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Abstrakt: 

V bakalářské práci popisujeme idiopatické střevní záněty. Teoretická část se věnuje 

historii, epidemiologii, etiologii a patogenzi, klinickému obrazu, manifestaci, diagnóze 

a současné terapii idiopatických střevních zánětů. Popsané jsou též možnosti nutriční 

podpory, léčby a diety. Vzhledem k charakteru onemocnění, nutriční stav u pacinetů 

reflektuje současnou aktivitu a status choroby. Kvůli nevyléčitelnosti idiopatických 

střevních zánětů je přikládán důraz v terapii na udržení pacientova onemocnění v remisi 

a předcházení relapsům. V praktické části se zabýváme diétními omezeními 

a informovaností pacientů s chronickou formou idiopatických střevních zánětů, kteří 

vyplnili dotazník v nutriční ambulanci. Adekvátní informovanost pacientů je důležitá a její 

neoddelitelnou součástí je edukace, ve které hrají lékař a nutriční terapeut významnou roli. 

Cílem terapie idiopatických střevních zánětů je kromě udržení remise i ovlivnění 

a zabezpečení kvality života pacientů. 

Klíčová slova: Crohnova choroba, ulcerózní kolitída, výživa, dieta, nutriční stav 

  



 

 

 

Abstract:  

In bachelor´s work I describe inflammatory bowel disease. Theoretical part devotes 

to the history, epidemiology, ethiology and pathogenesis, clinical picture, manifestation, 

diagnosis and current therapy of inflammatory bowel disease. There are also decribed   

possibilities of nutrition support, therapy and diet. In consideration of the character of  

disease, the nutritional status reflects current activity and status of disease. On account of 

incurability of inflammatory bowel disease, there is ascribed accent in therapy to keep 

patient in remision and to prevent relapse. In practice part of work I deal with dietetic 

restrictions  and awareness of patients with chronic form of inflammatory bowel diseas, 

which complete questionnare on their visit in nutrition outpatient department. Adequate 

wareness of patients is important and its  inseparable part is education, in which doctor and 

nutrition therapist play significant role. Aim of the therapy of inflammatory bowel diseas is 

except for keeping in remision also to affect and to provide for quality of patients´s life.  

Key words: Crohn disease, ulcerative colitis, nutrition, diet, nutritional status 
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1. Úvod  

Idiopatické črevné zápaly (IBD - Inflammatory Bowel Disease) sú primárne 

nešpecifické črevné zápaly, ktoré sú vyvolávané bez známej príčiny vzniku. Postihujú 

rôznu časť tráviaceho traktu. Medzi idiopatické črevné zápaly patrí Crohnova choroba, 

ulcerózna kolitída (colitis ulcerosa, idopatická proktokolitída) a tzv. neurčitá kolitída 

(akútna prechodná kolitída, kolagénna kolitída). Väčšina autorov uvádza, že Crohnova 

choroba a ulcerózna kolitída sú odlišné nozologické jednotky, avšak sú si v mnohom 

podobné. Rozdiely medzi chorobami sú v predovšetkým v lokalizácii v GIT a na čreve, 

ďalej sa líšia tým, do akej hĺbky zasahujú v sliznici čreva. Symptomatológia Crohnovej 

choroby je rozmanitá v porovnaní so stereotypnými prejavmi ulceróznej kolitídy.  

Doposiaľ neznámu etiológiu definuje pojem idiopatické črevné zápaly na rozdiel 

od sekundárnych črevných zápalov, ktorých príčina je známa (kolitída pri divertikulitíde, 

ischemická kolitída, iradiačná kolitída) rovnako ako pri špecifických črevných zápaloch, 

ktoré sú vyvolané pôsobením patogénnych baktérií (infekčné kolitídy, pri ktorých je 

pôvodca napríklad Escherichia coli, Shigella dysenteriae, bacterium Kochi), vírov 

(cytomegalovirus, rotavíry), améb (amébová dysentéria), prvokov (Kryptosoridium) alebo 

plesní (aktinomykóza, kandidóza) 

Z dôvodu neznámej príčiny idiopatických črevných zápalov nie je môžné tieto 

ochorenia farmakologicky úplne vyliečiť, správne postupy však vedú k symptomatickej 

liečbe príznakov, ich komplikácií alebo následkov. Rovnako je možné dosiahnuť dlhodobú 

remisiu. 

 

2. História  

Prvý popis ulceróznej kolitídy ako takej bol v roku 1875 Wilkisom a Moxonom. 

Charakterizovali ju zápalovými zmenami, ktoré postihujú sliznicu a submukózu, 

kontinuálne od rekta až po ľavé kolon, tiež klinicky rekurujúce epizódy krvavých hnačiek 

(simple ulcerative colitis). V roku 1885 Alchin popísal akútny extenzívny zápal tračníka. 

Prvá apendiktostómia u chorého s kolitídou bola vykonaná Weirom v roku 1895. (Lukáš, 

1997) Na jednaní lekárskeho kongresu v Paríži v roku 1913 sa ulcerózna kolitída objavila 

už ako samostatná klinická jednotka. V prvej štvrtine 20. storočia sa za príčinu UC 

považovala infekcia baktériami, hlavne dyzentériou. Hypotézy hovorili tiež o fokálnej 

infekcii.  Koncom 40. rokov využívajú Almy a Gracev pokroky v psychosomatickej 

koncepcii o vzniku chorôb. Ukazujú tak, že motilita čriev, prekrvenie sliznice, sekrécia 

hlienu a resorpcia vody v hrubom čreve u postihnutých ulceróznou kolitídou je  

ovplyvňovaná emočnými stimulmi. Wener a Polonsky v roku 1952 poukazujú na zvýšenú 

aktivitu sympatiku a parasympatiku u pacientov s UC. (Lukáš et al, 1998)  
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G. G. Morgagni popisoval prípad Crohnovej choroby tenkého a hrubého čreva už 

v roku 1769. (Lukáš, 1997) Koncom 19. storočia sa publikovali prvé nekroskopické 

kazuistiky u chorých s horúčkami, hnačkami, bolesťami brucha a chudnutím. V roku 1913 

Dalziel popisuje transmurálny a granulomatózny zápal tenkého čreva. Pôvod však 

predpokladal mykobakteriálny, podobne ako je to u hovädzieho dobytka pri Johnesovej 

mykobakterióze.  Na počiatku 20. rokov sa zápalovými ochoreniami čreva zaoberali 

Ginzburg a Oppenheimer spolu s Bergom, chirurgom, ktorý odoperoval celkom 12 

pacientov, s podobným patologickým nálezom. Jednalo sa o exulcerovanú stenózu 

terminálneho ilea, kde u všetkých pacientov končili zápalové zmeny na bauhinskej 

chlopni. K skupine doktorov, sa pripojil B. B. Crohn, ktorý sa tiež zaoberal pacientami so 

zápalmi čreva. Spolu pripravili publikáciu o granulomatóznych zápaloch terminálneho ilea 

do časopisu JAMA. Berg odmietol uvedenie svojho mena pod článok, a tak sa podľa 

abecedného zoznamu dostal na prvé miesto Crohn, preto sa toto onemocnenie začalo 

nazývať Crohnova choroba. V rokoch 1959-1960 sa preukázalo, že CD postihuje tiež aj 

hrubé črevo. V ďalších rokov sa zisťuje, že Crohnova choroba postihuje akúkoľvek časť 

tráviacej trubice. Neskôr sú popísané aj prípady lokalizované mimo tráviacu trubicu. 

(Lukáš et al, 1998) Bargen a Weber hovoria o pravostrannej forme kolitídy, Colp popisuje 

ileocekálne postihnutie. Ross identifikuje CD v žalúdku a Franklin s Taylorom 

zaznamenávajú lokalizáciu v pažeráku. (Lukáš, 1997) Dnes sa popis CD odlišuje od popisu 

z  30. rokov. Symptómy u pacientov sú dlhodobé hnačky, úbytok hmotnosti a mimočrevné 

komplikácie  bez nápadnejšej brušnej symptomatológie. (Lukáš et al, 1998) V roku 1950 

sa do liečby zavádzajú kortikosteroidy, v roku 1962 aj imunosupresíva. (Lukáš, 1997) 

3. Epidemiológia  

Epidemiologické štúdie prinášajú cenné údaje od začiatku 60. rokov minulého 

storočia a to vďaka odlíšeniu ulceróznej kolitídy a Crohnovej choroby. Aj napriek tomu 

i v súčasnosti majú tieto dáta nedostatky a to z dôvodu vzácnosti týchto dvoch ochorení, 

nedostatočného množstva pacientov na samostatnom pracovisku k získaniu relevantných 

epidemiologických dát či asymptomatických príznakov a rozličných prejavov. Ďalším 

faktorom je problémová diferenciácia medzi CD a UC asi u 10% pacientov. 

Význam epidemiologických štúdií je objasnenie úlohy dedičnosti  a vplyv faktorov 

vonkajšieho prostredia pri týchto dvoch ochoreniach. Štúdie tak prinášajú informácie 

o vývoji choroby a komplikáciách,  incidencii a prevalencii v závislosti na veku, povolaní, 

geografickej lokalizácii a výskytu karcinómu u postihnutých UC a CD. (Lukáš et al, 1998) 

Incidencia u svetovej populácie predstavuje 3-20 nových prípadov idiopatických 

črevných zápalov na 100 000 obyvateľov za rok. Ulcerózna kolitída má najvyšší výskyt 

v severnej Európe, USA a v Izraeli. V strednej Európe a v Austrálii je stredný výskyt. 

Najvyšší výskyt Crohnovej choroby  je v severnej Európe a v USA, stredná incidencia je 

na Strednom Východe a v Austrálii. Obe ochorenia majú najnižšiu incidenciu v Južnej 

Amerike, Ázii a v Afrike. U anglosaskej populácie je ročný výskyt ulceróznej kolitídy 5-

8/100 000, v Českej republike je to 3-5/100 000. Mierny nárast sa zaznamenáva aj kvôli 

zlepšenej diagnostike. U Crohnovej choroby je stredná incidencia vo Veľkej Británii a vo 
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Švédsku 2-4/100 000, vzostupná tendencia, 1,7-2 je na území Českej republiky. 

Retrospektívne prehodnotenie výskytu neurčitej kolitídy predstavuje incidenciu 1,6.  

Prevalencia UC je odhadovaná na 34/100 000. Ustálená je v severozápadnej Európe 

medzi 35-70/100 000. V Českej republike sa pohybuje v rozpätí 40-45/100 000 obyvateľov 

na rok. Pri Crohnovej chorobe je prevalencia 20-40/100 000 vo Veľkej Británii 

a Škandinávii, v Českej republike je to 18-22/100 000. (Lukáš, 1997) 

Mendelson uvádza mortalitu na CD 2,6% z 1000 chorých pacientov. V súvislosti 

s CD bolo zomrelých 72 % pacientov, u zvyšných 28 % bola príčina smrti nezávislá na 

Crohnovej chorobe. Viac než ¼ chorých exitovala na karcinom v oblasti GIT. Od 50. do 

70. rokov 20. storočia bolo zaznamenané mierne zvýšenie mortality. Od roku 1974 je 

tendencia klesajúca.  U ulceróznej kolitídy mortalita od roku 1950 klesá. Do 80. rokov sa 

znižuje úmrtnosť o viac než 60%. Hlavnou príčinou boli nové lieky, ktoré sa zavádzajú do 

liečby. (Lukáš et al, 1998) 

Výskyt idiopatických črevných zápalov podľa epidemiologických štúdií ovplyvňuje 

geografická poloha. V severných častiach Európy a Severnej Ameriky je výskyt UC aj CD 

najvyšší, v oblastiach strednej Európy, východnej Európy, Austrálie a Nového Zélandu je 

stredný výskyt. Najmenší výskyt je zisťovaný v Ázii a Afrike. Pre obe ochorenia vykazuje 

väčšina štúdií bimodálnu vekovú distribúciu. Najčastejšie sa objavujú v 15. až 25. roku 

života, druhým vrcholom je považované  vekové rozmedzie 50 až 80 rokov. Rozdiel väzby 

IBD na mužské či ženské pohlavie nebol jednoznačne dokázaný žiadnou väčšou štúdiou. 

