice vrací k normálnímu stavu, vždy na sliznici zůstane alespoň určitý stupeň 

zánětlivé infiltrace. Histologické vyšetření slouží k ověření podezření na ulcerózní kolitidu, 

ale nediagnostikuje ji. (2)   

6.2. Klinický obraz 

Ulcerózní kolitidu lze klasifikovat podle rozsahu a tíže postižení. Základním 

souborem příznaků je rektální syndrom nebo kolitický syndrom. Proktitida se projeví 

rektálním syndromem. Je postiženo pouze rektum a příznakem je nutkavý pocit na stolici. 

Stolice je častá a málo objemná, bývá formovaná či kouskovitá. Někdy se defekuje pouze 

krvavý hlen. Kolitický syndrom se projeví řídkými až vodnatými stolicemi, které jsou 

promíšené krví, hlenem nebo hnisem. Je spojen s proktokolitidou levostrannou a totální.  

Podle rozsahu zánětlivého postižení rozlišujeme tvar rektální, levostranný a totální. 

Rektální tvar (proktitida) se vyskytuje asi u 30 – 50 % pacientů a představuje 

mírnou formu zánětu, který je omezený na konečnou část tlustého střeva. Zdravotní stav 

pacientů bývá dobrý, pacienti často nevěnují své nemoci pozornost a obvykle se 

nevyskytují komplikace.  

Levostranný tvar (levostranná kolitida) postihuje 30 – 50 % případů a jedná se o 

formu středně těžkou. Tračník je postižen od rekta, přes pánevní tračník a mnohdy i 

sestupný tračník až po lienální ohbí. Projeví se kolitickým syndromem a bývají přítomny i 

některé extraintestinální projevy (mírná anémie, kožní projevy, kloubní projevy). 

Biochemické parametry také bývají mírně odchylné (např. mírná hypalbuminémie, 

rychlejší sedimentace).  

Totální tvar (pankolitida) postihuje 15 – 20 % pacientů a je nejtěžším tvarem 

ulcerózní kolitidy. Zánět dosahuje nejméně k jaternímu ohbí (subtotální forma) ale častěji 

až k ileocekální chlopni. Zánět má charakter vředovitý až vředovitě polypózní. Průjem je 

výrazný, sekreční, stolice řídká obsahující krev a hnis. Projevy lze shrnout jako toxické, 

septické nebo kachektické. Důsledkem toxikózy je nechutenství, váhový úbytek, anémie a 

různé extraintestinální manifestace (podrobněji popsány v kapitole 5.4.). Sepse se projeví 

horečkou, schváceností, periproktálními a perikolickými abscesy, tromboflebitidami, 

septickými infarkty, toxickým megakolon. Kachexie je spojena s váhovým úbytkem, 

otoky, rozvratem elektrolytů, dostavuje se inanice, prostrace a pacient umírá následkem 

naprostého vysílení nebo následkem některé komplikace. (2), (3) 
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6.3. Komplikace 

Hlavními komplikacemi ulcerózní kolitidy jsou krvácení, perforace, striktury, 

toxické megakolon a vyšší riziko vzniku kolorektálního karcinomu. Časté jsou anorektální 

poruchy (hemoroidy, trhliny, výhřez anu a periproktální absces. 

Krvácení z rekta je obvykle mírné, ovšem trvalé. Je pro ulcerózní kolitidu typické 

(zejména pro proktosigmoitidu). Masivní krvácení se vyskytuje u rozsáhlého postižení, a 

pokud není stav normalizován konzervativní léčbou (parenterálně kortikosteroidy a krevní 

transfúze), je nezbytné chirurgické řešení. 

Perforace se nejčastěji může vyskytnout při první epizodě ataky onemocnění (asi 

proto, že střevo ještě není fibrózně změněné a zjizvené). Často je místem postižení levá 

polovina tračníku (zejména sigmoideum). Volná perforace je ale obvykle komplikací 

toxického megakolon. 

Striktury nejsou časté, spíše se vyskytují u pacientů s rozsáhlým postižením u déle 

trvajícího onemocnění (zejména v rektu a sigmoideu) a jejich rozvoj je indikací k resekci 

pro riziko nádorového bujení. Striktury se klinicky projeví zhoršením průjmu a 

inkontinencí stolice. 

Nejtěžší a neobávanější komplikací je toxické megakolon. Jsou to stavy vyvolané 

úplnou nebo segmentální dilatací tlustého střeva, kdy dochází k nahromadění střevního 

obsahu. Incidence toxického megakolon u idiopatických střevních zánětů je 8 %. 

K perforaci dochází u 3,6 %. Obvykle se vyskytuje u pacientů s těžkým průběhem 

pankolitidy, může být dokonce jejím prvním projevem. Známky toxicity se mohou projevit 

dehydratací, mentálními změnami, poruchou elektrolytů, hypotenzí. Dále je k diagnostice 

toxického megakolon potřebný rentgenový průkaz distenze tračníku a nejméně jeden 

z uvedených projevů: teplota nad 38,6 °C, tachykardie nad 120/min, leukocytóza vyšší než 

10 500/mm3, anémie. U pacienta se postupně rozvíjí septický stav, schvácenost, bolesti 

břicha a snižuje se počet stolic. Břicho je vzedmuté a palpačně bolestivé nad postiženým 

tračníkem, zvuky v břiše jsou ojedinělé až vymizelé. Známkou zlepšení stavu při 

konzervativní léčbě je zmenšení objemu břicha a návrat břišních zvuků. O zhoršení stavu 

naopak svědčí zvětšování obvodu břicha, zvětšující se bolesti břicha a kardiovaskulární 

kolaps. Pokud dojde k perforaci, známkou je bubínkový poklep nad játry (značí přítomnost 

vzduchu). Je nutná včasná chirurgická intervence a to již ve stavu, kdy lze perforaci střeva 

předpokládat. 

Kolorektální karcinom se u pacientů s ulcerózní kolitidou vyskytuje častěji než je 

výskyt v populaci. Postihuje 3 – 5 % pacientů. Karcinom se typicky vyskytuje u 

dlouhodobé pankolitidy a je pluricentrický a vysoce maligní. (2), (3) 

„Venózní trombózy a tromboembolické komplikace jsou velmi závažné a relativně 

časté. Vedle vnějších vlivů predisponujících k hyperkoagulačnímu stavu, jako je 

imobilizace pacienta, vysoká zánětlivá aktivita nemoci, terapie kortikoidy a dehydratace, 

se na vzniku tromboembolismu podílejí rovněž vnitřní vrozené dispozice. Některé práce v 
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současné době ukázaly, že až u 19 % nemocných s idiopatickými střevními záněty je 

přítomna vrozená porucha koagulačního systému – tzv. primární trombofilie.“ (9) 

6.4. Diagnostika 

Diagnostika ulcerózní kolitidy je založena zejména na endoskopickém vyšetření 

tračníku s odběrem bioptických vzorků a následném histologickém vyšetření. Odběr 

anamnestických dat, klinické a základní laboratorní vyšetření se shoduje s postupem 

uvedeným v kapitole 5.5. Cílem vyšetření je nejenom dospění k diagnóze, ale i stanovení 

rozsahu, aktivity a komplikací ulcerózní kolitidy. 

Hlavní roli v diagnostice hraje, podobně jako u Crohnovy nemoci, endoskopické 

vyšetření (koloskopie, proktosigmoidoskopie)a biopsie. Na základě tohoto vyšetření je 

možné klasifikovat rozsah (tvar rektální, levostranný, difúzní) a aktivitu onemocnění 

(stadium fáze floridní a fáze remise). Floridní období charakterizuje stadium krvácivé, 

stadium hnisání stadium vředů nebo stadium ulceropolypózní. Při krvácivém stadiu je 

sliznice zduřelá a prosáklá (purpura recti) nebo z ní plošně vytéká krev. Při stadiu hnisání 

se na sliznici nalézá hustý žlutý hnis. Vředovité stadium je typické výskytem 

mnohočetných vředů různých tvarů, jejichž spodinu pokrývají hnisavé pablány. Polypózní 

výrůstky se tvoří ze zbytků sliznice při stadiu ulceropolypózním. Ve fázi remise lze rozlišit 

stadium granulované, kdy je sliznice jemně zrnitá a suchá bez zánětlivého exudátu. 

Diagnosticky významnou známkou je absence cévní kresby. Dále je to stadium úpravy, 

kdy nelze stanovit diagnózu makroskopicky, ale histologický nález obvykle zánětlivé 

změny prokáže. Absolutní kontraindikace koloskopie je toxické megakolon, kde hlavní 

riziko vyšetření představuje perforace střeva, jehož stěna, závažně postižená zánětem, má 

narušenou integritu a ztrácí elasticitu. (2) 

Histologické zhodnocení bioptických vzorků má zásadní význam pro stanovení 

konečné diagnózy. V 10 – 15 % případů ale může být i poté onemocnění vedeno pod 

diagnózou neurčené kolitidy. (9) 

Radiodiagnostické metody se liší svým významem podle formy ulcerózní kolitidy. 

Irrigografie se provádí ve dvojím kontrastu aplikací baryových suspenzí se současným 

zaváděním vzduchu. Kontraindikací vyšetření je perforace nebo také perakutní stav, kdy 

perforace hrozí. V těchto případech může být indikován nativní snímek břicha, zvláště při 

podezření na toxickou dilataci tračníku. Využití ultrasonografie a CT není příliš velké, 

jejich úlohou může být diagnostika komplikací. Výhodou magnetická rezonance je 

především zobrazení píštělí a abscesů. 

Z laboratorních vyšetření k vyloučení jiné příčiny chronického průjmu jsou to 

zejména vyšetření stolice na přítomnost vajíček a parazitů, kultivace stolice a stanovení 

toxinu Clostridium difficile. Dalšími ukazatelem může být zvýšená sedimentace erytrocytů 

a zvýšená koncentrace CRP, anémie vyvolaná chronickými krevními ztrátami či 

hypokalémie. (3) 
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7. Léčba 

V této kapitole budou stručně popsány možnosti léčby idiopatických střevních 

zánětů. Vzhledem k zaměření bakalářské práce bude pak podrobněji rozvedena léčba 

umělou výživou. 

Léčba Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy je obtížná, což jednoznačně vyplývá 

z neznámé etiologie, kdy není možné postihnout vyvolávající příčinu, a širokého spektra 

příznaků a komplikací. Terapie se volí dle klinických projevů, formy a lokalizaci nemoci. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o prakticky nevyléčitelné onemocnění, je nutná léčba 

doživotní, která je zaměřena na dvě oblasti – na léčbu aktivního onemocnění a na léčbu 

pacienta v remisi, jako prevenci vzplanutí nemoci. Při relapsu onemocnění je nejčastější 

volbou podávání kortikosteroidů. Aminosalicyláty se podávají pro udržení stavu pacienta 

v remisi. (3) 

Medikamentózní léčba zahrnuje podávání přípravků těchto skupin: (7) 

 Aminosalicyláty 

 Kortikosteroidy 

 Imunosupresiva 

 Antibiotika 

 Anticytokiny 

 Přípravky enterální a parenterální výživy 

 Léčiva k symptomatické a podpůrné terapii 

Aminosalicyláty jsou kyselina 5-aminosalicylová (5-ASA, syn. mesalazin, 

mesalamin) a sulfasalazin (komplex sulfapyridinu a 5-ASA). Mechanismus 

protizánětlivého účinku k. 5-aminosalicylové není zcela objasněn, předpokládá se inhibice 

tvorby mediátorů zánětu prostaglandinů a leukotrienu B4). Dříve vyvinutý sulfasalazin má 

ve srovnání s 5-ASA více nežádoucích účinků, které závisí na dávce (bolest hlavy, 

dyspeptické obtíže, alergické reakce). Dalšími proléčivy patřící do této skupiny jsou lépe 

snášené olsalazin a balsalazid (dvě molekuly k. aminosalicylové spojené diazovazbou, 

která se rozpojí v tlustém střevě). (21) Podávání aminosalicylátů slouží k léčbě aktivní 

lehké a středně těžké formy Crohnovy nemoci (a ulcerózní kolitidy), především však 

k léčbě udržovací. Preparáty 5-ASA se volí v lékové formě, která odpovídá formě 

postižení. Mesalazin (Asacol, Salofalk, Salozinal, Claversal, Pentasa) je možné podávat 

perorálně při postižení tenkého i tlustého střeva, balsalazid (Colazid) a olsalazin 

(Dipentum) jsou účinné v tlustém střevě. (10) 

Na tomto místě je nezbytné zdůraznit, jak mohou vedlejší účinky aminosalicylátů 

ovlivnit příjem potravy pacienta. U sulfasalazinu je výskyt intolerance a nežádoucích 

účinků poměrně častý (10 – 45 %). Často se jedná o poruchy v oblasti gastrointestinálního 

traktu – nauzea, zvracení, nadýmání a průjem. Tyto symptomy ještě více snižují chuť 

k jídlu, která je u pacientů s IBD, v důsledku v podstatě podobných symptomů 
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souvisejících se základním onemocněním, už do značné míry snížená. Mesalazin sice patří 

k nejbezpečnějším lékům používaným v léčbě IBD, ale podobné nežádoucí účinky se 

mohou vyskytnou i u něj. (11) 

Kortikosteroidy se podávají, nelze-li zvládnout náraz nemoci kyselinou 

aminosalicylovou. Jsou nejúčinější léčbou aktivního zánětu, ale je potřeba počítat se 

závažnými nežádoucími účinky. Kortikosteroidy jsou naopak neúčinné v udržení remise a 

v prevenci relapsu. Obvykle se podává prednison (60 mg jako nárazová dávka) 

s postupnou redukcí na dávku udržovací (20 – 40 mg). Z lokálně působících 

glukokortikoidů je to zejména budesonid, který je účinný u ileální a ileocekální lokalizaci 

zánětu a je velmi dobře snášen. Z hlediska výživy může být vedlejším účinkem 

kortikosteroidů, na rozdíl od aminosalicylátů, zvýšená chuť k jídlu a s tím spojený 

přírůstek na váze. 

Imunosupresiva jsou vhodná ke kombinaci léčby, pokud se nedaří udržet remisi. 

Základními léky první skupiny imunosupresiv jsou azathioprin a 6-merkaptopurin (látky 

s antiproliferativním účinkem). Druhou skupinu představují léky obsahující metotrexát 

(používaný v případě, že selhala léčba azathioprinem u akutního stádia zánětu) a třetí 

skupinu léčiva s cyklosporinem A, který je indikován při chronické aktivní, refrakterní 

nebo fistulující formě Crohnovy nemoci. 

Antibiotika se ideálně aplikují dle kultivačního nálezu, zejména při hnisavých 

komplikacích onemocnění a při průjmu způsobeném přemnožením bakterií v tenkém 

střevě. Empiricky se podávají chinolony a nitroimidazoly (Metronidazol). 

Biologická léčba je indikována u pacientů se střední a vysokou aktivitou 

onemocnění. Tato léčba využívá obranyschopnost organismu podáním modifikátorů 

imunitní odpovědi, které mají stejnou strukturu jako látky normálně tělem vytvářené. Od 

roku 2006 je pro léčbu k dispozici Infliximab (Remicade). Jde o monoklonální protilátku 

proti TNF-alfa obsahující 75 % analogických lidských složek a 25 % analogických myších 

složek. Podává se cestou i.v. infúze pro navození remise středně těžkého až závažného 

průběhu onemocnění rezistentního na klasickou léčbu. Adalimumab s výhradně lidskou 

protilátkou je podáván od roku 2013. Výhodou je možnost aplikace formou subkutanní 

injekce (samostatně pacientem v domácím prostředí). 

Novějším konceptem strategie léčby idiopatických střevních zánětů je setrvalé 

podávání agresivní terapie i po navození remise onemocnění. Tento postup vychází 

z klinické praxe léčby jiných chronických onemocnění (např. diabetes mellitus nebo 

arteriální hypertenze), u kterých aktivní terapie může zabránit nevratnému poškození 

orgánů. (8) 

Umělá výživa zahrnuje parenterální nebo enterální podávání farmaceuticky 

připravených nutričních substrátů, které obsahují všechny potřebné makronutrienty a 

mikronutrienty. Současně se jedná o metodu terapeutickou. Podrobněji je toto téma 

popsáno v kapitole 10. 
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8. Sledování stavu výživy 

Cílem nutriční podpory u pacientů s idiopatickými střevními záněty je prevence a 

korekce malnutrice, prevence osteoporózy a zajištění fyziologického růstu a vývoje u dětí 

(12). Nutriční podpora je tedy nedílnou součástí komplexní léčby. Vedle zlepšení stavu 

výživy a kvality života, redukce průjmů a snížení incidence malnutrice má adekvátní 

nutriční péče ještě jednu nezanedbatelnou výhodu – nemá nežádoucí účinky. 

8.1. Malnutrice 

Malnutrice neboli podvýživa je porucha nutričního stavu organismu, jejíž příčinou 

je relativní nebo absolutní nedostatek živin nebo porucha jejich metabolismu. Vyskytuje se 

u téměř 80 % pacientů s idiopatickými střevními záněty, častěji provází Crohnovu nemoc 

než ulcerózní kolitidu. 

Etiologie malnutrice je u těchto onemocnění multifaktoriální. Pacienti mají často 

významně snížený perorální příjem, což má také více příčin. Chuť k jídlu může být 

negativně ovlivněna vedlejšími účinky farmakoterapie (nauzea, zvracení, dyspepsie). Na 

zhoršení chuti k jídlu se podílí především aminosalicyláty, ale k nechutenství mohou vést i 

některá imunosupresiva. Antibiotika mohou zhoršit průjmy. Nechutenství je také 

důsledkem probíhajícího zánětu, kdy se uvolňuje mimo jiné také interleukin-1beta jako 

jeden z mediátorů nechutenství. Pacienti současně vědomě omezují příjem potravy 

z důvodu následné bolesti břicha a průjmů. 

 Zánětem postižené střevo nabízí omezenou absorpční plochu a postižená střevní 

stěna není schopna vstřebat dostatečné množství jednotlivých živin, minerálů, vitaminů a 

stopových prvků. Stenózy vedou k poruchám střevní pasáže, u fistulující formy Crohnovy 

nemoci jsou příčinou malnutrice velké ztráty vysokou stomií. Důsledkem častých průjmů 

jsou ztráty vody a živin, zejména tuků a vitaminů rozpustných v tucích. 

Dlouhodobý zánět je příčinou katabolických stavů, což jsou stavy s převažujícím 

katabolismem bílkovin a jejich zvýšené ztráty. Ke ztrátě bílkovin dochází také stěnou 

střevní sliznice postižené zánětem (exudativní enteropatie). Ke katabolismu může vést i 

terapie kortikoidy. (12) 

Příčiny malnutrice u idiopatických střevních zánětů jsou shrnuty v tabulce (Tab. 3). 

Tab. 3 Příčiny malnutrice u idiopatických střevních zánětů (13) 

 Pokles chuti k jídlu 

 Bolest břicha a průjmy při jídle (stenózy, průjmy) 

 Zvýšená zánětlivá aktivita – zvýšení energetického výdeje (horečka, katabolismus) 

 Exudativní enteropatie 

 Zhoršení absorpce jednotlivých živin 

 Průjmy a ztráty krve při enteroragii 

 Enterokutánní či enterokolické píštěle 
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 Ztráty živin vývodem tenkého střeva (jejunostomie, ileostomie) 

 Syndrom krátkého střeva po opakovaných resekcích 

 Medikamentózní léčba s katabolickým (kortikoidy) či anorektickým efektem 

(některá imunosupresiva) či změnou střevní mikroflóry (antibiotika, 

chemoterapeutika) 

Malnutrice vede k mnohým důsledkům, které značně ovlivňují průběh onemocnění 

a prognózu pacienta. Primárními důsledky jsou oslabení imunitního systému (riziko 

infekcí), pomalé hojení ran, snížená motilita střev (poruchy digesce i absorpce živin), 

poruchy bilance minerálů (hypokalémie, hyponatrémie, hypofosfatémie apod.), 

hypalbuminémie, hypoproteinemické otoky. Sekundární důsledky malnutrice jsou pak 

prodloužení doby hospitalizace, rekonvalescence a vyšší mortalita. Časný záchyt 

malnutrice a optimalizace pacientova nutričního stavu tedy nejenom zlepší průběh 

onemocnění a kvalitu života pacienta, ale také šetří finanční prostředky, které je nutné 

vynaložit na řešení sekundárních důsledků malnutrice. (12) 

8.2. Diagnostika malnutrice 

U pacientů s idiopatickými střevními záněty je nutné vždy pomyslet na riziko 

podvýživy. Malnutrice postihuje více orgánových systémů a úspěšnost její léčby velmi 

závisí na včasné diagnostice. Ještě lépe je ovšem malnutrici předcházet úpravou nutričních 

opatření. K prevenci jejího vzniku často postačí vyhodnocení stravovacích zvyklostí 

pacienta a stanovení nutričního plánu, který povede k navýšení obsahu bílkovin a energie. 

Diagnostika malnutrice spočívá v kombinaci více metod (anamnestická, 

antropometrická, laboratorní). Na prvním místě by měla být provedena nutriční anamnéza. 

Pacientovi jsou kladeny otázky týkající se jeho stravovacího režimu, frekvence příjmu 

potravy, chuti k jídlu, bolestí nebo nevolnosti a jiných dyspeptických obtíží v souvislosti 

s příjmem potravy, intolerance různých složek potravy. Je nutné se ptát na charakter a 

četnost stolice, jak dlouho pacient trpí průjmem, zdali pozoruje přítomnost krve nebo 

hlenu. Hlavním ukazatelem je nechtěné hubnutí pacienta, cílem je alespoň orientačně zjistit 

za jakou dobu došlo k určitému váhovému úbytku. Je také vhodné zjistit případné teploty, 

ptát se na únavu a jiné příznaky (např. kožní, kloubní). Na riziko malnutrice je nutné 

pomyslet, pokud pacient například udává snížený příjem jídla z důvodu bolesti břicha a 

častých průjmů. 

Základní antropometrické vyšetření je jednoduchým vodítkem, které umožňuje 

rychlý odhad rizika malnutrice. Hlavním orientačním ukazatelem je tělesná hmotnost. 

Zjišťuje se její vývoj v čase, kdy je varovným signálem úbytek o 10 a více % v průběhu 6 

měsíců (event. 5 a více % za poslední měsíc). Dále je vhodné provést srovnání aktuální 

hmotnosti pacienta s tabulkovou ideální hmotností. Významným a nejpoužívanějším 

ukazatelem je body mass index (BMI, Queteletův index), který je charakterizován podílem 

hmotnosti pacienta v kg a druhé mocniny jeho výšky v metrech. Hodnota BMI nižší než 

18,5 je považována za malnutrici. Případně je možné vyšetření doplnit alespoň orientačním 

změřením obvodu paže nebo stanovením tloušťky kožní řasy nad tricepsem kaliperem. 
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O úbytku svalové hmoty svědčí obvod paže menší než 19,5 cm u mužů a 15,5 cm u žen. 

Výška kožní řasy nad tricepsem menší než 8 mm u mužů a 10 mm u žen ukazuje na těžkou 

malnutrici (14). Základní podmínkou správně provedeného měření je ale zkušenost osoby, 

která ho provádí (správný způsob vytažení kožní řasy). 

Laboratorní vyšetření je důležitou součástí diagnostiky malnutrice. Zahrnuje 

vyšetření hematologické a biochemické. Malnutrice se mimo jiné projeví zhoršením 

imunitních funkcí. Význam má stanovení absolutního počtu lymfocytů, jejichž počet menší 

než 1500/ul znamená malnutrici (méně než 900/ul při těžké malnutrici). 

Z hematologických vyšetření může na malnutrici upozornit také sideropenická anémie (při 

nedostatku železa) či makrocytární megaloblastová anémie (při nedostatku kyseliny listové 

nebo vitaminu B12). 