U idiopatických črevných zápalov sú vonkajšie prostredie, klimatické podmienky 

a genetika považované za rizikové faktory. Štúdie dokazujú vplyv na incidenciu 

a prevalenciu u židovskej populácie. Dôvod nie je doteraz objasnený. U Židov, ktorí 

emigrovali do Izraela z Európy a Severnej Ameriky je incidencia a prevalencia UC a CD 

vysoká so stúpajúcou tendenciou. Naopak u Židov, narodených v oblastiach Afriky a Ázie 

je výskyt nízky, respektíve rovnaký ako je typické pre dané územie. V krajinách so 

zvýšenou incidendiou a prevalenciou idiopatických črevných zápalov, sa tieto vyskytujú 

práve v židovských komunitách vo zvýšenej miere. (Lukáš et al, 1998) 

4. Etiológia a patogenéza 

Etiológia idiopatických črevných zápalov nie je do dnešnej doby známa. Poznáme 

však faktory, ktoré majú podiel na vzniku týchto ochorení. Predovšetkým je to genetický 

základ, ktorý sa manifestuje zvýšeným rodinným výskytom u 15 až 20 % pacientov. Ďalej 

sú to exogénne vplyvy, kedy výskyt IBD je vyšší vo vyspelých krajinách na rozdiel od 

rozvojových štátov s nižšou incidenciou a prevalenciou. V negatívnom slova zmysle majú 

psychogénne vplyvy podporný účinok na vznik a priebeh choroby. Infekčná etiológia 

nebola jednoznačne potvrdená, hovorí sa však o súvislosti s mykobaktériami, 

Campylobacterom, L - organizmami a vírusmi. V posledných rokov sa pozornosť 

zameriava na imunologické mechanizmy. Jedná sa predovšetkým o odchýlky v  

hypersenzitivite, cytotoxicite, imunotoxicite a imunodeficiencie. O druhotnosti odchýlok 
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svedčí aj fakt, že tieto odchýlky, aj keď nie sú rovnaké, sú prítomné aj u celiakie či 

črevných nádorov,  a teda sú prítomné vplyvom zápalového procesu. (Mařatka et al, 1999) 

V dnešnej dobe je možno imunologické koncepcie vzniku IBD zhrnúť do troch 

okruhov. Koncepcia vzniku autoimunitných chorôb pojednáva o protilátkach proti určitým 

štruktúram sliznice hrubého čreva , takmer výlučne sa vyskytujúcich pri ulceróznej 

kolitíde. Broberger a Perlmann u 20-70 % pacientov s UC  podali dôkaz o protilátkach voči 

pohárikovým bunkám čreva, neskôr i aktivitu proti kefkovému lemu enterocytov. Neskôr 

sa ukázalo, že tieto protilátky nie sú špecifické pre etiopatogenézu UC, nakoľko sa 

vyskytujú aj u iných chorôb. Ďalšie výskumy poukazujú na prítomnosť 

lymfocytotoxických protilátok u pacientov s IBD. Nasledovnými výskumami sa rovnako 

úloha a špecifickosť pri tkanivovom poškodení nepotvrdili. Das na prelome 80. a 90. rokov 

preukázal protilátky na antigen (40kD proteín) P40  až u 85 % pacientov s UC v sére aj 

v sliznici čreva. Na apikálnej strane kolonocytov boli nájdené depozitá imunoglobulínu 

IgG. Biacone poukázala na zvýšenú cytolýzu séra pacientov trpiacich na UC proti 

karcinómovým bunkám DLD-1 v porovnaní s normálnym sérom. Monoklonálne špecifické 

protilátky (anti-anti 40kD Ab) výrazne znižujú cytotoxický efekt séra na karcinómové 

bunky. Podporuje sa tým predstava, že protilátky CCA-IgAb (colon-colitis-associated Ig 

antibody) namierené proti 40kD hrajú vznamnú rolu v patogenéze UC. Tiež bola 

preukázaná orgánová špecifickosť práve pre ulceróznu kolitídu a to z dôvodu výskytu 

týchto látok len v  hrubom čreve.  Cieľovou štruktúrou je proteín tropomyozín, ktorý je tiež 

súčasťou pohárikových buniek a cytoskeletu kolonocytov. V 85 % prípadov UC sa v sére 

našli protilátky proti CCA-IgAb. U ostatných pacientov (CD, infekčná kolitída, 

divertikulitída) sa nevyskytovali vôbec. Prítomnosť protilátok proti P40 antigénu by mohli 

vysvetľovať aj extraintestinálne manifestácie ako sú očné zápaly či sklerotizujúca 

cholangitída, ale predsa sa nepodarilo potvrdiť a všeobecne prijať toto tvrdenie do 

dnešných dní. Avšak koncentrácia protilátok koreluje s aktivitou choroby a bola vyššia 

u chorých s UC a štádiu remisie v porovnaní s pacientami s Chrohnovou chorobou. 

Ďalej sú u pacientov s IBD popisované protilátky proti pohárikovým bunkám, kedy 

prítomnosť protilátok sa vyskytuje u 29 % pacientov postihnutých UC a 33 % s Crohnovou 

chorobou. Zároveň sa u týchto nachádza pozitivita na ANCA (anti-neutrophil cell 

antibodies) protilátky. Shanahan usudzuje, že protilátky sú len markerom choroby a nie sú 

podkladom pre poškodenie tkaniva na základe cytotoxicyty. Rovnako nebola zistená 

korelácia medzi rozsahom, aktivitou, klinickým priebehom ulceróznej kolitídy 

a prítomnosťou týchto protilátok. Sú len indikátorom genetickej predispozície. 

Charakterovo odlišný typ ANCA protilátok- perinukleráne pANCA protilátky môžu byť 

markerom sklerotizujúcej cholangitídy ako extraintestinálneho prejavu IBD. U Crohnovej 

choroby je revmatiodný faktor častejšie manifestovaný ako u UC. Zvýšená spontánna 

produkcia revmatoidného faktoru bola pozitívne korelovaná s aktivitou CD. 

Ďalšou je koncepcia autoimunitnej reaktivity navodenej superantigénmi. Posnet 

u pacientov s IBD nachádza zvýšenú proporciu T- buniek, ktoré zahrňujú Vβ8+ receptor 

u pacientov s CD v mezenteriálnych uzlinách. U pacientov s UC nebol tento jav 
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vypozorovaný. Je teda možná predstava o význame superantigenov pri zvýšenej proporcii 

T- buniek obsahujúcich Vβ8+ receptory v patogenéze Crohnovej nemoci.  

Tretia koncepcia vzniku IBD sa zaoberá disreguláciou slizničnej imunity. 

K naštartovaniu patogénneho procesu môže viesť porucha koordinácie lokálnej imunitnej 

reakcie u CD aj UC. Jednou z abnormalít je odchýlka v lokálnej tvorbe imunoglobulínov 

ako po stránke kvalitatívnej tak aj kvantitatívnej. U pacientov s IBD majú mononukleárne 

bunky zníženú dispozíciu tvorby protilátok triedy IgA. Intestinálne bunky zdravých 

jedincov produkujú 61 % IgA2 na rozdiel od pacientov trpiacich idiopatickými črevnými 

zápalmi, u ktorých je produkovaných 70 % predovšetkým IgA1. Súčasne je zmena pri 

tvorbe IgA sprevádzaná vystupňovanou tvorbou IgG. V prebytku sa  tvorí IgG1 

u pacientov s UC, u Crohnovej choroby je  nadprodukcia IgG2. Následkom týchto zmien je 

nižšia efektivita vychytávania antigénov a tiež znížená ochrana sliznice pred spustením 

patologickej  imunitnej reakcie. Odlišnosť v tvorbe imunoglobulínov pri UC a CD pripúšťa 

odlišný mechanizmus pri ich stimulácii. (Lukáš et al, 1998)  

Z vplyvov exogénneho prostredia ako možného etiologického agens sú 

jednoznačné a zhodné štúdie tie, ktoré sa zaoberajú vplyvom fajčenia u idiopatických 

črevných zápalov. Harries v roku 1982 uverejnil svoju prácu o význame fajčenia, ktoré je 

u UC protektívne. Výsledky štúdií rozhodne preukázali znížený výskyt ochorenia 

u aktívnych fajčiarov o 60 % nezávisle od pohlavia. Avšak incidencia UC je u bývalých 

fajčiarov zvýšená. Meta-analytické štúdie dokazujú asi 1,7 x vyššie riziko vzniku UC 

u bývalých fajčiarov v porovnaní s pacientami, ktorí nefajčili nikdy. Dôvod tohto javu 

nebol doteraz objasnený. Existuje tiež nepriama závislosť medzi intenzitou fajčenia 

a znižujúcim sa rizikom vzniku UC. Aktívne fajčenie pacientov predchádza väčšej 

frekvencii hospitalizácie a má pozitívny vplyv na priebeh ochorenia. Pokusy 

s nikotínovými náplasťami sú hodnotené ako neúspešné, z čoho vyplýva, že nikotín 

pravdepodobne nebude rozhodujúcim protektívnym faktorom. U vzorky 50 pacientov s UC 

sa nachádzali 4% aktívnych fajčiarov, 36% bývalých fajčiarov, ktorí prestali fajčiť pred 

vznikom choroby, a až 56,9 % pacientov nefajčiarov. Opačná spojitosť s fajčením je 

u Crohnovej choroby. Podľa epidemiologických štúdií zvyšuje fajčenie pravdepodobnosť 

vzniku CD asi 2x. Bývalí fačiari majú tiež zvýšené riziko vzniku choroby. Pri relapsoch je 

až štvornásobne zvýšené riziko výskytu u žien, ktoré fajčia v porovnaní s nefajčiarkami. 