Hlavními ukazately biochemického vyšetření jsou hodnoty albuminu, prealbuminu 

a transferinu. Obecně pro malnutrici mohou svědčit hodnoty albuminu < 35 g/l, 

prealbuminu < 0,2 g/l a transferinu < 2,0 g/l. Tyto hodnoty je ovšem vždy nutné posuzovat 

ve vztahu k základnímu onemocnění. Hladina může být totiž snížena jejich nedostatečnou 

syntézou (jaterní onemocnění) nebo zvýšenými ztrátami (ledvinami). Albumin, prealbumin 

a transferin jsou negativní proteiny akutní fáze, to znamená, že jejich syntéza je působením 

prozánětových cytokinů  při probíhajícím zánětu snížena. Přítomnost a tíže zánětu má při 

hodnocení stavu výživy zásadní význam, je nutné tedy také stanovit markery zánětové 

reakce (CRP, orosomukoid, fibrinogen) a poměr jednotlivých markerů (prognostický 

zánětlivý a nutriční index – PINI). 

Z hlediska praktického sledování vývoje nutričního stavu pacienta a zhodnocení 

účinnosti nutriční terapie má největší význam hladina prealbuminu. Důvodem je jeho 

krátký poločas (1,5 dne) oproti poměrně dlouhému poločasu albuminu (15 – 20 dní), jehož 

hladina je navíc ovlivněna stavem hydratace. Méně vhodný je z tohoto hlediska také 

transferin, protože je jeho aktuální koncentrace závislá na plasmatické koncentraci železa. 

Na malnutrici může ukazovat také snížená hodnota celkového chlesterolu a nižší 

hodnoty hormonů štítné žlázy. 

Ukazatelem obratu dusíku a stavu hydratace je urea. Přesným, ale relativně 

náročným stanovením nutričního stavu je dusíková bilance, která je určená poměrem 

množství dusíku přijatého v potravě ve formě bílkovin a množstvím dusíku vyloučeného 

močí. Dusíkovou bilanci lze s výhodou stanovit u plné enterální nebo parenterální výživy. 

V běžné praxi ale obvykle k orientaci stačí vývoj tělesné hmotnosti, body mass 

indexu a základních biochemických ukazatelů. (12), (13), (14) 

8.3. Léčba malnutrice 

Aby bylo možné malnutrici správně léčit, je nutné vyhodnotit pacientův aktuální 

příjem potravy a provést srovnání s jeho denní energetickou potřebou. Obvykle je 

dostačující zpracovat 5 – 7 denní jídelníček, který se pak vyhodnotí z hlediska obsahu 
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jednotlivých živin (zejména bílkovin a energie), vitaminů a minerálních látek. V běžné 

praxi lze energetickou potřebu stanovit výpočtem dle Harris-Benediktovy rovnice. 

Klinicky se přesně měří energetický výdej metodou nepřímé kalorimetrie (hodnotí se 

konzumpce kyslíku a výdej oxidu uhličitého). Pokud příjem stravy pacienta neodpovídá 

jeho nutriční potřebě, je nutné vypracovat individuální nutriční plán, na jehož základě 

dojde k úpravě stravy či doplnění chybějících faktorů ve formě potravinových doplňků 

(tyto postupy zahrnuje dietní poradenství) nebo bude rozhodnuto v rámci vyšší formy 

nutriční péče o nutnosti enterální nebo parenterální výživy. (13) 
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9. Dietní faktory 

Idiopatické střevní záněty jsou onemocnění, která vždy vyžadují dietní léčbu. 

Dietní opatření se však liší ve fázi relapsu a ve fázi remise. V období remise nejsou nutná 

zásadní dietní opatření, dieta by měla odpovídat racionální výživě, ovšem vždy s ohledem 

na individuální snášenlivost pacienta. Je nutné zajistit přísun živin v celé možné šíři, co 

pacientův stav dovolí. Pacienti si většinou sami vyřazují s jídelníčku potraviny, které jim 

způsobují obtíže (bolest břicha, průjem, nauzea). Pro zajištění dostatečného nutričního 

příjmu je důležitá spolupráce s nutričním terapeutem, který bude při sestavování vhodného 

jídelníčku vycházet ze stravovacích návyků pacienta a zohlední individuální intoleranci 

potravin. Vzhledem k obvyklým reakcím na symptomy onemocnění, jako je nechutenství a 

strach z bolesti či průjmu, hraje důležitou roli také lákavá úprava pokrmu, která 

povzbuzuje ke konzumaci. 

Ve fázi relapsu idiopatických střevních zánětů je nutné podávat pacientům 

bezezbytkovou dietu bez nerozpustné vlákniny. Je nezbytné zcela vyloučit čerstvou 

zeleninu a čerstvé ovoce, luštěniny, celozrnné výrobky. Doporučuje se lehce stravitelná 

sacharidová dieta a vysokým obsahem škrobů, dostatkem bílkovin, železa a vápníku, 

vitaminu C a vitaminů skupiny B. Je zapotřebí vyloučit také hůře stravitelná jídla 

s vysokým obsahem tuků (smažená, grilovaná, tučná masa, uzeniny, slanina, paštiky). 

Tuky ovšem nelze vyloučit zcela, aby nedošlo k omezení vstřebávání vitaminu A, D, E a 

K, doporučuje se tedy zvýšit příjem tuků se středně dlouhým řetězcem (např. čerstvé 

máslo). U pacientů s idiopatickými střevními záněty (při postižení jejuna) je častá 

intolerance laktózy, příjem mléka a mléčných výrobků pak není vhodný. Pacienti většinou 

snášejí zakysané mléčné výrobky. Vhodnou technologií přípravy je vaření, dušení, 

příprava v páře, pečení v horkovzdušné troubě, v alobalu. Střevo postižené zánětem 

toleruje pouze menší dávky potravy a tak je nutné rozdělit stravu do více menších porcí 

denně (6 – 7krát denně v intervalech 2,5 – 3 hodiny, potravu dostatečně žvýkat). Příjem 

tekutin by měl být oddělen od příjmu tuhé stravy, doporučuje se pít vhodné tekutiny 

(vlažné, nesycené) mezi jídly. Pokud individuálně sestavená dieta nestačí pokrýt nutriční 

potřebu pacienta je nutné aplikovat umělou výživu. (13) 

Doporučený dietní postup při Crohnově nemoci a ulcerózní kolitidě: 

Při akutní atace onemocnění se aplikuje pouze parenterální výživa. Jakmile to 

pacientův stav dovolí, zahájí se postupná realimentace kašovitou šetřící dietou s mírným 

omezením tuků (dieta č. 4), která má protiprůjmový charakter. Při Crohnově nemoci často 

dochází k deficitu laktázy, není tedy vhodné podávat mléko a mléčné kaše. Podle 

individuální tolerance lze podávat zakysané mléčné výrobky. Pokračuje se bezezbytkovou 

šetřící dietou (dříve dieta č. 5) s dostatkem bílkovin při průjmech pro snížení rychlosti 

defekace a prodloužení absorpce živin. Při hrozící malnutrici se perorální příjem doplňuje 

aplikací enterální výživy. Při úplné umělé výživě je nutné přecházet na normální stravu 

pomalu. 1. – 3. den se doporučují pouze tekutiny, opatrně polévky a džusy. 4. – 8. den se 

zařadí měkká masa, rýže, brambory. 9. – 13. den se podává různorodější jídlo s malým 
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množstvím nerozpustné vlákniny. 14. – 20. den je možné zařadit chléb a potraviny 

obsahující lepek. Po 20. dnu lze uvolnit stravu zcela. (15) 
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10. Nutriční podpora u idiopatických střevních zánětů 

Umělou výživu je nutné podávat, jestliže se nepodaří vhodnou úpravou diety 

upravit stav malnutrice. Hlavním cílem podávání umělé výživy je zlepšení nutričního stavu 

často podvyživených pacientů a zlepšení imunitních funkcí a tím i zvýšení odolnosti 

k základnímu onemocnění. Prospěšnost umělé výživy dále spočívá v cíleném, orgánově 

specifickém účinku nutrientů, podávaných ve farmakologické dávce. Dalším cílem umělé 

výživy je také vyloučení antigenů potravin a mikroorganismů ze střeva a tím snížení rizika 

vzniku a trvání zánětlivé aktivity (pouze u Crohnovy nemoci, u ulcerózní kolitidy nemá 

umělá výživa podávaná z tohoto důvodu efekt).  

Indikací umělé výživy u pacientů s idiopatickými střevními záněty jsou akutní 

relaps onemocnění (navození remise u Crohnovy nemoci), příprava před chirurgickým 

zákrokem, malnutrice, syndrom krátkého střeva (u Crohnovy nemoci), fistulující forma 

Crohnovy nemoci (enterokutánní, enterovesikální, vnitřní píštěle) a stenozující forma 

Crohnovy nemoci. (13) 

10.1. Enterální výživa 

Enterální výživa je metodou první volby a je efektivní v léčbě akutní fáze 

onemocnění. U dospělých pacientů se kombinuje s léčbou kortikoidy. Enterální výživa 

jako samostatná léčba je indikována pouze pokud není kortikoterapie možná (např. 

z důvodu intolerance nebo odmítnutí). (16)   

Enterální výživu lze charakterizovat jako podání farmaceuticky připravených 

výživových přípravků, které jsou nutričně definovány, do trávicího traktu. (14)  

Výhody enterální výživy jsou shrnuty v tabulce (Tab. 4). 

Tab. 4 Výhody enterální výživy (14) 

 Přirozená cesta přívodu živin 

 Prevence atrofie střevní sliznice 

 Prevence narušení bariérové funkce střeva  

 Přívod živin enterocytům 

 Stimulace střevní motility 

 Zlepšení prokrvení splachnické oblasti 

 Zmenšuje pravděpodobnost infekčních a septických komplikací 

 Zmenšuje pravděpodobnost trombotických komplikací 

 Má méně metabolických komplikací 

 Je vhodnou prevencí vzniku peptického vředu 

 Redukuje osídlení trávicí trubice patogenními kmeny (zvláště při použití vlákniny) 

 Udržuje hepatoportální osu, stimuluje tvorbu gastrointestinálních hormonů 

 Je to levnější způsob výživy než výživa parenterální 
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10.1.1. Nutriční podpora ve formě sippingu 

Jako sipping se označují modulová dietetika nebo nutričně kompletní přípravky, 

které se podávají perorálně formou „popíjení, srkání“ a jsou vlastně přechodem mezi 

dietou a skutečnou enterální výživou. 

Název sipping je odvozen z angličtiny, význam „sipping“ je v překladu srkání, 

popíjení. Espen označuje v doporučených postupech pro enterální výživu dospělých tyto 

přípravky jako perorální nutriční doplňky (PND). (16) 

Sipping je nejjednodušší formou podávání enterální výživy a jeho indikací je 

především řešení malnutričního stavu. Většinou je užíván jako doplňková enterální výživa 

při běžném perorálním příjmu, který nestačí pokrýt nutriční potřebu pacienta. (14) 

Přípravky mohou obsahovat jednotlivé živiny jako moduly nebo jde o kompletní 

směs makronutrientů a mikronutrientů. Podle energetické denzity lze přípravky rozdělit na 

hyperkalorické (1,25 – 2 kcal v 1 ml) a izokalorické (1 kcal v 1 ml). 

Základní kompletní přípravky jsou většinou hyperkalorické. Původně byla 

energetická denzita nižší, nyní však převažuje nabídka přípravků, které mají 2 – 3 krát 

vyšší koncentraci základních živin ve srovnání se stejným objemem tekuté stravy. 

Obsahují všechny základní živiny a bohaté spektrum vitaminů a stopových prvků ve vyšší 

kvantitě. Obsah minerálů je naopak relativně nízký, např. zvýšenou potřebu sodíku u 

pacienta je nutné suplementovat zvlášť. 

Vysokoproteinové přípravky se s výhodou podávají pacientům v malnutrici a 

v katabolickém stavu, u nichž vyšší potřebu bílkovin (někdy i více než 1,5 g/kg tělesné 

hmotnosti) nemůže běžná strava pokrýt. 

Speciální přípravky představují diabetické přípravky, orgánově specifické 

přípravky a imunomodulační přípravky. 

Diabetické přípravky obsahují snížené množství sacharidů a jsou zde zastoupeny 

sacharidy s nízkým glykemickým indexem (zejména škrob). Energie snížená nižším 

množstvím sacharidů je doplněna vyšším množstvím tuků. Diabetici ovšem nemusí užívat 

výhradně diabetické přípravky. Pro mnoho pacientů (hlavně v riziku malnutrice) mohou 

být naopak výhodnější přípravky nediabetické, které zajistí optimální příjem energie a 

bílkovin. 