U mužov sa táto analógia nepreukázala. V zostave 74 chorých na CD bolo 27 % aktívnych 

fajčiarov, 17,1 % bývalých fajčiarov a 51,3 % nefajčiarov. (Lukáš et al, 1998) 

Patogenéza IBD je komplexný priebeh ovplyvňovaný imunologickými, 

infekčnými, genetickými faktormi a exogénnymi vplyvmi. V závere tieto vplyvy 

prispievajú k vyvolaniu zápalového chronického relabujúceho procesu, ktorého výsledok je 

poškodenie tkaniva imunitným systémom. V patogenéze zápalu sa ako najvýhodnejší javí 

Sartorov prístup. IBD možno rozlíšiť na základe dvoch teórií vzniku. Jedná sa 

o autoimunitnú reakciu s antigénom, ktorý je lokalizovaný na kolonocytoch alebo sliznici 

hrubého čreva. Hovorí sa teda o pravej autoimunitnej reakcii. Druhá teória sa zaoberá 

autoimunitnou reaktivitou, kedy je tkanivo poškodené neadekvátnou aktivizáciou 

imunokompetentných buniek v črevnej sliznici. Poškodenie črevnej steny je spôsobené 
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reakciou proti vedľajším produktom hyperergickej odpovedi efektorovej časti imunitného 

systému. (Lukáš et al, 1998) 

Celý priebeh patofyziologických procesov je možno rozdeliť do 5 fáz na základe 

predpokladaných mechanizmov. (Lukáš et al, 1998) V rozvoji idiopatických zápalov 

predstavuje podstatnú úlohu črevná mikroflóra v súvislosti so súčasnou permeabilitou, 

slizničnou bariérou čreva a imunitným regulačným mechanizmom. (Kotalová & Nevoral, 

2003) Patrí tu iniciačná fáza, ktorej spúšťačom môžu byť príčiny neinfekčné či infekčné 

ako napríklad mikrobiálne toxíny alebo infekčné agens. Klinické štúdie dokazujú, že až 43 

% relapsov má súvis s vírusovou alebo mykoplazmovou infekciou. Negatívny vplyv má 

tiež užívanie nesteroidných antirevmatík,  antibiotík,  fajčenie, antioxidačné a konzervačné 

látky v potravinách. Druhou fázou je fáza rozvoja zápalu. Dochádza tu k poškodeniu 

sliznice a slizničnej bariéry a na základe tohto javu nastáva hyperaktivita efektorovej časti 

imunitného systému. Podieľajú sa na tom okrem baktérií aj endotoxíny 

(lipopolysacharidy), ktoré pôsobia ako stimulanty k tvorbe a uvoľňovaniu cytokínov, 

eikosanoidov, voľných kyslíkových radikálov a oxidov dusíka. Štúdie preukazujú vzťah 

enterokolitických zmien s intraluminálnymi antigénmi, baktériami a produktami ich 

metabolizmu. Ďalšou fázou patogenézi IBD je porucha imunoregulácie. (Lukáš et al, 1998) 

Na základe zápalových imunoregulačných buniek a mediátorov záleží progresia či supresia 

T buniek a makrofágov. Po prezentácii antigenu makrofágmi  alebo inými antigen 

prezentujúcimi bunkami CD4+ nasleduje aktivácia T buniek. Tieto nato produkujú IL-2 

a následuje ich klonálna expanzia. Na povrchu aktivovaných makrofágov prebieha väzba 

molekuly CD4 k antigénu HLA II. triedy, ktorá reprezentuje antigen špecifickú aktiváciu 

CD4+ T buniek. T bunky majú kľúčovú funkciu pri patologických imunitných priebehoch 

u IBD. (Kotalová & Nevoral, 2003) Nastávajúcou fázou je proces poškodenia tkaniva, 

degradácie medzibunkového tkaniva, vznik zápalového edému a nekrózy epitelových 

buniek. (Lukáš et al, 1998) Aktivuje sa subpopulačná škála Th-1 a Th-2 buniek (pomocné 

Th-lymfocyty), ktoré ďalej produkujú mediátory ako IFN-γ, IL-4, IL-10 a IL-12. (Kotalová 

& Nevoral, 2003) Aktivované Th-2 prispievajú k rozvoju hypersenzitívnej imunitnej 

reakcie a tiež stimulujú syntézu imunoglobulínov. (Lukáš et al, 1998)  TNF-α (tumor 

nekrotizujúci faktor) je produkovaný aktivovanými makrofágmi. (Kotalová & Nevoral, 

2003) TNF-α, IL-1 a IFN-γ potenciujú expresiu adhezívnych molekúl na endotelových 

bunkách, čo umožňuje adheráciu neutrofilov, monocytov a lymfocytov, ktoré zabezpečujú 

prienik efektorových buniek cez cievnu stenu do intersticiálneho priestoru. (Lukáš et al, 

1998) Dôsledkom produkovaných mediátorov a aktivácie týchto buniek pri nedostačujúcej 

protizápalovej imunoregulácii je lézia slizničného tkaniva. (Kotalová & Nevoral, 2003)  

Iným faktormi v patogenéze poškodenia tkanív sú faktor aktivujúci dostičky (PAF) 

a eikosanoidy (prostaglandiny, leukotrieny a tromboxany), ktoré sú metabolitmi kyseliny 

arachidonovej. Ich pôsobenie v čreve spôsobuje zvyšovanie permeability kapilár, 

vazodilatáciu, indukciu sekrécie hlienu a elektrolytov a tiež vytvára chemotaktický podnet 

pre neutrofilné leukocyty. Zistila sa korelácia prostaglandinu E₂ (PGE₂) so stupňom 

aktivity choroby v súvislosti so zvýšenou koncentráciou. Niektoré štúdie potvrdili 

pozitívny vplyv na priebeh choroby pri podávaní inhibítoru 5-lipoxygenázy (Zileuton) či 

stravy s vysokým obsahom kyseliny eikosapentanovej. Konečným krokom k lézii tkanív sú 
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voľné kyslíkové radikály, ktorých toxický efekt závisí od degradácie proteínov, 

sacharidov, kyseliny hyalurónovej, mucínu, inaktivácie metabolických kofaktorov 

a peroxidácie membránových lipidov. Patria tu superoxid, peroxid vodíka, hydroxylový 

radikál a peroxylový radikál. Oxid dusnatý tvorený z L-arginínu pri nadmernej produkcii 

blokuje syntézu DNA, fukciu mitochondrií a interferuje s uvoľnením intracelulárneho 

železa. Bola preukázaná korelácia so stupňom syntézy u pacientov s UC v súvisloslosti 

s aktivitou choroby. (Lukáš et al, 1998) 

5. Crohnova choroba 

Crohnova choroba je chronické alebo dlhotrvajúce zápalové ochorenie 

gastrointestinálneho traktu. Najčastejšie je postihované tenké črevo a začiatok hrubého 

čreva. Ochorenie však môže postihnúť ktorúkoľvek časť GIT od ústnej dutiny až po anus. 

(“NIDDK“, 2014) Tento nešpecifický zápal je segmentálny či plurisegmentálny, 

transmurálny v typických prípadoch granulomatózny. (Mařatka et al, 1999) CD 

najčastejšie začína pozvoľne a jej aktivita s časom narastá. Typické sú periódy remisií, pri 

ktorých symptómy vymiznú, tieto môžu trvať týždne alebo roky. (“NIDDK“, 2014)  

Na presnejšie stanovanie štádia ochorenia sa poúžíva index aktivity Crohnovej 

choroby CDAI podľa Besta (Crohn´s Disease Activity Index, Bestov index). Hodnotia sa 7 

dňové subjektívne údaje pacienta (denný pocit telesnej pohody, počet bolestí brucha, počet 

riedkych stolíc) potom sa pripočítavajú body za objektívne nálezy, ktoré sú spájané 

s chorobou (artralgia, artritída, lézie v ústnej dutine, na koži, iritída, uveitída, análna fisúra 

či píšťala), za terapiu antidiaroikami, za brušnú rezistenciu. Získané údaje sú násobené 

koeficientami a výsledná hodnota dosahujúca do 150 bodov je pokladaná za remisiu. 

Relaps reprezentujú hodnoty nad 150 bodov. (Lukáš, 1997)  

 

Tabulka č. 1 - CDAI podľa Besta (Best et al, 1976) 

klinicky a laboratórne variabilné 

váhový 

faktor 

počet tekutých alebo vodnatých stolív počas 7 dní x2 

abdomináln bolesť (hodnotená na škále od 0 do 3) počas 7 

dni x5 

pocit všeobecnej pohody, subjektívne hodnotená  0 (dobre)  x7 

- 4 (hrozne) počas 7 dní   

prítomnosť komplikácií x20 

užívanie Lomotilu alebo narkotík na diareu x30 

prítomnosť abdominálnej reszistenice (0 - žiadna, 2 - 

podozrivá x10 

5 - určitá)   

hematokrit ˂ 0.47  muži a ˂0.42 ženy x6 

percentuálna odchýlka od štandartnej váhy x1 
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5.1 Patologický nález 

Úseky tráviacej trubice sú postihované segmentálne (skip lesion), tieto sa striedajú 

s nepostihnutými úsekmi (skipped areas). Vzácne, pod 5 % prípadov býva poškodená 

orálna časť tráviacej trubice. V 20-30 % môže byť postihnuté samotné hrubé črevo - 

Crohnova kolitída. Najčastejšie však býva lokalizovaný zápal v terminálnom ileu 

a priľahlom céku- ileokolitída, cez 50 % prípadov. Transmurálny zápal preniká k seróze 

a do priľahlých uzlín. Lézia prejavená aftoidným vredom pripomínajúcim kokardu (belavý 

stred, začervenaný lem) vzniká nad lymfatickým folikulom, ktorého bunky manifestujú 

aktivitu. Sliznica je presiaknutá a sčervenaná so vzhľadom dlažobných kociek, pretože je 

rozdelená hlbokými fisúrami. (Jirásek, Brodanová & Mareček, 2002) Pre Crohnovu 

chorobu sú typické píštaly, ktoré vznikajú prenikaním trhlín k seróze,  vyskytujúce sa u  

20-40 % pacientov. Enteroenterálna píšťala môže byť asymptomatická, prejavujúca sa tiež 

ako hmatná rezistencia v brušnej dutine, enterovezikálna píšťala vedie v pneumatúrii 

a rekurentnej močovej infekcii, enterokutánna píšťala predstavuje kozmetický problém, 

kedy sa obsah čreva dostáva na kožu, perianálna píšťala v klinickom obraze choroby môže 

dominovať a jej výskyt je až u  tretiny chorých. (Zavoral & Venerová, c2010) 

Preukázateľné sú granulómy s bunkami Laghansovho typu asi v 50 % prípadov CD. Na 

rozdiel od TBC granulómov však nikdy nekazeifikujú. Histologické zmeny je možné 

dokázať aj v makroskopicky normálnych úsekoch. (Jirásek, Brodanová & Mareček, 2002) 

5.2 Klinický obraz 

Pri priebehu a vývoji ochorenia rozlišujeme prvú ataku, remisiu, relaps, recidívu 

a reaktiváciu. Ďalej je výskyt objektívnych morfologických známok definovaný ako tzv. 

rekurencia choroby. (Lata, Bureš & Vaňásek, c2010) Remisia je vymiznutie prejavov 

a príznakov ochorenia, nie však choroby ako takej. (“Velký lékařský slovník“, 2016)  

Relaps  je výskyt klinických príznakov po predošlom medziobdobí bez symptómov 

u pacientov, ktorým bola CD diagnostikovaná a preukázaná. Rizikové faktory u pacientov 

trpiacich Crohnovou chorobou nie sú celkom známe. Dôležitá je okrem aktuálneho stavu 

choroby aj lokalizácia postihnutia, kedy frekvencia výskytu relapsu je vyššia 

u napadnutého tračníka v porovnaní s ileom. Agresívnejšia forma CD je difúzna na rozdiel 

od segmentálneho postihnutia. Predpoveďou relapsov sú pretrvávajúce abnormálne 

parametre aktivity, akými je napríklad zvýšená črevná permeabilita, ktorá  je ukazateľom 

subklinickej choroby a predchádza klinický relaps. Postihnutie doposiaľ nepoškodenej 

časti tráviaceho traktu je označované ako recidíva. U neoperovaných pacientov vzniká 

recidíva od primárnej lézie aborálne, zatiaľ čo u operovaných pacientov je vznik recidívy 

typický pred ileokolitickou anastomózou. Reaktivácia je pojem označujúci vzplanutie 

zápalu v  už postihnutej časti, spravidla  po ukončení konzervatívnej liečby. Rekurenciou 

Crohnovej choroby sa rozumie výskyt objektívnych známok ochorenia, ktoré sú 

definované röntengenologicky, histologicky a endoskopicky na čreve, ktoré bolo 

podrobené resekcii mikroskopicky poškodeného tkaniva.  Rizikovými faktormi rekurencie 