Orgánově specifické přípravky se svým složením liší podle specifických nutričních 

potřeb pacientů s určitým onemocněním. Přípravky pro pacienty se selháváním jater 

obsahují více větvených a méně aromatických aminokyselin a methioninu. Celkový obsah 

bílkovin a elektrolytů je zpravidla nižší, energetická denzita současně vyšší, což splňuje 

požadavky na restrikci tekutin (Fresubin Hepa). Přípravky u chronického selhávání ledvin 

lze podávat pouze v období před zahájením dialýzy. Zajišťují vysoký příjem energie a 

obsahují malé množství bílkovin a elektrolytů. Další skupinou jsou přípravky, které svým 
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složením (vysoký obsah bílkovin, antioxidační vitaminy, selen, zinek) přispívají k hojení 

ran (Cubitan). 

Imunomodulační přípravky obsahují ve zvýšeném množství nutriční faktory (n-3 

polynenasycené mastné kyseliny, nukleotidy, arginin, glutamin), které tlumí rozvoj  

přehnané zánětové reakce a podporují proliferaci a funkci buněk imunitního systému. 

Velký význam má podávání těchto přípravků v rámci předoperační přípravy pacienta, i 

pokud není ve špatném nutričním stavu. Řada klinických studií prokázala účinnost výživy 

Oral Impact, kdy podávání přípravku před operací významně snížilo výskyt pooperačních 

komplikací a urychlilo hojení ran. 

Sipping může mít různé formy. Na našem trhu je v nabídce množství přípravků 

různých výrobců, které se mohou lišit obsahem živin (Tab. 5, Tab. 6), ale také příchutí. 

K dispozici jsou i výrobky bez příchuti (neutrální), ale většina nabízených přípravků má 

chuť sladkou (vanilková, ovocná, čokoládová aj.). Slané varianty (chřestová, houbová aj.) 

se příliš neujaly, jejich nabídka je tak omezená. Balení jsou obvykle po 200 ml se 

šroubovacím uzávěrem a přiloženou slámkou pro srkání. (17) 
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Tab. 5 Rozdělení perorálních nutričních suplementů (17) 

Skupina 

přípravků 

Komerční přípravky Objem 

balení (ml) 

Denzita 

energie 

(kcal/ml) 

Obsah 

bílkovin 

(g/200 ml) 

základní řada  Nutridrink 200 1,5 12 

Fresubin Original Drink 200 1,0 7,6 

Nutridrink Juice Style 200 1,5 8 

ProvideXtra Drink 200 1,25 7,5 

Ensure Plus 220 1,53 12,54 

Nutricomp Drink Plus 200 1,5 12 

s vlákninou Fresubian Energy Fibre 

Drink 

200 1,5 11,2 

Nutridrink Multifibre 200 1,5 12 

Resource 2,0 kcal Fibre 200 2,0 18 

Ensure Plus Fibre 200 1,5 12,5 

vysokoproteinové Forticare 125 1,6 18 

Resource Protein Drink 200 1,25 19 

Fresubin Protein 

Energy Drink 

200 1,5 20 

vysokoenergetické 

vysokoproteinové  

Resource 2,0 200 2,0 18 

Fresubin 2 kcal Drink 200 2,0 20 

diabetické Diben Drink 200 0,9 8 

Diasip 200 1,0 8 

Novasource Diabetes 500 1,0 13,3 

speciální Cubitan 200 1,25 20 

Fresubian Hepa 500 1,3 8 

Ensure Plus Advance 220 1,5 9,1 

Nepro 200 2,0 14 

imunomodulační Oral Impack 300 1,0 14 

Supportan Drink 200 1,5 20 

Prosure 240 1,2 13,2 
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Tab. 6 Obsah energie a základních živin v objemu 200 ml některých perorálních nutričních 

suplementů (17) 

 Energie 

(kcal) 

Bílkoviny 

(g) 

Sacharidy 

(g) 

Tuky (g) 

Nutridrink 300 12 37 12 

Nutridrink Multifibre 300 12 37 12 

Nutridrink Juice Style 300 8 67 0 

Fresubin Protein Energy Drink 300 20 25 13 

Resource Protein Drink  250 18 28 7 

Resource 2,0 kcal Fibre 400 18 43 17 

Prosure 250 13,3 36,6 5,12 

Forticare 328 18 38,2 10,6 

Cubitan 250 20 28 7 

Diben Drink 180 8 17 9 

Diasip 200 8 17 11 

Ensure Plus 220 12,5 40,4 9,84 

Ensure Plus Advance 220 18,2 27,6 9,6 

Nepro 200 14 41,28 19,2 

Nutricomp Drink Plus 300 12 40 10 

Sipping se užívá v intervalech mezi jídly po malých dávkách (asi do 50 ml), což má 

význam z hlediska adekvátního využití všech živin. Zpočátku je zapotřebí pacienta na 

tento typ výživy adaptovat,  pokud pacient úvodní dávky toleruje, je možné příjem 

zvyšovat. Obvyklé dávkování je 1 – 3 krát 200 ml za den. Nevhodné je popíjení přípravku 

těsně před jídlem z důvodu navození pocitu plnosti a tím pravděpodobného snížení 

následného perorálního příjmu. Dle individuální preference pacienta je vhodné střídání 

příchutí, což má význam zejména v případě, že by si pacient mohl v období nevolnosti 

vytvořit averzi vůči určité chuti přípravku a pak ho odmítat. Je velkou chybou pacienta do 

užívání nutit, naopak je důležité vhodným způsobem přimět pacienta spolupracovat. Zde 

má své místo správná informovanost pacienta o vhodném použití sippingu. Přístup 

k pacientovi musí být vždy individuální, ale obecně je nutné poskytnout adekvátní 

informace o přípravcích, o jejich složení, případných nežádoucích účincích a jejich řešení. 

Význam má zejména schopnost pacienta k užívání motivovat vysvětlením prospěchu 

sippingu a významu zlepšení nutričního stavu pro další vývoj onemocnění a pro účinnost 

léčby. 

Nízká motivace pacienta je pouze jedním z faktorů, které limitují použití sippingu. 

Pacient může sipping odmítat také z důvodů jeho chuťových vlastností, je tedy důležité 

nabízet pacientovi přípravky s příchutí, kterou má rád a ne ty, které jsou zrovna v nadbytku 

na skladě. Také je vhodné měnit teploty podávaných přípravků, střídat formy mléčné a 

džusové. Navíc lze z přípravků připravovat pokrmy apod. 
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Dalšími faktory, které ovlivňují toleranci sippingu jsou možné nežádoucí účinky 

jako gastrointestinální symptomy, zejména průjem, flatulence, pocit plnosti, nauzea, 

zvracení či gastrokolický reflex. Možností, jak situaci vyřešit, může být snížení 

podávaného množství nebo krátkodobé vysazení. Je vhodné také vyzkoušet jiný přípravek. 

Kontraindikací užívání sippingu je nefunkční gastrointestinální trakt, výrazná 

porucha polykání a mnohočetné stenózy a rozsah onemocnění vyžadující chirurgickou 

léčbu. 

Výhody perorálních nutričních přípravků jsou uvedeny v tabulce (Tab. 7). 

Tab. 7 Výhody perorálních nutričních přípravků (17) 

 Možnost okamžitého použití  

 Široký výběr příchutí a typů přípravků 

 Vysoký obsah energie a bílkovin v malém objemu 

 Definovaný obsah živin, včetně vitaminů a stopových prvků 

 Možnost užívání při postižení dutiny ústní, chrupu a polykání 

 Dobrá vstřebatelnost, vysoká biologická dostupnost 

 Většina přípravků neobsahuje laktózu a lepek 

10.1.2. Sondová výživa 

Enterální výživa v pravém slova smyslu je aplikace přípravků enterální výživy 

nasogastrickou, nasoduodenální nebo nazojejunální sondou. Rozlišují se dva typy 

přípravků: polymerní enterální výživa a oligopeptidová výživa. K léčbě malnutrice se 

nejčastěji používá polymerní enterální výživa, která obsahuje jednotlivé živiny většinou 

v původní formě (intaktní proteiny, polysacharidy, triglyceridy s dlouhými řetězci) a má 

standardní složení odpovídající fyziologickým nutričním potřebám organismu. Pokud není 

vysoká aktivita zánětu, volí se přípravky s obsahem vlákniny jako substrátu pro bakterie, 

jejichž účinkem se z vlákniny tvoří mastné kyseliny s krátkým řetězcem působící 

protektivně na střevní sliznici. Oligopeptidová výživa se podává v případě těžšího 

postižení tenkého střeva, protože její složení umožňuje okamžitou absorpci živin. Obsahuje 

aminokyseliny nebo oligopeptidy, disacharidy a MCT tuky. Přípravky oligomerní enterální 

výživy jsou v současné době indikovány spíše zřídka (v případech, kdy přetrvává 

malnutrice přes aplikaci polymerních přípravků) a jsou nahrazovány výživou polymerní. 

Enterální výživa se podává cestou sondy. Aplikace nasogastrickou sondou je 

časově omezena, zejména z důvodu bolestivého polykání pacientů. Nasojejunální sonda je 

naopak pacienty snášena dobře a umožňuje dlouhodobé podávání enterální výživy i 

aplikaci v domácích podmínkách. Jedná se o tenkou sondu o průměru 2 – 3 mm, která se 

zavádí za Treitzovu řasu do 1. kličky jejuna. Sonda nepřekáží v nose ani při polykání a 

významně se snižuje riziko regurgitace enterální výživy a tím riziko zvracení a aspirace. 

Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) není u Crohnovy nemoci kontraindikována 

(v minulosti byla, ale studie nepotvrdila častější resistenci píštěle při zavedení PEG). Tato 

metoda ovšem není českými pacienty využívána. 
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Do žaludku se enterální výživa podává bolusově (velikost bolusů je dle 

snášenlivosti pacienta 250 – 350 ml). Podávání enterální výživy do tenkého střeva je 

většinou kontinuální prostřednictvím peristaltické pumpy (100 – 150 ml/hodina) nebo 

cyklické po osmi hodinách (v domácím prostředí v nočním režimu). 

Enterální výživu je možné podávat pouze pokud nemá pacient střevní obstrukci a 

pokud má alespoň částečně zachovanou resorpční funkci střeva. Hlavní výhoda enterální 

výživy spočívá mimo jiné v udržování bariéry tenkého střeva a prevenci bakteriálního 

přebujení. Enterální výživu lze s úspěchem kombinovat s výživou parenterální. 