CD po chirurgickej intervencii sú vek, v ktorom ochorenie začalo, dĺžka trvania ochorenia 
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pred chirurgickým zákrokom, predchádzajúce resekcie, indikácia pre operačný výkon, 

rozsah resekcie, lokalizácia ochorenia, postihnutie v oblasti, ktorej okraj bol resekovaný či 

prítomnosť ganulómov. Resekcia s ileokolickou anastomózou dáva väčší predpoklad pre 

rekurenciu ako resekcia s ileostomiou.  Po ileálnej resekcii a parciálnej kolektómii spolu 

s ileokolonickou anastomózou často rekuruje komplikovaná Crohnova ileitída. Rekurencia 

u pacientov bez ileostomie je tým nižšia, čím dlhšie obdobie trvalo než prišiel na radu 

chirurgický zákrok. V neoterminálnom ileu a anastomózach sa objavujúce lézie počas 

prvého roku po výkone vyskytujú častejšie ako v nasledujúcich rokoch. Ďalšími prejavmi 

sú aftoidné vredy v oblasti anastomóz, zhrubené klky a zápalový infiltrát pozostávajúci 

predovšetkým z eozinofilov, zúženie terminálneho ilea do troch rokov až u tretiny 

pacientov, vyvinutie sa stenóz do 10 rokov  u 43 % chorých. Predpovednú hodnotu pre 

rekurenciu  v neoterminálnom ileu nemá prítomnosť alebo absencia mikroskopických 

známok a lézie v ďalšom priebehu nie sú reziduálne ale „nové“. Vplyv črevného obsahu na 

vznik objektívnych známok ochorenia je manifestovaný pri odklone stolice stómiou po 

dobe 6. mesiacov po reanastomóze. Postoperačnú integritu anastomózy neovplyvňuje 

ochorenie v resekovaných okrajoch a preto je princípom chirurgickej terapie Crohnovej 

choroby zachovanie tkaniva. (Lukáš, 1997)      

Greensteinova klasifikácia delí priebeh choroby na typ A agresívny a typ B 

indolentný. Typ A sa vyznačuje perforáciou, tendenciou ku vzniku píšťaľ a abscesov, 

agresívnym priebehom a častými chirurgickými intervenciami. Typ B je fibrostenozujúci 

so sklonom k vzniku stenóz, ataky sú málo časté rovnako ako chirurgická liečba. Ďalším 

typom je C typ, ktorý je zápalový s kolísavou intenzitou vykazujúci známky oboch typov 

A aj B.  

Každá forma postihnutia má svoje špecifiká, čo diagnostiku komplikuje. 

Najčastejšie sa vyskytujúcou formou je ileitická a ileokolická – 30 - 40 % prípadov.  Často 

nesprávne sa toto postihnutie označuje ako akútna alebo chronická apendicída a indikuje 

k apendektómii. (Lata, Bureš & Vaňásek, c2010) 

Typickým predilekčným miestom je oblasť ileocekálna. Symptómy postihnutia 

tejto časti sú bolesti brucha, hnačky a zvýšená teplota. Diagnóza je často určovaná až 

v progresívnom zhoršovaní, kedy problémy pred stanovením diagnózy môžu trvať mesiace 

až niekoľko rokov. Podrobnejšie vyšetrenie prevažne mladších pacientov, predchádzajú 

výrazné chudnutie, hnačkovité stolice a bolesti brucha spolu s tlakovými bolesťami 

v pravom podbrušku, ktoré vytvára zápalová infiltrácia steny terminálneho ilea. V čase 

zhoršovania dlhodobé bolesti naberajú kŕčovitý charakter s lokalizáciou v okolí pupku 

a črevnými zvukmi, plynatosťou, flatulenciou a eruktáciou. Tlakové bolesti sú stáleho 

charakteru na rozdiel od kŕčovitých bolestí, ktoré sa objavujú v závislosti od jedla, 

najčastejšie do 1 hodiny po konzumácii. U pacientov možno sledovať známky 

sideropenickej anémie akými sú napríklad bledý kolorit kože, sklér a slizníc ďalej padanie 

vlasov či lámavosť nechtov. Vyskytovať sa môže tiež proteínová a energetická malnutrícia. 

(Lukáš et al, 1998)  



 

10 

 

Ďalším miesto postihnutia tenkého čreva je terminálne ileum, ktorého klinická 

manifestácia je taká ako bola pôvodne  popísaná Crohnom, so stenózou lumen a fibróznou 

infiltráciou steny. Súčasne sa vyskytujú zápalové zmeny na sliznici céka s aftioidnými 

vredmi a zmenenou, infiltrovanou bauhinskou chlopňou. 

 Pri poškodení v lokalizácii orálneho ilea a jejuna je typickým 

patologickoanatominckým a histologickomorfologickým nálezom rôzne dlhá a tenká 

fibrózna stenóza. Postihnuté miesta môžu byť niekoľko milimetrov malé a dlhé až 

niekoľko desiatok centimetrov. Špecifickým prejavom je  črevný dispeptický syndróm 

s interminentnými bolesťami brucha a známkami malnutrície. Pacient má zvyčajne zníženú 

chuť k jedlu a neprospieva. Sťažuje si na eruktáciu, flatulenciu a meteorizmus, škvŕkanie 

v bruchu a nepríjemné prelievanie črevného obsahu zhruba 1-2 hodiny po jedle. Dominuje  

tu chudnutie, prejavy anémie a proteinoenergetická malnutrícia. K podrobnému vyšetreniu 

dochádza častokrát až po atakách abdominálnych kolík, spojených s črevnou  

nepriechodnosťou. Stáva sa, že dochádza k chybnej diagnostike UC. V laboratórnom 

obraze sú len nevýrazné zmeny, sideropénia a hraničná hodnota albumínu, ktoré však 

kontrastujú s ťažkosťami a stavom pacienta. Mechanická nepriechodnosť sa rieši 

chirurgickou intervenciou, kedy  po resekcii býva priebeh bez ťažkostí a k recidíve stenóz 

dochádza zriedka. 

 Samostatné poškodenie hrubého čreva býva asi u 25-35 % pacientov. Môže byť 

kontinuálne, najmä pri zasiahnutí rekta pripomína UC. Častejšie však býva segmentálne 

alebo fokálne postihnutie. Ponímame pri tom zápalové ložiská, ktorými sú erytém sliznice, 

aftoidné vredy alebo hlboké pozdĺžne vredy. Nie husto a difúzne rozptýlené sú naopak 

lézie. Rozsahom poškodenie črevnej sliznice môže pri len povrchovom postihnutí 

pripomínať UC, alebo sa manifestuje poškodením transmurálnym, so vznikom píšťaľ 

a stenóz. Pri postihnutí lokalizovanom práve v hrubom čreve laboratórne výsledky vo 

všetkých formách vykazujú najvýraznejšie známky zápalu. (Lukáš et al, 1998) 

S 20% výskytom nasleduje perianálne poškodenie s prevládajúcim rektálnym 

syndrómom, hrozí tvorba perianálnych infiltrátov, píštalí a abscesov. (Lata, Bureš & 

Vaňásek, c2010) Izolovaná lokalizácia nie je častá, väčšinou sa jedná o poškodenie čreva 

súčasne v oblasti hrubého čreva alebo ileocekálneho prechodu. Alexander - Williams delí 

CD v anorektálnej oblasti na dve skupiny. Prvou skupinou sú zmeny v dolnej časti 

análneho kanálu a kožné lézie, ktoré sa prejavujú maceráciou kože, eróziou, 

vredmi, abscesmi a hypertrofickými ritnými papilami. Pre postihnutie dolnej časti sú 

typické fisúry.  Druhú skupinu predstavujú lézie v hornej časti análneho kanálu 

manifestované hlbokými vredmi vytvárajúcimi píšťaly. Prejavom vysokej agresivity 

ochorenia je extenzia vredov do perianálnej časti kože a vnútri análneho kanálu. Hlboké 

vredy a stenózy sa môžu vyskytovať v distálnej časti rekta. Prejavy perianálnej formy 

nemusia byť s črevnou alebo brušnou symptomatológiou vždy v súvislosti. Táto ju môže 

predchádzať alebo sa naopak dostavovať až po črevných ťažkostiach. U pacientov 

s diagnostikovanou anorektálnou formou CD s recidivujúcimi análnymi hnisavými 

prejavmi bez aktuálnych zmien na čreve môže dôjsť k týmto zmenám až po  niekoľkých 

rokov. (Lukáš et al, 1998)  
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Výnimočné je postihnutie orálnych úsekov tráviaceho traktu, ktoré predstavuje 0.5 

- 2% .Lokálizácia v pažeráku, žalúdku a duodenu vedie k obtiažnemu rozlíšeniu Crohnovej 

choroby od vredovej choroby, v pokročilom štádiu sa tiež môže zamieňať s malignitou. 

(Lata, Bureš & Vaňásek, c2010) Symtomatológia je závislá na postihnutom orgáne. 

U poškodenia pažeráku je typická progresívna disfágia spolu s úbytkom na hmotnosti. 

Zvyčajne ide o stenózu rôznej dĺžky s vredmi. Charakteristiké je tiež zhrubnutie 

submukózy a fibróza steny pažeráku. Postihnutie žalúdku je vzácne, prejavujúce sa 

mnohonásobnými nehojacimi sa vredmi súčasne so stenózami odtokovej časti žalúdku, 

pylorického kanálu a orálnej časti duodena. Ďalšími príznakmi sú porušená evakuácia 

žalúdku, pocit plnosti po jedle, nauzea či zvracanie nestráveného žalúdočného obsahu. 

Duodenálne stenózy a písťaly narušujú črevnú pasáž, vedú k prejavom malabsorpcie 

s plynatosťou a chudnutím. (Lukáš et al, 1998) 

5.3 Komplikácie 

Gastrointestinálne komplikácie idiopatických črevných zápalov je možné rozdeliť 

do 2 skupín. Prvá skupina vyplýva z prudkého a aktívneho priebehu choroby a je vyvolaná 

progresiou zápalového procesu. Patria tu príznaky ako toxické megakolon alebo perforácia 

a krvácanie. Druhú skupinu predstavujú následky chronického a devastujúceho priebehu 

zápalu, ktoré sú v podstate výsledkom reparačných a pozápalových pochodov v tkanive. 

Zaraďuje sa tu displázia či kolorektálny karcinóm. (Lukáš et al, 1998) Zápalové zmeny 

spôsobujú narušenie všetkých vrstiev črevnej sliznice a to aj vrátane serózy. Stena čreva je 

zhrubnutá a edematózna. Lymfatické cievy sú dilatované, lymfatické folikuly spolu 

s Peyerovými plátmi hyperplázujú. Príčinou vzniku abscesov a píšťal sú fisúry a vredy, 

ktoré môžu prenikať črevnou stenou. Epiteloidné granulomy sa mikroskopicky zistia asi 

u polovice pacientov trpiacich CD. Prvým makroskopickým prejavom ochorenia je 

lokalizovaný erytém sliznice čreva sprevádzaný aftami a drobnými vriedkami. 

Charakteristickým je epitel dlažbového vzhľadu („cobblestone“ reliéf) a striedanie 

postihnutých a nepostihnutých častí čreva alebo atypickej lokalizácie v orálnych úsekoch 

tráviaceho traktu.  Markantnými komplikáciami CD sú tiež fibrotické stenózy. (Bureš & 

Rejcht, 2001)  

Krvácanie je u CD takmer raritné (len 0,9 % prípadov) a je spôsobené ulceráciou 

zasahujúcou cievy. Je závislé na veľkosti cievy, ktorú eroduje. Prevažne sa vyskytuje na 

začiatku ochorenia a je častejšie sa vyskytujúce skôr z ilea než z hrubého čreva. 