Pokud je pacientovy aplikována úplná enterální výživa je potřeba dávat pozor, aby 

byla také pokryta celá potřeba tekutin a minerálů (obzvláště v případě jejich zvýšené 

ztráty). Je tedy nutné doplnit enterální výživu adekvátní hydratací (sondou nebo perorálně) 

a přidávaním minerálů. (14) 

Široké spektrum přípravků pro sondovou enterální výživu odpovídá nabídce 

sippingů. Většina přípravků je bez příchuti, přesto jsou v nabídce i některé varianty 

ochucené, protože někdy může pacient vnímat organoleptické vlastnosti i pokud je mu 

podávána výživa nasogastrickou sondou. Rozdělení sondové výživy, nabídka komerčních 

přípravků a obsah energie a základních živin jsou uvedeny v tabulkách (Tab. 8, Tab. 9). 
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Tab. 8 Rozdělení přípravků pro sondovou výživu (17) 

Skupina přípravků Komerční přípravky Denzita energie 

(kcal/ml) 

Obsah bílkovin 

(g/500 ml) 

standardní Nutrison Standard 1,0 20 

Fresubian Original 1,0 20 

Isosource Standard 1,0 20 

Nutricomp Standard 1,0 19 

s vlákninou   Isosource Fiber 1,0 19 

Nutrison Multifibre 1,0 20 

Fresubin Original Fibre 1,0 19 

Jevity 1,0 20 

vysokoproteinové Nutrison Protein Plus Multifibre 1,25 31,5 

Nutrison Advanced Protison 1,25 37,5 

Fresubin HP Energy 1,5 37,5 

Jevity Plus HP 1,3 40,65 

vysokoenergetické a 

vysokoproteinové 

Isosource Energy 1,6 28,5 

Novasource Forte 1,5 30 

Nutrison Energy 1,5 30 

Fresubin Energy 1,5 28 

Osmolite HiCal 1,5 31,35 

Nutricomp Energy 1,5 37,5 

diabetické Diason Low Energy 0,75 16 

Diben 1,0 22,5 

Novasource Diabetes 1,0 20 

Novasource Diabetes Plus 1,2 30 

oligomerní Peptisorb 1,0 20 

Survimed OPD 1,0 22,5 

Novasource Peptide 1,0 19 

speciální Intestamin 0,5 42,5 

Novasource Start 0,75 25 

Novasource Gl control 1,0 20,5 

Cubison 1,0 27,5 

Fresubin Hepa 1,3 20 

imunomodulační Impact Enteral 1,0 28 

Reconvan 1,0 27,5 

Supportan 1,5 50 
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Tab. 9 Obsah energie a hlavních živin v objemu 500 ml některých přípravků enterální 

sondové výživy (17) 

 Energie 

(kcal) 

Bílkoviny 

(g) 

Sacharidy 

(g) 

Tuky (g) 

Nutrison Standard 500 20 61 20 

Fresubin Original 500 19 69 17 

Isosource Standard 525 20,5 71 17,5 

Nutrison Multifibre 500 20 61 20 

Fresubin HP Energy 750 37 85 29 

Isosource Energy 800 28,5 100 31 

Nutrison Prot Plus Multifibre 625 31,5 70 24,5 

Diason Low Energy 375 16 42 16 

Novasource Diabetes Plus 600 30 60 16,5 

Cubison 500 27,5 63 16 

Peptisorb 500 20 88 8,5 

Jevity 500 20 70,25 17,35 

Jevity Plus HP 655 40,65 72,5 21,65 

Osmolite HiCal 750 31,35 101,8 24,55 

Nutricomp Standard 500 19 69 16,5 

Nutricomp Energy 750 36 94 25 

10.2. Parenterální výživa 

Parenterální výživa je způsob dodávání živin přímo do cévního systému. Jak bylo 

uvedeno výše, může jít o doplňkovou parenterální výživu nebo úplnou parenterální výživu, 

pokud je pacient živen výlučně parenterálně. Totální parenterální výživa není lepší než 

enterální výživa v léčbě aktivní Crohnovy nemoci a má být proto podávána pouze 

v případě kontraindikace nebo intolerance enterální výživy (16). Cílem této výživy u 

Crohnovy nemoci je funkční zklidnění střeva (bowel rest) při akutním vzplanutí nemoci. 

Dalšími indikacemi jsou píštěle s vysokým odpadem, obstrukce, selhání enterální výživy či 

neúměrné břišní bolesti, doplňková léčba malnutrice, syndrom krátkého střeva (Tab 10). U 

pacientů s ulcerózní kolitidou není indikací střevní klid, ten u tohoto onemocnění postrádá 

smysl, ale malnutrice a nemožnost perorálního příjmu nebo enterální výživy. 

Tab. 10 Indikace parenterální výživy (18) 

 Nemožnost využít gastrointestinální trakt k výživě 

 Po chirurgickém výkonu se střevní parézou, ileózní stav 

 Vysoké enterokutánní píštěle 

 Pankreatitida v akutním stadiu 

 Snížení resorpční plochy (syndrom krátkého střeva) 
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 Malabsorpce (Crohnova nemoc, celiakie, amyloidóza, sklerodermie, postradiační 

enteritida) 

 Paralytický ileus 

 Předoperační příprava pacientů v malnutrici (7 – 14 dní) 

 Vybrané malignity v období léčby (transplantace kostní dřeně) 

Složení parenterální výživy musí odpovídat energetické potřebě pacienta (stanovení 

nepřímou kalorimetrií nebo podle Harris-Benediktovy rovnice) s ohledem na faktory 

tělesné teploty, stresu, aktivity. Stabilizovaný pacient má průměrný energetický výdej 25 – 

30 kcal/kg/den. Potřeba aminokyselin se stanovuje na základě dusíkové bilance. Obvyklé 

nároky jsou 0,6 – 1,8 g/kg/den (při rychlosti podání 0,1 g/kg/hod). Z důvodu efektivního 

využití aminokyselin je nutné podávat adekvátní množství sacharidů. Podíl energie ze 

sacharidů by měl činit alespoň 50 % s maximální dávkou glukózy 6 g/kg/den. Na 1 g 

dusíku se podává 120 – 150 nebílkovinných kcal energie (při normální funkci ledvin). 

Tuky by měly být zastoupeny v 30 – 50 % z celkové energie (1 – 2 g/kg/den). Lze použít 

tukové emulze LCT s dlouhým řetězcem, nebo typ MCT/LCT. MCT triacylglyceroly mají 

středně dlouhý řetězec a rychleji hydrolyzují (mají protein šetřící efekt). 

Parenterální výživa se podává do periferní nebo centrální žíly. Aplikace cestou 

periferní žíly je možná pouze krátkodobě (ne déle než 7 – 10 dnů), zejména z důvodu 

častého vzniku bolestivých flebitid. Plná parenterální výživa se tedy obvykle podává do 

centrální žíly (nejčastěji v. subclavia nebo v. jugularis, případně v. femoralis). Při kanylaci 

centrální žíly se většinou používá Seldingerova metoda (zavedení po kovovém nosiči). U 

dlouhodobě podávané parenterální výživy je vhodné vést část katétru podkožním tunelem 

nebo implantovat venózní port. 

V současnosti se pro aplikaci parenterální výživy používá systém all-in-one (AIO), 

kdy se mísí v jednom vaku všechny živiny, vitaminy, stopové prvky a minerály na jeden 

den. Pacienti by měli být metabolicky stabilizováni, protože obsah ve vaku již nelze měnit 

(např. ionty) Pacienti s idiopatickými střevními záněty mohou mít závažný nedostatek 

vápníku, který je možné do vaků dávat jen v omezeném množství. Je proto doporučeno 

podávat roztoky vápníku odděleně. (13), (14), (16) 

Srovnání hlavních výhod a nevýhod enterální a parenterální výživy je uvedeno 

v tabulce (Tab. 11). 
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Tab. 11 Srovnání enterální a parenterální výživy (12) 

Nutriční 

podpora 

Výhody Nevýhody 

Enterální  fyziologická cesta 

zachována výživa střeva 

nižší náklady 

minimální riziko komplikací 

průjmy 

zvracení 

riziko aspirace 

Parenterální    definovaný přísun jednotlivých živin 

rychlá úprava metabolického rozvratu 

použitelná i při úplném chybění 

tenkého střeva 

nefyziologický přístup 

komplikace (při zavádění katétru, 

metabolické, septické, jaterní 

insuficience) 

vyšší náklady 
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11. Praktická část 

11.1. Cíl práce a postup 

Jedním ze závažných důsledků idiopatických střevních zánětů je malnutrice, která 

pak dále ovlivňuje léčbu a zhoršuje průběh onemocnění. Příčinou malnutrice u těchto 

pacientů je jednak zánětlivá aktivita v průběhu relapsu, nežádoucí účinky medikamentózní 

terapie a snížený příjem potravy z důvodu četných průjmů a bolestí břicha. Cílem mé práce 

bylo retrospektivně zjistit, jaká pozornost je věnována stavu výživy pacientů s těžkým 

průběhem Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy. Monitorování stavu výživy, nutriční 

podpora a korekce podvýživy je nedílnou součástí léčby, při které nutriční terapeut sehrává 

významnou úlohu. 

V rámci klinických stáží a praxe na IV. interní klinice VFN mi vedoucí práce 

vybrala pacienty. Z deseti oslovených souhlasili s rozhovorem pouze čtyři a to ve většině 

případů z časových důvodů. Vypracovala jsem si jednoduchý anamnestický dotazník (Tab. 

12) a pacientům kladla otázky. Jedna pacientka byla v té době hospitalizovaná s akutním 

relapsem Crohnovy nemoci, zbývající tři pacienti byly v klidové fázi onemocnění a na 

dlouhodobé biologické léčbě. Anamnestické údaje od těchto pacientů jsem získala během 

infúzní aplikace biologické terapie. 

Pacienti, kteří s anamnestickým rozhovorem souhlasili, odpovídali velmi vstřícně a 

ochotně. O svém onemocnění byli dle mého názoru dostatečně informováni. 

Tab. 12 Anamnestické otázky 

 Jméno:  

 Věk: 

 Výška 

 Váha: 

 Nynější subjektivní stav (dobrý/horší/ špatný/velmi špatný) 

 Počátek prvních příznaků: 

 Kdy byla stanovena diagnóza: 

 Vyšetření a dosavadní léčba:  

 Hospitalizace (pro zhoršení stavu/pro operaci břicha) 

 Bolest břicha (charakter, lokalizace): 

 Průjem (četnost, charakter stolice, přítomnost krve či hlenu): 

 Váhový úbytek:  

 Únava: 

 Teploty: 

 Zimnice: 

 Jiné příznaky (např. kloubní, oční): 

 Stravovací zvyklosti: 

 Chuť k jídlu: 

 Potravinové alergie: 
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 Výskyt IBD nebo jiného autoimunitního onemocnění v rodině: 

 Kouření: 

Následně mi byl umožněn přístup ke zdravotnické dokumentaci těchto pacientů, 

z níž jsem provedla výpisy potřebných údajů. Původním úmyslem bylo sledovat veškeré 

záznamy o nutričním stavu pacientů včetně základních laboratorních ukazatelů, 

poskytované nutriční podpoře a její účinnosti a vývoji hmotnosti pacienta v závislosti na 

CRP.  

Na základě získaných údajů jsem zpracovala kazuistiky. 

11.2. Kasuistiky 

Kasuistika č. 1 

Žena, narozena 1929 

Výška: 156 cm; Hmotnost: 50 kg; BMI: 20,5 

Charakteristika pacienta:  

86 letá žena, které byla v 80 letech diagnostikována Crohnova nemoc. Až do tohoto 

věku neměla závažnější zdravotní problémy, pouze podstoupila adnexectomii pro 

mimoděložní těhotenství. Počáteční obtíže byly febrility, bolesti břicha, střídání zácpy a 

průjmů, únava, nechutenství a 10% váhový úbytek (za 6 měsíců asi 8 kg). Po nasazení 

konzervativní terapie došlo k částečnému zlepšení stavu. Pacientka podstoupila ve stejném 

roce, kdy byla nemoc diagnostikována (2009), resekci zánětlivého infiltrátu v ileocekální 

oblasti v pravém hypogastriu a o dva roky později resekci asi 20 cm ilea a části sigmatu 

pro vesikosigmoideální píštěl. Při Crohnově nemoci se objevila artritida, proteinokalorická 

malnutrice a mírná normocytární anémie. 

Dále byly diagnostikovány cholecystolithiáza, osteoporóza a osteoartróza. Po 

dřívější fraktuře nosu má pacientka ztrátu čichu a chuti.  

Od 8/2014 byla interminentně hospitalizována pro recidivu subileózního stavu při 

aktivitě základního onemocnění. Pro nedostatečnou účinnost imunosuprese (Imuran) byla 

zahájena biologická léčba (infliximab, později adalimumab). Tehdy se její celkový stav 

zlepšil a byla propuštěna. V domácí péči byla podávána výživa NJS. 

Důvody a průběh hospitalizace: 

9/2009 – 12/2009 (100 dní) 

Pacientka byla přijata k hospitalizaci na chirurgické klinice pro celkové zhoršení 

stavu a elevaci zánětlivých parametrů při tumoru břicha nejasné etiologie, dle CT susp. 

krytá perforace divertikulitidy sigmatu, susp. mezikličkový absces. Od února 2009 byla 

vyšetřována pro febrility, bolesti břicha, střídání zácpy a průjmů. Pacientka se cítí malátná, 
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unavená a trpí nechutenstvím. Bolesti břicha pociťuje hlavně v epigastriu. Váhový úbytek 

je za posledních 6 měsíců asi 8 kg. Byla nasazena konzervativní terapie (dieta, infuze, 

ATB) a došlo ke zlepšení subjektivních obtíží a k poklesu zánětlivých parametrů. 

Vzhledem k přetrvávajícím ultrazvukovému obrazu zánětlivých změn v pravém 

hypogastriu je pacientka indikována k operační revizi. V rámci předoperační přípravy 

(řešení malnutrice a hypalbuminémie) je pacientka přeložena na metabolickou jednotku 

k intenzivní parenterální výživě. Doporučuje se dieta č. 5. 