Endoskopické vyšetrenie by sa malo vykonať u každého masívneho krvácania na vylúčenie 

zdroja z hornej časti zažívacieho traktu. Liečba je totožná s terapiou krvácania 

pri ulceróznej kolitíde. 

Abscesy a píšťaly sú dôsledkom fisúr a vredov prenikajúcich sliznicou čreva do 

extraintestinálnych tkanív. Tvorbu abscesov má za následok unikanie črevného obsahu do 

peritoneálnej dutiny, píšťaly sú tvorené únikom obsahu do vedľajších orgánov či do 

brušnej steny. Výskyt abscesov je asi u 15-20 % pacientov s CD. Intraabdominálne 

abscesy vznikajú medzi črevnými kľučkami, medzi črevom a parietálnym peritoneom 

s možnosťou prenikania do retroperitonea. Extraabdominálne abscesy prenikajú do oblasti 
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m.psoas vpravo, kde sú prítomné bolesti pri flexii bedrového kĺbu. Klinickým prejavom 

abscesu je teplota a bolesť brucha závislá na lokalizácii ložiska. Brucho je pohmat 

rezistentné. Spontánna ruptúra abscesu môže viesť k enterokutánnej píšťale. Diagnostika 

abscesov sa prevádza pomocou CT, sonografie, magnetickej rezonancie, kontrastným 

vyšetrením báriom a leukocytárnym scanom. V terapii sa osvedčujú širokospektrálne 

antibiotiká, definitívnou liečbou je však chirurgický výkon (resekcia). Píšťaly sa 

u Crohnovej choroby vyskytujú s prevalenciou 20-40 %. Všeobecne ich možno rozdeliť na 

vnútorné, vonkajšie a zmiešané. Jednoduchá píšťala má jeden trakt, zatiaľ čo 

komplikované majú dva a viac traktov. Najrozšírenejšie píšťaly sú enteroenterické 

a enterokutánne, menej časté sú enterovezikálne a enterovaginálne, raritné sú napríklad 

gastrokolické, kolobronchiálne a duodenopankreatické. Najpoškodenejšia časť čriev 

píšťalami je terminálne ileum, kedy sa píšťala prepája s ďaľšími kľučkami tenkého čreva 

alebo so sigmoideom. Rozvoj píšťal je typický pre aktívne štádium ochorenia. Ich priemer 

môže byť malý aj veľký s výraznou pasážou, čo vedie k malabsorpcii, hnačkám a váhovým 

úbytkom. Diagnostikujú sa pomocou sonografie, fistulografie, röntengenologicky 

báriouvou kašou, CT alebo magnetickou rezonanciou. Pri symptomatickej píšťale sa 

doporučuje parenterálna výživa a tiež podávanie imunosupresívnej liečby až do 

uzatvorenia píšťaly. U enterokolitických sa zvyčajne podávajú antibiotiká. Komplikáciou 

je častá rekurencia. Po neúspešnej konzervatívnej liečbe  je nutná chirurgická resekcia 

postihnutej oblasti.  

Obštrukcia je častá komplikácia Crohnovej choroby vyžadujúca chirurgickú 

intervenciu. Parciálna alebo úplná vzniká zúžením priesvitu tenkého čreva z nasledovných 

dôvodov: akútny zápal edémom steny, chronický zápal muskulárnou hyperpláziou, 

zjazvenie, adhézia, kompresia abscesmi a zväčšenými miazgovými uzlinami. Príčinou 

býva zadržanie črevného obsahu, predovšetkým s obsahom vlákniny, ktorý ostáva 

zaseknutý v oblasti striktúry. Parciálna obštrukcia sa klinicky prejaví kŕčovitými 

periumbilikálnymi  bolesťami brucha po jedle a pred vyprázdnením. Epizódy kŕčov 

a hnačiek sú interminentné s nasledovnými prolongovanými epizódami spojenými so 

silnou bolesťou, hnačkou, nauzeou a zvracaním. Diagnosticky sa obštrukcia potvrdzuje 

podaním kontrastnej látky, irrigografiou a koloskopiou. Terapia so zásadou nepodávať nič 

per os, nasleduje zavedenie nasogastrickej sondy s odsávaním a aplikovanie parenterálnej 

výživy. Kortikosteroidy sú indikované u akútneho zápalu. Po neúspechu konzervatívnej 

liečby prichádza do úvahy chirurgický výkon alebo balóniková dilatácia.  

Perforácia voľná do brušnej dutiny je menej zvyčajná ako ohraničená perforácia, 

ktorá má súvis s píšťalami a tvorbou abscesov. Je spojená so zhrubnutím črevnej steny 

v blízkosti stenózy alebo dlhej striktúry. 

Perianálne poškodenie u pacientov s Crohnovou chorobou je časté. Vyskytujú sa 

hemoroidy, análne fisúry a vredy v análnom kanále, tieto môžu vyústiť až do 

periproktálnych abscesov a píšťaľ, ktoré ústia v okolí anu, na vulve alebo na skróte. 

Rektálny vred sa môže vetviť do viacerých píšťal, z ktorých vyteká serózny alebo 

hlienovitý obsah. Pri nedostatočnej drenáži vzniká absces, prejavujúci sa bolesťou pri 

defekácii, chôdzi a sedení. Palpačnú bolestivosť sprevádza objektívne perianálne 
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sčervenanie. Irrigografia slúži na preukázanie píšťal, endoskopia, CT, a MR sú využívané 

pri zisťovaní perianálneho abscesu. Dlhotrvajúce postihnutie môže viesť k deštrukcii 

ritného zvierača a k inkontinencii. Zámerom liečby je odstránenie lokálnych prejavov 

a zachovanie zvierača. Konzervatívna liečba je dlhodobá, po jej ukončení sú časté 

rekurencie a pri neúspešnosti treba pristúpiť k chirurgickému výkonu (drenáž, čiastočná 

análna sfinkterotomia, kolostómia). (Lukáš, 1997) 

Toxické megakolon je obávanou a smrtiacou komplikáciou CD aj UC. Incidencia 

u pacientov s CD je 0,3 %. Dôsledkom je strata napätia svaloviny čreva, vymiznutie 

peristaltiky a porušenie motility,  vznik paralytického ilea s vysokým obsahom plynov 

a následnou dilatáciou steny hrubého čreva. Faktory ovplyvňujúce vznik toxického 

megakolon sú fulminantná aktivita ochorenia, rozvrat vnútorného prostredia, ktorými sú 

metabolická alkalóza, hypokalémia či hypokalcémia. Tieto rozvraty vedú k vyššej 

incidencii letálneho zakončenia. Ďalšími negatívne ovplyvňujúcimi faktormi sú nevhodná 

medikamentózna liečba, invazívne vyšetrenia, predovšetkým irigografické a koloskopické. 

(Lukáš et al, 1998) 

Osteoporóza a osteomalácia sú dôsledkami malabsorpcie pri poškodení alebo 

resekcii čreva. Vznikajú ako následok deficiencie vápnika a vitamínu D a veďĺajší účinok 

liečby kortikoidmi predovšetkým u starších pacientov, tiež sa uvádza závislosť na dávke 

a dĺžke konzervatívnej liečby.  

Karcinom hrubého čreva je pri CD menej frekventovaný v porovnaní s UC, avšak 

riziko vzniku je pravdepodobne rovnaké. Incidencia karcinomu je 5-10x väčšia u pacientov 

s CD než u bežnej populácie. Zvyčajne sa vyskytuje u pacientov, ktorým bola CD 

s extenzívnym poškodením tračníka diagnostikovaná pred 21. rokom života a sú po 

chirurgickej operácii s bypasom alebo exkludovanou črevnou kľučkou. Nádory sú však  

zvyčajne objavované až po dĺžke trvania ochorenia viac než 20 rokov. Lokalizácia je 

pravostranná preferenčne v oblasti tvorby píšťal. Obvykle sa vyskytuje adenokarcinom 

v spojení s displáziou, infiltrujúceho typu. Zvýšené je riziko vzniku lymfómov zažívacieho 

traktu.  

5.4 Extraintestinálne manifestácie 

Mimočrevné príznaky CD sú totožné s príznakmi UC, avšak sa vyskytujú častejšie. 

(Lata, Bureš & Vaňásek, c2010) U Crohnovej choroby sú 2x častejšie extraintestinálne 

prejavy v prípade postihnutia hrubého čreva. Priebeh niektorých komplikácií nemá priamu 

závislosť s ochorením avšak je k nemu pridružený. Súvis je tiež s poruchou fyziologickej 

funkcie čreva. (Klener at al, 2006) Etiológia nonintestinálnych symptómov nie je známa. 

Sú rozdeľované do 2 skupín: 1.manifestácia, ktorej aktivita súvisí s aktivitou črevnej 

choroby, 2. manifestácia, ktorej aktivita je nezávislá od aktivity ochorenia. Prejavy môžu 

byť relatívne časté (artritída), vyskytujúce sa len pri niektorých kategóriách pacientov 

(ankylózujúca spondylitída) alebo je ich prítomnosť raritná (perikarditída). Manifestácia 

zvyčajne ukazuje na reaktiváciu alebo progres zápalového procesu. Incidencia 

mimočrevných príznakov je u 21 % pacientov s IBD. 25 % chorých má viac než jeden 
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extraintestinálny prejav.  (Lukáš, 1997) Patogenetické mechanizmy vyvolávajúce 

mimočrevné komplikácie nie sú celkom známe, avšak podľa diferenciálnych prejavov 

a ich závislosti na aktivite sa predpokladajú nasledovné mechanizmy:  

 Ukladanie imunokomplexov v priebehu vysokej aktivity zápalu, ktoré sa 

nasledovne deponujú do synovie kĺbov, kože alebo do oka. Tieto potom 

vyvolávaú lokálnu zápalovú reakciu. 

 Autoimunitné reakcie na bunkové štruktúry orgánov prebiehajúce nezávisle 

od aktivity alebo typu zápalového procesu. Môžu sa považovať za vzdialené 

manifestácie ochorenia. (Lukáš et al, 1998) 

Kĺbové manifestácie prebiehajúce v rámci IBD sú rozdelené do 3 skupín: a) 

kolitická artritída – jednostranné postihnutie predovšetkým kĺbov dolných končatín možné 

už v dobe  vzplanutia ochorenia, b) polyartritída – symetrické postihnutie periférnych 

kĺbov, c) spondylitída. Artititída je najčastejším extraintestinálnym prejavom IBD . 

Prítomnosť kĺbového zápalu sa najčastejšie manifestuje synovitídou periférnych kĺbov 

závislou na aktivite zápalu alebo sakroilitídov, ktorá môže byť sprevádzaná spondylitídou.  

Incidencia periférnej artritídy je pri CD 3,14- 42 %. Môže predchádzať prejavy, obvykle sa 

však pred prvými prejavmi nevyskytuje. K relapsom dochádza väčšinou pri remitujúcom 

alebo kontinuálnom priebehu choroby. Pri Crohnovej chorobe nie je chirurgická 

intervencia prevenciou proti atakám artritídy na rozdiel od ulceróznej kolitídy.  

Očné manifestácie sú popisované u 10 % postihnutých IBD. Pri Crohnovej 

chorobe je incidencia očných prejavov vyššia pri postihnutí hrubého čreva. Najčastejšie 

popisované sú konjuktivitídy, episkleritídy, uveitídy, iritídy a keratitídy. Tiež orbitálna 

myositída a obliterácia retinálnej artérie. Aktivity očných zápalov korelujú s aktivitou 

črevného ochorenia. Odpoveďou na vykonanú kolektómiu sú lézie. 