Váha: 54 kg 

Albumin: 24,9 g/l 

CRP: 38,0 mg/l  

Na metabolické jednotce byla zajištěna nutriční předoperační příprava. Byl zaveden 

centrální žilní katetr do v. subclavia a podávána kombinovaná enterální a parenterální 

výživa. Došlo ke korekci anemie a zlepšení nutričního stavu. Pacientka je přeložena zpět 

na chirurgickou kliniku k operaci. Při překladu je indikována dieta lačná. 

Váha: 51 kg 

Albumin: 25,5; 35,0 g/l 

Prealbumin: 0,120 g/l 

CRP: 43,5; 43,8 

Pacienka byla přeložena po předoperační nutriční přípravě zpět k operaci. Byla 

provedena ileoascendentoanastomóza a pojistná axiální ileostomie. Histologický nález 

odpovídá charakteru Crohnovy nemoci. 13. den po operaci má pacientka kašovitou stravu. 

Subjektivně si stěžuje na únavu a slabost. Po operaci se objevily bolesti loktů a kolen. 

Laboratorní nález ukazuje postupný pokles CRP, přetrvává leukocytóza. A opět je 

přeložena k další terapii a nutriční podpoře na metabolickou jednotku.    

Váha: 54 kg 

Při příjmu je pacientka v proteinoenergetické malnutrici, je nasazena kombinovaná 

enterální a parenterální výživa, pro anemii byla podávána plasma a přechodně albumin.  

Pro bolesti kloubů je zahájeno podávání kortikoidů. Z důvodu ileostomie není 

sulfasalazin použitelný. Artritida ustoupila a pacientka rehabilituje chůzi.  

Vzhledem k vysokým odpadům z ileostomie není možné pacientku propustit do 

domácího ošetřování a pacientka je překládána na geriatrickou kliniku. Je zavedena 

centrální kanyla do v. jugularis. Pacientka má doporučenou bezezbytkovou dietu a sipping. 
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Váha: neuvedena 

Albumin: 22,5; 27,9 g/l 

Prealbumin: 0,180 g/l 

CRP: 22,3; 4,8 mg/l 

Pacientka byla přeložena na léčebný pobyt a rehabilitaci na geriatrickou kliniku. 

Nemá bolesti, jí dobře a nehubne. 

V průběhu hospitalizace byla pravidelně ošetřována stomie, probíhala rehabilitace a 

zlepšování soběstačnosti. Po zrušení parenterální rehydratační terapie došlo přechodně ke 

zhoršení stavu, k váhovému úbytku a dehydrataci a zvýšení odpadu ze stomie. Bylo 

provedeno nutriční konsilium v nutriční poradně. 

Doporučení: 

K bezezbytkové dietě přidat Nutridrink či jinou doplňkovou bezvlákninovou 

enterální výživu dle chuti a tolerance pacientky (Fortimel, Isosource, Resource apod.), 2 – 

3 krát 200 ml za den, popíjet mezi jídly. 

Dohlížet na pitný režim, až 3 l tekutin za den. 

Aktuálně je nutná infúzní hydratace, 1000 – 1500 ml za den k dosažení diurézy 

1000 – 1500 ml, postupně bude možná redukce, měly by se i snížit odpady ze stomie, které 

bývají často u hypohydratovaných pacientů.  

Vhodné navýšit omeprazol na 2 x 20 mg. 

Po úpravě dle doporučení došlo ke zlepšení stavu. Pacientka je méně unavená, 

čilejší a snaží se dodržovat pitný režim v korelaci odpadů ze stomie a výdeje moči. I přes 

zlepšení perorálního příjmu tekutin je vzhledem k doporučenému příjmu 3 litry denně 

zatím ponechána rehydratační infúzní terapie 500 ml 1 krát denně. 

Po dohodě s rodinou je pacientka ve stabilizovaném stavu propuštěna do domácí 

péče. 

Pacientce je doporučena bezezbytková dieta doplněná sippingem (Fortimel, 

Nutridrink) 3 krát 200 ml denně a Protifar (1 lžíce 3-3-3-3). Dále pokračovat v dodržování 

pitného režimu 3 litry denně (perorální příjem doplněný rehydratační infuzí). Péči o stomii 

a výměnu stomických sáčků zajišťuje Homecare agentura a dcera pacientky, která byla 

zaškolena na oddělení zdravotní sestrou.      

Váha za dobu hospitalizace: 50 kg; 51,5 kg; 46 kg; 44,5 kg; 45,5 kg; 49 kg; 50,5 

kg; 50,7 kg  
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Albumin: 34,7; 38,0; 37,6; 33,0; 30,1; 31,0; 33,3 g/l 

CRP: 4,4; 25,1; 4,6; 4,1; 2,8; 3,2 mg/l 

1/2010 (3 dny) 

Pacientka byla přijatá pro náhodně zachycenou hyperkalémii při standartní 

kontrole, kdy byl proveden odběr a zjištěna hodnota K 6,1 mmol/l. Laboratorně byla 

zjištěna také mírná hyponatrémie, elevace kreatininu a urey. Pravděpodobným důvodem 

byla progrese renální insuficience s možným podílem dehydratace. Pacientka se o 

pravidelný přísun tekutin snaží, příjem je ale stále nedostatečný. 

Subjektivně se pacientka cítí výrazně lépe než dříve, na nic si nestěžuje, pouze na 

interminentní bolesti zad, jiné bolesti nemá, otoky nemá. Chuť k jídlu je dlouhodobě 

snížená. Stomie odvádí stolici bez obtíží. 

Pacientce byla podána intravenózně glukóza s inzulinem a dále byla parenterálně 

rehydratována. Po této terapii došlo k rychlé úpravě kalémie a k poklesu renálních 

parametrů. Pacientka byla v dobrém stavu propuštěna domů. V domácí péči bylo 

doporučeno přísné dodržování pitného režimu, denně perorálně alespoň 2 litry tekutin a 

doplňovat infuzní hydratací 3 – 5 krát týdně (1 litr roztoku Plasmalyte). Nadále dodržovat 

bezezbytkovou dietu, vyhýbat se luštěninám. Stravu doplňovat sippingem (Fortimel 2 – 3 

krát 200 ml za den), popíjet mezi jídly.   

Váha: neuvedena 

Na: 130; 130; 134; 134 mmol/l 

K: 6,1; 6,0; 4,8; 4,9 mmol/l 

Albumin: 38,6; 37,4 g/l 

Prealbumin: 0,370 g/l 

CRP: 1,1; 1,1 g/l  

5/2010 

Pacientka byla přijata k provedení koloskopie a zvážení zanoření stomie. Pro 

nemožnost koloskopického vyšetření byla indikována irrigografie a na gastrochirurgickém 

semináři bylo navrženo zanoření stomie, které proběhlo bez komplikací. Pacientka je 

stabilizovaná propuštěna domů.    

4/2011 – 5/2011 (30 dní)  

Pacientka je přijata k hospitalizaci pro relaps Crohnovy nemoci (fistulující formy). 

Má obtíže asi 10 dní. Objevily se bolestivé otoky horních a dolních končetin, pohyblivost 
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postižených kloubů je omezená, doprovodné subfebrilie (kolem 37,6 °C) více 

v odpoledních hodinách. Jiné potíže pacientka nemá, břicho ji nebolí, počet stolic je 2 – 6 

denně, jsou řidší, hnědé barvy, bez příměsi krve a hlenu. Nemá nauzeu, nezvrací. 

Pro neúspěch konzervativní terapie a progresi onemocnění je pacientka na 

gastrochirurgickém semináři indikována k operačnímu řešení. Pacientce je zavedena 

předoperační parenterální výživa. Pacientka je přeložena v dobrém stavu na chirurgickou 

kliniku. Pooperačně je indikována včasná parenterální výživa. 

Albumin: 30,5; 26,9; 23,4; 26,6 g/l 

Prealbumin: 0,090; 0,060; 0,100; 0,100 g/l 

CRP: 52,8; 56,4; 41,4; 65,9; 123,8; 104,6; 97,0; 84,3 mg/l 

Pacientka je přijata na chirurgickou kliniku k operačnímu řešení dle klinických a 

paraklinických známek relapsu Crohnovy nemoci při vyčerpání konzervativních možností 

terapie. Je provedena resekce cca 20 cm ilea a části sigmoidea. 

V pooperačním období je pacientka v přiměřeném stavu, střevní pasáž je obnovena, 

pacientka je zatížena stravou, kterou toleruje. 

Pacientka je propuštěna do domácí péče 16 den po operaci s doporučením 

celkového fyzického šetření minimálně 2 měsíce po operaci. 

Váha: 56 kg 

CRP: 32,0; 29,3 mg/l 

10/2011 – 11/2011 (13 dní) 

Pacientka byla přeložena na IV. interní kliniku z nefrologické kliniky, kde byla 

přijata 20. 10. k došetření bolesti břicha. Již provedené CT břicha neprokázalo náhlou 

příhodu břišní. Laboratorní výsledky ukázaly elevaci CRP s další progresí, zřejmě je 

příčínou aktiita základního onemocnění. Pacientce byl nasazen Prednison. Bolesti břicha 

ustoupily, ale došlo k zvětšení bolestí velkých kloubů. Pacientka je bez teplot, bez otoků 

dolních končetin, stolice je hlenovitá, nyní již bez příměsi krve, 5 – 6 krát denně, plyny 

odcházejí. 

Pacientka je v dobrém stavu propuštěna domů. Doporučení pro domácí péči: 

bezezbytková dieta a popíjet 2 krát denně sipping Resource.  

Váha: 53,8 kg 

CRP: 11,1; 5,7; 1,7 mg/l 
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10/2014 (10 dní) 

Pacientka byla přijata k hospitalizaci pro subileózní stav. Dříve stolice 7 – 10 krát 

denně, od rána ale přestaly plyny i stolice odcházet a objevili se bolesti v oblasti pupku. 

Gastroskopické vyšetření prokázalo volnou hiátovou hernii. Po nasazení kotikoidů  

a antibiotik došlo ke zlepšní obtíží. Pacientka toleruje stravu, střevní obsah prochází volně 

a stolice opět řídká charakteru jako před vznikem obtíží. V dobrém stavu je propuštěna do 

domácího ošetřování. 

Doporučen je klidový režim a bezezbytková dieta. 

12. 10. 2015: CRP: 8,5 mg/l  

17. 10. 2015: CRP: 2,4mg/l 

12/2014 – 1/2015 (22 dní) 

Pacientka byla přijata na chirurgickou kliniku ke konzervativní léčbě ileózního až 

subileózního stavu, s mírnou elevací zánětlivých markerů. Měla po několik dní narůstající 

tupé bolesti kolem pupku, nezvracela, větry odcházely. Vyšetření břicha ukázalo 

zánětlivou infiltraci colon ascendens a neoterminálního ilea při Crohnově nemoci, 

nefropatii, chlecystolithiázu, kalcifikaci stěny žlučníku. 

Váha: 50 kg 

CRP: 22,1; 12,6 

Při konzervativní léčbě porucha pasáže klinicky ustoupila, pacientka měla 

opakovaně hnědou průjmovitou stolici.  

Pacientce byla podávána tekutá dieta a piškoty. Nutné substituovat výraznou 

hypokalémii (Kalium chloratum). 

Pacientka byla předána na interní kliniku. Poslední 4 dny skoro vůbec nejedla, 

neměla chuť k jídlu. Stolice až 10 krát denně, bez příměsi krve, někdy pociťuje nutkání na 

stolici a odejdou pouze plyny. Pacientka měla stálé tupé bolesti kolem pupku. 

Při symptomatické léčbě obtíže odezněly, bolesti břicha ustoupily. Z důvodu 

proteinoenergetické malnutrice byla zavedena nasojejunální sonda k enterální výživě, 

kterou pacientka dobře toleruje. Vzhledem k dobré toleranci enterální výživy a vzhledem 

k věku pacientky, byl zvolen konzervativní postup. Do léčby jsou dále přidány kortikoidy a 

ATB. Výhledově se uvažuje o zavedení biologické léčby. 