Kožné manifestácie sa vyskytujú u 9-23 % pacientov. Incidencia je častejšia 

u žien. Jednoznačný súvis k IBD má erythema nodosum a pyoderma gangrenosum. Nie 

celkom objasnená spätosť je s erythema multiforme, epidermolysis bullosa aquisita, lichen 

planus a kožná ulcerácia.  Pyoderma gangrenosum je najťažším prejavom kožnej lézie 

u idiopatických črevných zápalov. Postihuje 1-2 % pacientov trpiacich Crohnovou 

chorobou. Koreluje s aktivitou choroby a objavuje sa pri ťažkých priebehoch. 

Najfrekventovanejší výskyt je na dolných končatinách. Dobre odpovedná na kolektómiu. 

Kožné ulcerácie sú popisované v súvislosti s ťažkým priebehom CD  a delia sa na 

perianálne, parastomické a metastatické.  

Slizničná manifestácia sa prejavuje aftóznou ulceráciou až u 19,3 % pacientov 

s IBD. Je to častným prejavom prechádzania vzniku akútneho črevného zápalu. Lézie sa 

vyskytujú aj na povrchoch slizníc iných orgánov ako napríklad pažerák, urogenitálny trakt 

a anus. Edémy bukálnej sliznice a edém pier sú spojené s hlbokými fisúrami alebo vredmi. 

(Lukáš, 1997) 

Hepatobiliárna manifestácia sa objavuje u 10-15 % pacientov s IBD. 

Parenchymatózne poškodenie vedie ku chorobám ako sú hepatálna steatóza, 



 

15 

 

granulomatózna hepatitída, autoimunitná chronická hepatitída a pericholangitída. 

Poškodenie žlčového stromu má za následky vznik primárne sklerotizujúcej cholangitídy, 

cholangiokarcinomu a cholelitiázy. (Lukáš et al, 1998) Pericholangitída je najčastejším 

(benígnym) hepatobiliárnym ochorením, ktoré postihuje pacientov s idiopatickými 

črevnými zápalmi. Je preukázaná pečeňovou biopsiou až u 70 % prípadov po kolektómii.  

Obličkové manifestácie  korelujú najčastejšie s Crohnovou ileokolitídou  vo forme 

urolitiázy. (Lukáš, 1997) Výskyt nefrolitiázy sa uvádza medzi 8-19 % v porovnaní 

s výskytom v bežnej populácii (0,1 %).   

Pľúcne manifestácie typickejšie pre Crohnovu chorobu sú zápalové postihnutie 

horných dýchacích ciest (laryngitída, tracheitída a bronchitída) ďalej je to skupina 

asymptomatických porúch pľúcnej funkcie predovšetkým zníženie difúznej kapacity 

a alveolitídy lymfocytárneho typu.  

Cievna manifestácia u IBD je venózna trombóza, postihujúca hlboké žily hlavne 

v dolných končatinách, predstavujúca časté a vážne komplikácie. 

Anémia sa vykytuje z dôvodu krvných strát, sideroblastická anémia, 

megaloblastová anémia z nedostatku vitamínu B9 (kyseliny listovej) a nedostatok vitamínu 

B12 vedie k autoimunitnej hemolytickej a aplastickej anémie.  

Pankreatickou manifestáciou v priebehu Crohnovej choroby je disfunkcia 

pankreasu, ktorú spôsobujú pravdepodobne imunosupresíva. V žľaze sa tiež nachádza 

granulomatózny zápal. 

 

5.5 Diagnostika 

 Diagnostika Crohnovej choroby na základe anamnézy je omnoho komplikovanejšia 

ako pri UC. Prirodzene premenlivé symptómy sú mätúce. Diagnostické vyhodnocovanie 

v čase prítomnosti idiopatických črevných zápalov často zahŕňa kolonoskopiu, vzduchom 

kontrastný báriový klystír (air contrast barium enema) a ďalšie vyšetrenia tenkého čreva. 

Navyše definujú mieru črevného poškodenia a sú kľúčové pri ďalšom riadení pacienta. 

(Heuman, Mills & McGuire, c1997) Ďalšia diagnóza je založená na súhrne informácií 

získaných z fyzikálneho, laboratórneho a endoskopického vyšetrenia spolu s histologickým 

vyšetrením bioptických vzorkov. Okrem iného majú pacienti trpiaci Crohnovou chorobou 

bohaté extraintestinálne príznaky, ktoré odvádzajú pozornosť od samotných črevných 

komplikácií. Malá pozornosť sa venuje strate hmotnosti a stagnácii rastu u detí.  

Laboratórne vyšetrenie slúži na vylúčenie črevnej infekcie spôsobenej baktériami 

ako sú napríklad Salmonella, Shigella, Campylobacter, Aeromonas, Plesiomonas, Yersinia, 

Escherichia coli, Clostridium difficile, Giardia lamblia. Rovnako je nutnosť vylúčenia 

prítomnosti tuberkulózy. Z krvného obrazu sa ďalej zisťuje anémia, hypoalbuminémia, 

zvýšená sedimentácia, pozitívne okultné krvácanie a trombocytóza. V sére sa nachádzajú 

znížené hladiny zinku, vápnika, fosforu a magnézia. (Lukáš et al, 1998) Výrazná hnačka 
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vedie k príznačným elektrolytickým abnormalitám; plazmový proteín a hodnoty albumínu 

dávajú indície k intenzite idiopatického črevného zápalu a nutričnému stavu. (Barrison, 

Anderson & McIntyre, c1991) 

Endoskopické vyšetrenie - sigmoidoskopia je zásadná na zobrazenie sliznice a 

získanie tkaniva na histológiu a ak je to možné, mala by byť odobratá vzorka stolice na 

mikroskopické vyšetrenia a kultúry. Normálny konečník vylučuje takmer vždy ulceróznu 

kolitídu. Abnormalita sa pohybuje od miernej hyperémie cievneho odporu cez 

granulomatóznu sliznicu, ktorá pri kontakte s nástrojom krváca, až po kvetnatú ulceráciu 

so spontánnym krvácaním. V niektorých prípadoch je Crohnova ulcerácia nevýrazná, 

vydutá a obklopená normálnou sliznicou, ale v iných ju môže byť ťažké odlíšiť od 

ulceróznej kolitídy. Kolonoskopia je alternatíva irigografie. Môže odhaliť miernejšie 

príznaky choroby, ktoré nie sú demoštrované rádiológiou a rozsah choroby, keď je 

histologicky determinovaná, zvyčajne nachádza väčšší než je rádiologický rozsah. 

Radiologické abnormality môžu poukazovať na prípadné podozrivé bioptické polypové 

lézie. Crohnova choroba môže byť dobre definovaná: vizuálne a histologické vyšetrenia 

terminálneho ilea sú možné vo väčšine prípadov. (Barrison, Anderson & McIntyre, c1991)  

Röntengenologické vyšetrenie – irigografia s dvojitým kontrastom pri podozrení na 

idiopatický črevný zápal patrí medzi typické vyšetrovacie metódy. Pri CD sa často využíva 

na zobrazovanie píšťal. Nakoľko je bežné aj postihnutie tenkého čreva (80 %), použitie 

kontrastných látok na detekciu ochorenia patrí medzi základné vyšetrovacie a diagnostické 

metódy. RTG vyšetrenie pri podozrení na CD vždy predchádza ultrasonografické 

vyšetrenie. Je to vhodný spôsob určovania miest zhrubnutia steny čreva a vyhľadávania 

abscesov, na ktorých lokalizáciu je potreba používať tiež CT. (Lukáš et al, 1998) 

Diferenciálna diagnostika slúži na vylúčenie iných ochorení s podobnými 

symptómami ako sa prejavujú pri IBD. Pri bolesti v pravom dolnom brušnom kvadrante či 

už s alebo bez hmatnej rezistencie, prichádza do úvahy apendicída, infekcia, lymfom, 

mezenteriálna lymfadenitída či cysta ovaria. Pri periumbilikálnych a epigastrických 

lokalizáciách bolesti je potrebné vylúčiť obstipáciu, laktózovú intoleranciu, dráždivý 

tračník alebo peptický vred. Vyšetrenia sú navyše doplňované laboratórnym vyšetrením 

zápalových markerov, krvného obrazu, hepatálnych testov a S-amylázy. Symptómy 

sprevádzajúce IBD sú bolesť brucha aj v noci, nauzea, zvracanie, anorexia, teploty, úbytok 

telesnej hmotnosti, nafúknuté brucho či iné extraintestinálne manifestácie. Krvácanie 

z rekta môže byť prejavom análnej fisúry, polypu, Meckelovho divertiklu či rektálneho 

vredu. Vodnatá stolica môže značiť dráždivý tračník, intoleranciu laktózy, nadmerné 

používanie sorbitolu alebo preháňadiel a infekciu vyvolanú Giardia lamblia. (Lukáš et al, 

1998)  
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6. Ulcerózna kolitída 

Ulcerózna kolitída nazývaná aj idiopatická proktokolitída je nešpecifický 

hemoragicko-katarálny alebo ulcerózny zápal konečníka a priľahlej časti alebo celého 

tračníka s nárazovým alebo exacerbujúcim priebehom. (Lukáš, 1997) Kolitída má priebeh 

šíriaci sa kontinuálne do vyšších partií hrubého čreva kde poškodzuje predovšetkým 

povrchové vrstvy sliznice čreva. (Lukáš et al, 1998) 

Pri charakteristike ulceróznej kolitídy je potrebné poznať priebeh a faktory ju 

ovplyvňujúce. Hlavnými sú vek a rozsah poškodenia v čase prvých prejavov ochorenia, 

trvanie a tiaž symptómov pri prvotnom výskyte. Ataka postihuje tiež pacientov s UC, len 

18 % postihnutých zasiahne ataka akútnej kolitídy iba 1 krát. 7,2 % chorých s UC má 

chronický kontinuálny priebeh bez kompletných remisií s perzistentnými symptómami. Vo 

väčšina prípadov (64,4 %) je priebeh chronický interminentný s relapsami a remisiami. 

Fulminantný priebeh sa uvádza u 8 % chorých, so 4 % fatálnych následkov.   