Pacientce je doporučna dieta tekutá. Dimise s enterální výživou. Výživa do 

nasoduodenální sondy (Nutrison energy multifibre 1000 ml) kape denně od 15 hod. do 8 

hod. následujícího dne (celkem 17 hod./den). 
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Rychlost zpočátku 70 ml/hod = 1190 ml/den = 7616 kJ/1821 kcal, B: 71,4 g, S: 219 

g, T: 69 g, vláknina: 18 g 

Postupně navýšit na 90 ml/hod, do celkové denní dávky 1530 ml/den = 9792 

kJ/2341 kcal, B: 91,8 g, S: 282 g, T: 89 g, vláknina: 23 g 

Váha: 50 kg 

CRP: 1,9 mg/l   

Albumin: 25,0 g/l 

Prealbumin: 0,20 g/l 

Po třech měsících dochází ke zlepšení stavu a pacientce je ukončena výživa sondou. 

4/2015 

Pacientka byla pohotovostně přijata pro bolesti v epigastriu, tupého a trvalého 

charakteru po deseti dnech, co jí byla přerušena výživa nasojejunální sondou a začala jíst 

polévky. Pacientka nezvracela, stolici má 7 krát denně, tekutou, žluté barvy. Vyšetření 

neprokázalo náhlou příhodu břišní, není indikace k hospitalizaci či chirurgické intervenci. 

Pacientka je propuštěna. Na dnes jsou doporučeny pouze tekutiny, na břicho 

Priessnitzův obklad. 

CRP: 20,7 mg/l 

30. 4. 2015 -  

Pacientka je hospitalizována pro zhoršení celkového stavu z důvodu recidivy 

onemocnění v oblasti ileoascendentní anastomózy. Je indikována k operačnímu řešení po 

neúspěšné intenzivní konzervativní léčbě a biologické terapie. 

14 dní před hospitalizací byla zrušena NJS a poté se postupně rozvinuly bolesti 

břicha tupého a stálého charakteru, výraznější bolesti spíše postprandiálně. Zvýšila se 

četnost průjmů na 10 – 15 denně, stolice je vodnatá a žlutavá. Za poslední měsíc se 

výrazně zhoršily bolesti zad. V noci se obecně stav lepší, bolesti zad ustupují. Teplotu a 

zimnici pacientka neměla, ale pociťuje výraznou únavu. Na dolních končetinách má 

oboustranné otoky, na pohmat bolestivé. 

V posledních 8 měsících jedla pacientka pouze vývary a kašovitou stravu pro pocity 

plnosti břicha. Nesnese luštěniny, zeleninu, sýry, mléko a kysané mléčné výrobky, maso jí 

nechutná. Obecně pociťuje nechuť k jídlu. Váhový úbytek za 14 dní byl 4 kg. Sipping 

popíjí, ale příliš netoleruje, nedělá jí dobře na žaludek. 
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 Pacientce byla v rámci přípravy na operaci indikována plná parenterální výživa. Po 

měsíci a půl byla provedena resekce neoterminálního ilea a ascendens v oblasti původní 

anastomózy a resekce tlustého střeva až po střed transvensa. Histologický nález prokázal 

známky akutní cytomegalovirové enterokolitidy s ulceracemi. Přestože nebyly nalezeny 

mikrogranulomy, nález odpovídá klinické diagnóze Crohnovy nemoci ve fázi remise.    

Závěr kasuistiky č. 1: 

Pacientka byla v souvislosti s Crohnovou nemocí 17 krát hospitalizována, což 

znamená, že od první hospitalizace 7. 9. 2009 do dnešního dne strávila z celkového počtu 

(2095 dní) v nemocnici celkem 226 dní. Od počátku tohoto roku se jedná zatím o 80 dní. 

Přestože se idiopatické střevní záněty vyznačují bimodální věkovou distribucí, není 

diagnóza v tak vysokém věku obvyklá. U těchto nemocných je vždy nutno pomýšlet, že 

zhoršení klinického obrazu může být podmíněno infekčními komplikacemi (klostridiová 

infekce či cytomegalovirová kolitida). 

Vznik cytomegalovirové enterokolitidy může být poměrně častou komplikací u 

pacientů s Crohnovou nemocí, kteří jsou léčeni imunosupresivy nebo kortikoidy a  

zejména jsou-li ve vyšším věku. U těchto pacientů je také zvýšené riziko infekce 

Clostridium difficile. Tyto infekce pak mohou napodobovat relaps onemocnění. Před 

zahájením biologické léčby je nutné u pacientů vyloučit klostridiovou superinfekci (průkaz 

klostridiového toxinu A i B ve stolici). Průkaz cytomegalovirové infekce se provádí 

imunohistochemickým vyšetřením biopsií sliznice střeva nebo metodou PCR. (19) 

Aktivita onemocnění vždy koreluje s nutričním stavem pacienta. Je tedy nutné dbát 

na udržení pacienta v optimálním výživovém stavu. Vzhledem k tomu, že se u 

geriatrických pacientů setkáváme s malnutricí i z fyziologických důvodů (fyziologické 

změny vedou ke snížené energetické potřebě a tedy většinou i ke sníženému příjmu 

potravy, což může mít za následek nedostatek plnohodnotných bílkovin, vitaminů a 

stopových prvků), onemocnění Crohnovou nemocí pak ještě více zhoršuje jejich výživový 

stav. Léčba idiopatických střevních zánětů může být u těchto pacientů velmi obtížná, jak se 

ukázalo v případě této pacientky. 

Kasuistika č. 2 

Žena, narozena 1981 

Výška: 172 cm; Hmotnost: 52,1 kg; BMI: 17,6 

Charakteristika pacienta: 

34 letá žena, které byla před třemi lety diagnostikována ulcerózní kolitida. Osobní 

anamnéza byla do této doby bez zvláštností. Prvotní obtíže se objevily v srpnu 2012. 

Pacientka se dostavila na vyšetření pro 14 dní trvající průjmy, slabost, únavu, febrilie (až 

38,4 °C) a 25% váhový úbytek. Pokles hmotnosti byl za 14 dní až 10 kg (na 44 kg). 



 

48/57 

 

Pacientka nezvracela, bolesti břicha neměla. Bolesti kloubů, otoky či kožní změny se 

neobjevily. Stravovací návyky pacientky odpovídaly racionální výživě. S počátečními 

příznaky ztratila chuť k jídlu. Enterografie ukázala normální obraz tenkého střeva. 

Zánětlivé změny postihovaly tračník od hepatální flexury až do rekta. Koloskopické 

vyšetření prokázalo obraz těžké hemorhagické pankolitidy. Ve všech bioptických vzorcích 

byl histologicky nalezen floridní zánět, mající znaky ulcerózní kolitidy. 

Důvody a průběh hospitalizace: 

8/2012 (18 dní) 

Laboratorní nález prokázal hypalbuminémii, mikrocytární sideropenickou anémii, 

elevaci zánětlivých parametrů. Byly nasazeny i.v. antibiotika, kortikoidy (Medrol) a 

podávána plná parenterální výživa. Postupně došlo ke zlepšení klinického stavu, bylo 

možné zahájit pomalou realimentaci. Byla doporučena šetřící bezezbytková šetřící dieta a 

vzhledem k proteinoenergetické malnutrici nutriční podpora formou sippingu 3x200 ml. 

200 ml = 400 kcal, B: 18 g, S: 43 g, T: 17 g 

3x200 ml = 1200 kcal, B: 54 g, S: 129 g, T: 51 g 

Byl vydán jídelníček a pacientka byla edukována o dietních opatřeních. 

Albumin: 21,0; 17,5; 19,2 g/l 

Prealbumin: 0,07; 0,27; 0,39 g/l 

CRP: 137,9; 125,3; 63,2; 34,4; 16,4; 5,1; 3,0; 1,5 mg/l 

9/2012 Nutriční vyšetření 

Aktuální hmotnost: 47,3 kg 

BMI: 14 

Pacientka se stravuje 4 krát denně, jídelníček je pestrý, konzumuje maso, ryby, 

domácí lučinu, podmáslí, tvaroh, pečivo, ovoce, salát. Volné tuky používá pouze jako oleje 

do salátů. Příjem energie i bílkovin je každý den jiný. Perorální příjem energie je 

nedostačující, doporučená nutriční potřeba pacientky je nejméně 2000 kcal, vhodněji až 

2500 kcal a příjem bílkovin 90 – 100 g. Nutriční plán: menší porce jídla 5 – 6 krát denně, 

zařadit volné tuky, polotučné mléčné výrobky a vejce do jídla nebo samostatně, pokračovat 

DEV formou sippingu. 

10/2012 (8 dní) 

Pacientka byla přijata k hospitalizaci pro zhoršení příznaků ulcerózní kolitidy a 

výraznou laboratorní progresi proteinoenergetické malnutrice. Dlouhodobě měla pouze 
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1 stolici denně, ale stav se zhoršil, pacientka měla časté průjmy s příměsí krve a horečky. 

Koloskopicky zjištěna těžká pseudomembranózní pankolitida. Po cílené antibiotické terapii 

a aplikaci parenetrální výživy došlo k ústupu potíží a k celkovému zlepšení stavu.  

Albumin: 29,6 g/l 

Prealbumin: 0,41 g/l 

CRP: 1,8 mg/l 

12/2012 – 1/2013 (7 dní) 

Pacientka byla přijata k hospitalizaci pro febrilie, krvavé průjmy a elevaci 

zánětlivých ukazatelů. V prosinci byla zahájena biologická léčba Remicade. Pacientka 

měla několik týdnů před zahájením biologické terapie obtíže ve smyslu občasného 

objevení krve ve stolici. Po podání biologické léčby obtíže neustoupily, objevila se 

zimnice, teplota 38 °C, stolice 6 krát denně vodového charakteru s příměsí krve. Bolesti 

břicha pacientka neměla, ale měla nauzeu a pocit slabosti. Váhový úbytek byl za 4 týdny 

10%. Po zahájení antibiotické terapie a parenterální kortikoterapie došlo k výraznému 

klinickému zlepšení a normalizaci CRP. Pro malnutrici (BMI 17) a hypalbuminémii byla 

podávána doplňková periferní parenterální výživa se substitucí stopových prvků a 

vitaminů. Doporučena byla dieta individuální bezezbytková výživná. Dávky kortikoidů 

(Medrol 32mg) se postupně snižovaly až na dávku 16 mg. Léčba kortikoidy ukončena 

v únoru 2013. 

Váha: 46 kg 

Albumin: 27,1 g/l (při dimisi) 

Prealbumin: 0,22 g/l 

CRP: 101,6; 1,6 mg/l (při dimisi)  

NO: 

Nynější stav pacientky je subjektivně dobrý, stolice 1 – 2 krát denně. Bolesti břicha 

nemá. Stěžuje si na bolesti kolen. Chuť k jídlu má. Extraintestinální příznaky jsou 

osteoporóza v oblasti bederní páteře, nízká hladina vit. D a sekundární sideropenická 

anémie. Pacientka pravidelně dochází do gastroenterologické ambulance a dlouhodobě 

užívá domácí enterální výživu formou sippingu. Vzhledem k osteoporóze a sideropenické 

anémii je substituován vit. D, kalcium, železo a k. listová (Vigantol, Calcichew, Acidum 

folicum). 

Vývoj hmotnosti: 

 22. 5. 2015: 52,1 kg 

 11. 2. 2015: 52,8 kg 
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 24. 9. 2014: 50,8 kg 

 23. 4. 2014: 51,5 kg 

 31. 1. 2014: 50,1 kg 

 25. 12. 2012: 46 kg 

 18. 9. 2012: 47,3 kg 

 30. 8. 2012: 44 kg 

Závěr kasuistiky č. 2: 

Relaps základního onemocnění vždy zhoršil malnutrici. V lékařské propouštěcí 

zprávě často není uvedena hmotnost pacientky při přijetí a při propuštění. 

Kasuistika č. 3 

Žena, narozena1990 

Výška: 169 cm; Hmotnost: 62 kg; BMI: 21,7 

Charakteristika pacienta: 

25 letá žena s dvouletou anamnézou těžkého průběhu ulcerózní kolitidy. U 

pacientky se objevily počáteční obtíže v březnu 2013. Příznaky byly naléhavé nutkání na 

stolici několikrát denně, úbytek tělesné hmotnosti, dlouhodobá únava. Subjektivně se stav 

zhoršoval v souvislosti s pracovním vytížením. V dubnu 2013 prokázala totální koloskopie 

zánětlivé změny s maximem v oblasti 14 – 15 cm od anu. Byla diagnostikována ulcerózní 

rektosigmoitida a nasazen mesalazin (Salofalk klyzma, Asacol). V červenci 2013 došlo 

k mírné progresi onemocnění, byla diagnostikována levostranná forma ulcerózní kolitidy a 

byla nasazena kortikoterapie (Medrol). 