Hodnotenie výsledkov a liečby UC  sťažuje fakt, že hodnotenie tiaže a aktivity ochorenia 

nie je zjednotené. Existujú klinické indexy aktivity ako Mayo index alebo SAI (Severity 

Activity Index). Jeden z najviac používaných je index podľa Rachmilewitza CAI- Colitis 

Activity Index hodnotiaci aktivitu na dvoch úrovniach: vlastná klinická aktivita a lokálny 

endoskopický nález. Pre praktické posúdenie aktvity a tiaže je nutné dbať na dostatok 

informácií o pacientovi v rovinách: laboratórne parametre, zmeny na endoskopickom 

obraze a vlastné ťažkosti pacienta.(Lata, Bureš & Vaňásek, c2010) 

6.1 Patologický nález  

Patologický nález je vždy prítomný v konečníku. Pokiaľ je postihnutá len táto časť, 

nazýva sa tiež proktitída. Ďalej sa môže šíriť orálnym smerom, vždy kontinuálne avšak 

oblasti poškodenia hrubého čreva môžu byť rôzne veľké. Tenké črevo ani ostatné časti 

tráviacej trubice nie sú postihnuté. Zo začiatku je pre UC typický hemoragický zápal, ktorý 

progresuje  do zápalu purulentného až vredovitého. V porovnaní s Crohnovou chorobou sa 

poškodenie týka len povrchovej časti sliznice hrubého čreva. Charakteristické sú tzv. 

kryptové abscesy, ktoré spôsobuje nahromadenie leukocytov v slizničných žľazách 

a nasledovné vymiznutie pohárikových buniek čreva a zníženie sekrécie hlienu. (Jirásek, 

Brodanová & Mareček, 2002) U ťažkých priebehov zápalu je signifikantné zhrubnutie 

muscularis mucosae hrubého čreva. Mikroskopicky je viditeľná infiltrácia sliznice 

mononukleárovými bunkami, eozinofilmy a granulocytmi. (Zavoral & Venerová, c2010) 

Histologický nález nie je smerodajný a pre UC typický. Pri vyhojovaní ťažších slizničných 

defektov môžu vznikať zápalové polypy, ktoré však nemajú maligný potenciál 

adenómových polypov. (Jirásek, Brodanová & Mareček, 2002) 
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6.2 Klinický obraz 

Typické pri priebehu UC je striedanie období remisií s relapsmi, pričom prevažuje 

obdobie remisie. Druhá ataka je prítomná do 12 mesiacov až u 80 % chorých. Náročnosť 

a zaťaženie organizmu nadchádzajúcim relapsom nemožno predvídať, rovnako ako určenie 

či bude priebeh kontinuálny alebo interminentný. Nevylučuje sa ani prítomnosť 

rekurentných epizód. U pacientov s postihnutím distálnej časti čreva je pravdepodobnosť 

remisií väčšia. Klinický priebeh je lepší u pacientov s dlhodobým ochorením v porovnaní 

s chorými s krátkou anamnézou. Dôležité je určiť hranice medzi aktívnym ochorením 

a nástupom remisie. Podľa periodicity relapsov je priebeh delený na typ remitujúci- 

incidencia častejšie než 1 krát ročne; intermitujúci s viacročnými obdobiami; perakutní- 

typický je prudký začiatok, rýchla progresia a časté fatálne zakončenie.  Mnohokrát sa 

stretáva s bifázickým priebehom UC a to s relapsmi na jar a na jeseň. Ďalším špeficikom 

UC je dlhodobý vývoj, ktorý môže byť progresívny- vyvrcholenie do chronického alebo 

perakútneho stavu; stacionárny- u choroby je pravidelná periodicita; regresívny- priebeh 

ochorenie je postupný v miernejších návaloch. (Lukáš, 1997) 

Charakteristickým prejavom UC je hnačka, ktorá je nie vždy, no zvyčajne spojená 

s prímesou krvi v stolici. Dôsledkom dráždenia zapáleného rekta sú časté aj keď nie veľmi 

objemné stolice. Chorí trpiaci UC si tiež sťažujú na tenezmy, rektálnu bolesť a nútenie na 

stolicu sprevádzané odchodom krvi alebo krvavého hlienu. Frekvencia defekácie pri 

ťažšom a extenzívnom priebehu je aj viac než 20 stolíc denne či v priebehu noci. Zvyčajne 

u starších pacientov dochádza vplyvom spazmov a bolesti v rektálnej oblasti k funkčnej 

obštrukcii a zápche. Podľa lokalizácie zápalu sa krv v stolici nachádza len na povrchu 

(zápal je obmedzený na oblasť rekta) alebo je krv primiešaná do stolice (rozsiahlejšie 

poškodenie). Iným symptómom je bolesť v bruchu, výrazná pri fulminantom priebehu. 

Objavovať sa môže po jedle, je kŕčovitá a zaniká po vyprázdnení. Je dôsledkom spazmov 

muscularis mucosae a črevnej distenzie. Sprievodnými príznakmi UC sú tiež anorexia 

spôsobená nauzeou, pocitmi sýtosti a bázňou, že jedlo vyvolála abdominálne bolesti 

a hnačky; zvracanie a váhový úbytok priamo úmerný rozsahu poškodenia čreva zápalom. 

(Lukáš, 1997)  

Rektálny syndróm je typickým príznakom UC popisovaný ako nutkavý pocit na 

stolicu, za súčasnej defekácie neprimeraného objemu stolice alebo krvavého hlienu. Pri UC 

syndróm príznakom pre rektálny ohraničujúci konečník alebo jeho aborálnu časť. 

Kolitický syndróm sa odlišuje nutkavým vyprázdňovaním s riedkymi až vodnatými 

stolicami s prímesou krvi, hlienu alebo hnisu. Nasvedčuje poškodeniu orálnejšej časti 

tračníka. Jedná sa ľavostrannú alebo totálnu formu postihnutia.  

Rektálny tvar ohraničuje poškodenie konečnej časti hrubého čreva s typickým 

miernym zápalom, ktorý býva hemoragický. Zdravotný stav je dobrý, pracovná schopnosť 

je obmedzovaná predovšetkým z dôvodu tenezmov. Priebeh ochorenia je zväčša 

periodický v priemerne trvajúcich nárazoch niekoľko týždňov a s následným niekoľko 

mesačným až ročným obdobím kľudu. Komplikácie sa nevyskytujú, laboratórne 
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a biochemické výsledky sú v norme. Príznaky zápalu sú oslabené alebo sa makroskopicky 

upravia. Zriedkavo je priebeh chronický aj napriek intenzívnej liečbe.  

Levostranný tvar má klinický priebeh stredne ťažký. Poškodený je konečník 

a panvový tračník (sigmoideum) prípadne zostupný tračník až po slezinný záhyb. Okrem 

typického klinického prejavu kolitického syndrómu je prítomná anémia, chudnutie, kožné 

a kĺbové komplikácie. Z biochemického obrazu je zmena sedimentácie, ľahká 

hypalbuminémia a hyperglomulinémia. 

Totálny tvar tzv. pankolitída je najťažšou formou UC, ktorá postihuje celý 

konečník vrátane tračníka. Zasahuje oblasti  hepatálneho záhybu až k ileocekálnej chlopni. 

Ráz zápalu je vredovitý s dlhším trvaním vredovito polypózny. Klinicky sa prejavuje 

hnačka, ktorá je sekrečná, riedka stolica difúzne miešaná s krvou a hnisom. Sekrenovaná 

tekutina obsahuje zvýšené množstvo krvnej bielkoviny, čo vedie k nedostatku albumínu. 

Charakter klinickej a laboratórnej odozvy je prevážne toxický, septický alebo kachetický. 

Príznakom toxikózy je anorexia, pokles na váhe, anémia, zmeny v bielej zložke krvi 

a extraintestinálne manifestácie. Septickým prejavom je horúčka, seprickopyemické 

komplikácie akými sú abscesy, tromboflebitídy, septické infarky a toxické megakolon. KO 

je zmenený v červenej aj bielej zložke, pozitívna býva hemokultúra. Prejavom kachexie je 

chudnutie a celkové chradnutie, elektrolytový rozvrat, edémy, incontinenctia alvi, 

prostrácia až úplné vysilenie. (Mařatka et al, 1999) 

6.3 Komplikácie 

Rozdelenie gastrointestinálych komplikácií IBD na základe priebehu a následkov 

zápalu bolo bližšie popísané v kapitole 5.3. Komplikácie popisované pri UC sú masívne 

krvácanie, perforácia kolon, stenózy, neoplastické zmeny a toxické megakolon. Väčšina 

z týchto je príčinou k chirurgickej intervencii. (Lata, Bureš & Vaňásek, c2010)  

Krvácanie z rekta je charakteristickým príznakom UC predovšetkým 

proktosigmoitídy. Je dôsledkom difúzneho zápalu sliznice, je trvalé a zvyčajne neveľké. 

Prítomnosť masívneho krvácania je pri extenzívnom poškodení a vychádza z oblastí 

zmenenej, kongestívnej a ulcerovanej sliznice vplyvom zápalu. Pri neúspešnej 

konzervatívnej liečbe by sa malo pristúpiť k chirurgickému zákroku. (Lukáš, 1997) 

Incidencia masívneho krvácania nie je častá, v rôznych publikáciách sa číselné hodnoty 

pohybujú od 2 do 5 %. V súčasnosti sa výskyt znižuje z dôvodu znižujúcej sa frekvencie 

ťažkých prípadov a účinnejšej konzervatívnej liečbe. (Lukáš et al, 1998) 

Perforácia je zvyčajne spájaná s toxickým megakolon, ale výskyt je možný aj 

u ťažkej UC bez toxického megakolon. Kvôli nedostatočnej fibróznej zmene a zjazvenosti 

sliznice čreva z predošlých aták je najčastejšia perforácia  v priebehu prvej epizódy 

kolitídy. Najfrekventovanejším miestom vzniku perforácie je ľavá polovica tračníka 

predovšetkým v sigmoideu.  

Striktúry s klinickým prejavom nie sú časté, ale v resekovaných častiach čreva je 

viditeľné zúženie asi pri 12 % prípadov. Preukázaná je hypertrofia a zhrubnutie muscularis 
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mucosae bez fibrózy pri histologickom vyšetrení. Najčastejšií výskyt je v miestach 

konečníka a esovitej kľučky prevážne u pacientov s extenzívnym postihnutím a 

dlhotrvajúcim kontinuálnym priebehom bez remisií. Dĺžka zúženia je obyčajne 2-3 cm. 

Klinickým prejavom je zvýraznená hnačka a inkontinencia stolice. Rozvoj je indikáciou 

k chirurgickej resekcii kvôli riziku vzniku malignít. 

Toxické megakolon je bližšie opísané v kapitole 5.3. Incidencia pri UC je vo 

Veľkej Európskej štúdii IBD 2 %. Následkom megakolon je metabolický rozvrat zvyšujúci 

riziko letality. Mortalitu ďalej ovplyvňuje vek pacienta, 5 % prípadov bolo zaznamenaných 

u mladších pacientov (pod 40 rokov), u starších pacientov je úmrtnosť na toxické 

megakolon až 30 %.  Ku komplikáciám dochádza často počas prvej, fulminantnej ataky 

UC, incidencia bola zaznamenaná u 55 % pacientov. Faktory, ktoré sa podieľajú na vzniku 

toxického megakolon sú iatrogenné. Sú nimi nevhodná farmaceutická liečba analgetikami, 

spazmolytikami a antidiaroikami. Tieto medikamenty sú kontraindikované, pretože znižujú 

napätie svaloviny steny čreva a tým dochádza k prenikaniu zápalu do hlbších vrstiev 

črevnej steny. Ďalej vznik megakolon indikujú inazívne irigografické a koloskopické 

vyšetrenia. Pri fulminantnom priebehu je koloskopia kontraindikovaná z dôvodu možnosti 

perforácie čreva, indukcie toxického megakolon a masívneho krvácania.  