Za 6 měsíců od počátečních příznaků (9/2013) byla pacientka přijata k hospitalizaci 

pro další progresi nemoci s příznaky: průjem 10 – 15 krát denně, krev ve stolici, křečovité 

bolesti v břiše, k progresi došlo po částečném snížení kortikoidů. Koloskopie ukázala obraz 

pankolitidy. Histologický nález prokázal strukturální změny sliznice, které odpovídají 

ulcerózní kolitidě. Byly ale také zastiženy známky mírného floridního zánětu, který by 

svou ložiskovostí odpovídal spíše charakteru Crohnovy nemoci. Na základě těchto nálezů 

byl histologický obraz popsán jako indeterminovaná kolitida. Enterografie neprokázala na 

tenkém střevě patologické změny. Gastroskopické vyšetření potvrdilo gastroduodenální 

reflux. 

Laboratorní vyšetření prokázala normocytární anémii a mírnou 

proteinoenergetickou malnutrici. 

CRP: 6,4; 3 mg/l 

Albumin: 38,5; 35,3; 34,9 g/l 
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Prealbumin: 0,17; 0,15; 0,24 

Pacientce byla podávána šetřící bezezbytková dieta a sipping. Po propuštění byla 

zahájena vzhledem k proteinoenergetické malnutrici domácí enterální výživa formou 

sippingu (2 x 300 ml). 

Terapie kortikoidy byla ukončena a od února 2014 byla indikována biologická 

léčba, po 8 týdnech se podává Remicade 100 mg i.v. infuze, s dobrým efektem. 

NO: 

Pacientka se cítí subjektivně dobře, její stav je z gastrointestinálního hlediska velmi 

uspokojivý. Větší bolesti břicha pacientka neguje, občas pociťuje bolest v levém dolním 

kvadrantu. Stolice je jednou až třikrát denně, má kašovitou konzistenci a normální barvu, 

bez příměsi krve. Stěžuje si na časté borborygmy. Pacientka nepociťuje výraznější únavu, 

pouze ve spojení s náročnější aktivitou. Je afebrilní a nehubne. Chuť k jídlu je nyní dobrá. 

Původní kožní změny (pocit suché kůže) na rukách, nohách a na zádech ustoupily po 

změně kosmetiky. Pacientka si stěžuje na změnu kvality vlasů. Po ránu pociťuje bolest 

kyčlí, která po rozcvičení ustoupí. Potíže se zrakem nepozoruje, pouze pokud dlouho 

pracuje má pocit únavy očí. 

CRP: 1 mg/l. 

Pacientka pravidelně navštěvuje gastroenterologickou ambulanci. 

Závěr kasuistiky č. 3: 

Nynější stav nemocné je dobrý, onemocnění je v remisi. Pacientka navštěvuje 

gastroenterologickou ambulanci a je podávána biologická terapie. Její nutriční stav ale není 

důsledně sledován, pacientku při aplikaci biologické terapie neváží. Aktuální hmotnost 

pacientky jsem nenalezla ani ve zdravotnické dokumentaci ze září 2013, kdy byla 

hospitalizovaná pro další progresi onemocnění. 

Kasuistika č. 4 

Žena, narozena 1980 

Výška: 167 cm; Hmotnost: 68 kg; BMI: 24,3 

Charakteristika pacienta: 

35 letá žena, které byla před 7 lety diagnostikována Crohnova nemoc s rozsáhlým 

postižením tenkého střeva. Počátečními příznaky byl úbytek hmotnosti, bolesti podbřišku, 

naléhavé nutkání na stolici, stolice byla řídká s příměsí krve. Pacientka uvedla, že v té době 

procházela složitým životním obdobím, důsledkem byl stres, nechuť k jídlu, špatná 

životospráva. 
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Koloskopické vyšetření potvrdilo zánětlivou stenózu terminálního ilea. Byla 

zahájena léčba kortikoidy (Medrol) a mesalazinem (Pentaza), bez valného účinku. Na jaře 

2009 byla nasazena terapie Imuranem, na který mela pacientka alergickou reakci (exantém, 

svědění). 

Vzhledem ke koloskopickému a ultrazvukovému nálezu byla pacientka indikována 

k zahájení biologické terapie v obvyklém dávkovacím schématu – Remicade 5mg/kg v 0, 

2, 6 týdnu a dále dle efektu po 8 týdnech (od května 2009). Pacientka snáší léčbu velmi 

dobře, onemočnění je dlouhodobě bez klinických známek aktivity, váhově je pacientka 

stabilní 68-9 kg.  

Pro základní onemocnění pacientka nebyla hospitalizována. 

NO: 

Pacientka se subjektivně cítí dobře. Bolesti břicha nemá, pouze má postprandiálně 

po dobu asi 1 hodiny pocit výraznější plnosti a nafouknutí břicha. Stolice je 1 krát denně, 

obvykle je formovaná, bez příměsi krve. Teploty a zimnice nemá. Kožní změny a bolesti 

kloubů se neobjevily.  

Pacientka má chuť k jídlu a nehubne. Stravuje se vyváženě. 

Byla provedena kontrolní koloskopie, která ukázala zlepšený obraz. Laboratorní 

hodnoty nepotvrdily známky aktivity onemocnění. 

Závěr kasuistiky č. 4: 

Pacientka je ve dlouhodobě bez známek aktivity onemocnění a bez nutriční 

intervence v optimálnim výživovém stavu. Vývoj hmotnosti není kontinuálně sledován. 
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 12. Diskuze 

Původní záměr mé práce nemohl být splněn, protože údaje ve zdravotnické 

dokumentaci nebyly z tohoto hlediska dostačující. Týkalo se to zejména sledování vývoje 

hmotnosti pacienta. Hmotnost pacientky 17 krát hospitalizované byla v průběhu 

hospitalizace sledována pouze jednou. Váha nebyla sledována ani u druhé pacientky, která 

dochází pravidelně do gastroenterologické ambulance a po osmi týdnech na aplikaci 

biologické terapie. 

Nedostačující údaje se týkaly i jiných ukazatelů stavu výživy (albumin, prealbumin, 

CRP, absolutní počet lymfocytů). Pacientům byla sice prováděna biochemická a 

hematologická vyšetření krve, ale ve většině případů jsem nalezla tyto údaje pouze jednou 

v průběhu celé délky hospitalizace. Neměla jsem tedy možnost sledovat a vyhodnotit 

účinnost zvolené nutriční podpory. 

V lékařských zprávách jsem nenacházela žádnou rozvahu nutričního 

terapeuta/specialisty a stanovení nutriční potřeby pacienta. Chyběly záznamy o tom, jaký 

typ enterální nebo parenterální výživy byl podáván a jaký byl touto formou výživy zajištěn 

příjem energie a základních živin. Hodnocení nutričního stavu se provádí v rámci sesterské 

práce, takže dokumentace existuje, ale lékař tyto údaje již nezahrnuje do své lékařské 

zprávy a tyto také nejsou v databázi pacientů. 

Navrhovala bych proto lepší koordinaci a spolupráci mezi lékařem/nutričním 

terapeutem/sestrou. Doporučuji vždy kontrolovat a zaznamenávat hmotnost pacienta při 

přijetí (zvážit ho, ne se na hmotnost ptát), podle délky hospitalizace monitorovat hmotnost 

i v jejím průběhu a vždy vážit pacienta při dimisi. Stejně jako je samozřejmostí lékařské 

zprávy např. farmakologická anamnéza, měla by být její součástí (u výživově ohrožených 

pacientů) nutriční anamnéza a dokumentace poskytované nutriční podpory. 

V případě ambulantních pacientů docházejících pravidelně na aplikaci biologické 

léčby bylo by vhodné nalézt způsob, který by umožnil včasný záchyt pacienta v riziku 

malnutrice nebo již v malnutrici. Vyhledávání těchto pacientů by mělo být rychlé a 

jednoduché, aby ulehčilo práci zdravotnickým pracovníkům a ne ji naopak ještě více 

ztížilo. 

Navrhla bych, aby byl v rámci předcházení malnutrice pacientům při každé 

návštěvě předložen přehledný a stručný dotazník k vyplnění (Tab. 13). Výhodou této 

metody by pak bylo, že by šlo o pravidelné sledování po osmi týdnech a také fakt, že by 

nijak časově nezatížil pacienta (aplikace infúze trvá obvykle 2,5 hodiny). Takto by bylo 

možné sbírat data při každé návštěvě ambulance i od nových pacientů. 

Hlavní cílem by bylo aktuálně reagovat na stav pacienta, sledovat a zaznamenávat 

váhový úbytek a v rámci krátkého pohovoru zjistit změny chuti k jídlu, bolest břicha a 

charakter průjmů. Ne vždy se pacient s rizikem malnutrice na první pohled rozpozná (je 

nutné sledovat BMI). Pacient se může jevit výživově v pořádku, ale při podrobnějším 
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vyšetření se zjistí, že tomu tak není. U pacientů s idiopatickými střevními záněty je tedy 

nutné vždy uvažovat o možné malnutrici. 

Zjišťované údaje by se týkaly zejména aktuálního BMI, váhového úbytku a příjmu 

potravy. Na základě těchto dat, by pak bylo možné rychle vyhodnotit rizikového pacienta a 

zvolit další postup. 

 Během aplikace infúze bylo vhodné s pacientem také krátce pohovořit o 

stravovacích návycích, chuti k jídlu, sestavit jídelní plán podle individuální preference 

pacienta a intolerance potravin v souvislosti se základním onemocněním. 

V případě, že by dotazník vyhodnotil pacienta jako rizikového, je nutné doporučit 

konzultaci s nutričním terapeutem/specialistou, vyšetření v nutriční ambulanci, sestavení 

individuálního nutričního plánu, zahájení sippingu, eventuelně zvážení možnosti vyšší 

nutriční péče (Kapitola 10.1.2 a 10.2.). 

Tab. 13 Dotazník nutričního stavu 

 Jméno: 

 Příjmení: 

 Rodné číslo: 

 Věk: 

 Diagnóza: 

 Kdy byla stanovena diagnóza: 

 Výška: 

 Obvyklá hmotnost před nemocí nebo před 6 měsíci: 

 Aktuální hmotnost: (nutné pacienta zvážit) 

 Jím podobně jako dříve: ano/ne 

 Jím teď o hodně méně než dříve: ano/ne 

 Poslední týden jím: skoro nic/ ¼ obvyklého denního příjmu/ ½ obvyklého denního 

příjmu/ ¾ obvyklého denního příjmu  

 Omezuji příjem jídla pro zažívací obtíže: průjmy/bolesti břicha/pocit plnosti 

břicha/jiné 

 Dodržuji dietní opatření: ano/ne, pokud ano jaká: 
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13. Závěr 

Nutriční podpora sehrává v terapii idiopatických střevních zánětů významnou roli. 

Malnutrice a specifický nutriční deficit se u těchto pacientů vyskytují velmi často a 

mnohdy je nezbytná korekce výživového stavu podáváním enterální či parenterální výživy. 

Výhodou nutriční podpory je zejména minimum nežádoucích účinků oproti standardní 

farmakoterapii. Nutriční terapie umožňuje úpravu celkového stavu výživy pacienta, 

kontrolu zánětlivé aktivity onemocnění, zlepšení imunitních funkcí a průběhu onemocnění. 

Předpokladem prevence malnutrice či její správné léčby je vyšetření a sledování 

nutričního stavu pacienta. V teoretické části jsem charakterizovala onemocnění, metody 

sledování stavu výživy a popsala způsoby podávání enterální a parenterální výživy. 

V praktické části jsem vypracovala kasuistiky několika vybraných pacientů 

s komplikovaným průběhem onemocnění a na biologické terapii. Cílem práce bylo 

sledovat u těchto pacientů jaká nutriční podpora jim byla poskytnuta a jaký byl její vliv na 

výživový stav a navození remise nemoci. 
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