Malignity sú častejšie sa vyskytujúce než v bežnej populácii. Riziko vzniku je 3-

5% väčšie u pacientov s UC. Pri trvaní choroby viac než 10 rokov pri pankolitickom 

poškodení je typický pluricentrický vysoko maligný karcinom. Rozlišujeme sporadický 

karcinom tračníku a karcinom pri kolitíde. Kolitická malignita vzniká z plochých dysplázií 

alebo týchto spojených s léziami na rozdiel od sporadického karcinomu typicky 

adenomatózneho polypového pôvodu. Frekvencia kolitického karcinómu je 12 % 

a u sporadického 3-5 %. U pacientov s UC je výskyt karcinómu v nižšom veku 

v porovnaní so sporadickým, kedy priemerný vek incidencie je 60 rokov. Distribúcia 

ľavostranného postihnutia karcinómom je u UC častá, nie však do takej miery ako to je 

u sporadického výskytu. Častejšie sú hlienotvorné a anaplastické karcinómy 

u idiopatického zápalu čreva než u sporadických malignít. Dôležitými sú bioptické 

a histopatologické vyšetrenia. Vzhľadom na vývoj displastických zmien, ktoré môžu trvať 

aj niekoľko rokov sa vykonávajú na základe stupňa zmien kontroly každých 6-12 mesiacov 

(nízky  stupeň displázie), každých 6 mesiacov (mierny stupeň) a pri ťažkej displázii je 

doporučovaná kolektómia bez odkladu. (Lukáš et al, 1998) 

6.4 Extraintestinálne manifestácie 

Mimočrevné príznaky sa u pacientov s IBD vyskytujú v 21 % prípadov. Bližšie boli 

popísané v kapitole 5.4. Výskyt nonintestinálneho príznaku zvyčajne poukazuje na 

reaktiváciu alebo progresiu zápalového procesu. Najčastejším prejavom sú kĺbové prejavy, 

zväčša artralgia, ankylozujúca spondylitída alebo sakroilitída. Postihnutie býva na veľkých 

kĺboch, predovšetkým dolných končatín alebo malých periférnych kĺbov. Kĺbové 

symptómy môžu prevládať v klinickom obraze a korelujú s aktivitou ochorenia. Rovnako 

ako aj kožné prejavy, z ktorých typickým je erythema nodosum vyskytujúca sa typicky na 

dolných končatinách alebo pyoderma gangrenosum. Z očných prejavov sú časté 
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iridocyklitída, episkleritída a uveitída. Uveitída sa často vyskytuje súčasne spolu so 

spondylitídou a môže predchádzať prejavom kolitídy aj niekoľko rokov. Obe tieto 

ochorenia majú väzbu s HLA B 27. Až 1/5 chorých UC postihujú aftózne ulcerácie 

v ústnej dutine. (Zavoral & Venerová, c2010) Inými vzdialenejšími prejavmi sú karencia 

vitamínov, bielkovín a solí alebo anémia. Sú prítomné z dôvodu väčších strát, 

nedostatočného príjmu a zníženej schopnosti vstrebateľnosti a využitia. (Mařatka et al, 

1999) V 70 % prípadov výskytu sklerotizujúcej cholangitídy v populácii je súvislosť 

s idiopatickými črevnými zápalmi. Diagnostikovateľná je pomocou ERCP. Na možnú 

prítomnosť tejto choroby sa pomýšľa tiež pri zvýšených hodnotách tzv. obstrukčných 

enzýmov ALP a GMT. (Jirásek, Brodanová & Mareček, 2002) Väčšina postihnutých sú 

muži do 40 rokov života. Incidencia v posledných rokoch stúpa a predstavuje 4/100 000 

obyvateľov. (Zavoral & Venerová, c2010) 

6.5 Diagnostika 

Relevantný ku stanoveniu diagnózy UC je morfologický obraz kolon.  Využívané 

sú endoskopické vyšetrenia- rektoskopia, koloskopia alebo RTG  vyšetrenie irigografiou. ) 

Rovnako sa v poslednom čase začína využívať neinvazívne vyšetrenie ultrazvukom. 

Histologické vyšetrenia prispievajú k diferenciálnej diagnostike UC a CD. V dnešnej dobe 

sa pristupuje k skórovacím systémom, ktoré pomáhajú odlišovať idiopatické črevné zápaly 

od iných zápalových ochorení a diferenciálnu diagnostiku UC a CD. (Lata, Bureš & 

Vaňásek, c2010) 

Rektoskopické vyšetrenie je hlavnou metódou pri diagnostike. Nevyhnutným 

požiadavkom je prevedenie bez predošlej prípravy, teda bez použitia preháňadla  a bez 

výplachu z dôvodu zachovania pôvodného prostredia čreva s prípadnou prítomnosťou 

stolice, krvi, hlienu a výpotkov. Schématicky sa rektoskopické nálezy rozdeľujú 

nasledovne.  

A) Floridné obdobie, pre ktoré je typické krvácavé štádium s presiaknutou až zdurenou 

sliznicou, krvnými výronmi (purpura recti), zápalovým exsudátom alebo väčšími žltavými 

povlakmi. Štádium hnisania s prekrytou sliznicou hnisom a nápadným zdurením. Štádium 

vredov s typicky prítomnými mapovitými a mnohými vredmi. Sliznica, ktorý je zachovaná 

vytvára ostrovčeky a mostíky medzi týmito vredmi. Štádium ulceropolypózne sprevádza 

sliznica s polypóznymi výrastkami a bizarnými tvarmi s možnosťou napodobovania 

stopkatých alebo nádorových polypov.  

B) Kľudové obdobie so zrnitým (granulovaným) štádiom sliznice, ktorá je začervenaná, 

suchá a bez zápalového výpotku, charakteristicky je krehká a po dotyku krváca; 

s chýbajúcou cievnou kresbou. Štádium úpravy s makroskopicky upravenou sliznicou sa 

prejavuje pri mnohých prípadoch rektálnej alebo ľavostrannej formy či pri interminujúcom 

priebehu. Štádium polypov sa prejavuje prítomnosťou polypov po zahojení 

v ulceropolypóznom štádiu. Zápalové (pseudopolypy) sú tvorené výrastkami a mostíkmi 

regenerovanej sliznice, nevyžadujú liečbu a nie sú ani prekancerózne. Histologicky však 
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bolo zistené, že niektoré útvary javiace sa ako objemnejšie vyvýšeniny preukazujú 

displáziu a teda ide o lézie s pridruženou displáziou. (Mařatka et al, 1999) 

Koloskopické vyšetrenie má menší význam, ale je nutné ho vykonávať z dôvodu 

určenia hranice postihnutia čreva zápalom, pri suspekcii na extenziu zápalu alebo pri 

podozrení z prekanceróznej lézie či karcinómu. (Mařatka et al, 1999) Pri koloskopickom 

vyšetrení sa na sliznici čreva pozoruje úbytok normálne kresby, erytém, krehkosť sliznice, 

ktorá je  sprevádzaná krvácaním, ďalej je to exsudát, vredy, pseudopolypy a strata 

haustrácie. (Lukáš et al, 2007)   

Histologické vyšetrenia nie sú smerodajné pri určovaní diagnózy, predovšetkým sú 

využívané pri diferenciálnej diagnóze a odlíšení od ostatných črevných zápalov. 

Spoľahlivejšia histopatologická  diagnostika je pri resekáte. (Lata, Bureš & Vaňásek, 

c2010) V histologickom obraze je prítomný zápalový infiltrát, kryptové pseudoabscesy, 

erózia a ulcerácia. (Lukáš et al, 2007) Histologický nález je dôležitý pri určení stupňa 

zápalových zmien a dysplastických zmien, ktoré súvisia s rizikom vývoja kolorektálneho 

karcinomu v oblasti črevného zápalu. (Lata, Bureš & Vaňásek, c2010) 

Röntengenové vyšetrenie je indikované v prípadoch kontraindikácie vyšetrovania 

kontrastnou látkou, predovšetkým u perakútneho typu UC alebo pri toxickej dilatácii 

tračníka pretože tá môže provokovať črevnú toxickú dilatáciu a perforáciu. Pri 

irigoskopickom vyšetrení je k jemnejšiemu posúdeniu nutné používať dvojitý kontrast. 

Röntengenové zmeny sú zapríčinené edémom a slizničnými vredmi, zmenou črevnej 

motility a chorobnými výpotkami. Vymiznutie reliéfu je známkou zápalu sliznice. Hlbší 

zápal sliznice sa prejavuje stratou elasticity steny, vymiznutie haustrácie a úsekové 

zúženia. Známkou polypov sú defekty centrálne a okrajové. (Mařatka et al, 1999) 

Výsledky laboratórnych hodnôt slúžia skôr k vyhodnoteniu efektivity liečby. Pri 

hodnotení aktivity choroby najrýchlejšie reaguje C-reaktivný proteín (48-72 hodín) 

a najpomalšie sedimentácia (týždne). Pri chronicky aktívnych formách sa však na 

laboratórne hodnoty nedá spoliehať. (Lata, Bureš & Vaňásek,  c 2010) Ďalším markerom 

je leukocytóza s posunom doľava, anémia poprípade elektrolytická disbalancia (deplécia 

draslíka), poruchy acidobázickej rovnováhy alebo tiež zmeny plazmatickej koncentrácie 

iónov železa, draslíka a magnézia. Tieto odzrkadľujú tiaž ochorenia. (Jirásek, Brodanová 

& Mareček, 2002) 

V diferenciálnej diagnóze symptómy podobné ako pri UC majú kolitídy vyvolané  

infekciami, ktoré je nutné vylúčiť. Akútna infekčná gastroenteritída však môže sprevádzať 

alebo predchádzať vznik idiopatického črevného zápalu  ako spúšťač. Pri neustupujúcich 

príznakoch protiinfekčnej liečby je potreba vždy myslieť na UC. Podobné prejavy- 

hnačkové stolice a bolesti brucha sa prejavujú aj pri dráždivom tračníku, avšak stolice sú 

bez prímesi krvi. Normálne fyzikálne a laboratórne vyšetrenia vylučujú UC spolu 

s normálnym endoskopickým nálezom. (Lukáš et al, 1998) 

  



 

23 

 

7. Medikamentózna terapia 

Medikamentózna terapia je veľmi zložitou problematikou. Vzhľadom na neznámu 

etiológiu ochorení je nemožné zaviesť kauzálnu liečbu u pacientov s IBD. Akákoľvek 

liečba teda vychádza z empirických skúsenosti. Niektoré liečebné postupy sú nastavené na 

základe poznatkov patofyziológie zápalu, avšak nie sú súčasťou rutinnej klinickej praxe 

ani sa doteraz neprekročili rámec klinických štúdií. Cieľom zavedenia medikamentóznej 

liečby je predovšetkým oslabenie a skrátenie akútneho stavu ochorenia a dosiahnutie 

remisie a zabránenie vlastným nežiaducim účinkom vlastnej terapie. Možno ju teda 

rozdeliť do dvoch skupín: A) indukčná terapia – jej cieľom je potlačenie známok aktivít 

zápalu klinických, laboratórnych a endoskopických. Patria tu aminosalicyláty, 

kortikosteroidy, imunosupresíva, antibiotiká a nutričná podpora. B) udržovacia terapia, 

ktorá u pacientov s trvale aktívnou formou zápalu potláča aktuálnu aktivitu a zároveň 

zabraňuje ďalšiemu zhoršovaniu stavu a rozvoju komplikácií. Ďalším dôvodom k indikácii 

je udržovacia liečba, teda dlhodobá terapia neaktívnej choroby s cieľom zabránenia relapsu 

IBD. (Lukáš et al, 1998) 

7.1 Aminosalicyláty  

Do skupiny aminosalicylátov sú zaraďované lieky, ktoré obsahujú kyselinu 5-

aminosalicylovú buď voľne alebo viazanú na nosič (mesalazin, mesalamin). Patrí tu 

salicylazo-sulfapyridin (Salazopyridin, Sulfasalazin), olsalazin (Dipentum), balsalazid 

(Colazide), a mesalazin (Asacol, Pentasa, Salofalk, Salozinal, Claversal, Rowasa). Je 

známe, že  liečba UC aminosalicylátmi je spojená so snížením frekvencie stolíc ale existuje 

definitívny dôkaz pozitívneho vplyvu na priebeh ochorenia. Misiewicz ukázal až 4 násobné 

zníženie rizika vzniku nového relapsu pri dlhodobej udržovacej terapii 

salicylazosulfapyrinidom. Odvtedy sú aminosalicyláty základom terapie prevencie 

relapsov a ľahkých a stredne ťažkých aták ochorení. Vedľajšie a toxické účinky 

salicylazosulfapyrinidu sú spôsobené sulfapyrinidom, predovšetkým u pacientov 

s geneticky podmieneným pomalým metabolizmom zlúčeniny (pomalí acetylátori). Azad 

khan dokázal, že samotnou účinnou látkou je kyselina 5-aminosalicylová (mesalazin, 

mesalamin). Nutnou pri terapii je prítomnosť aminoskupiny, nezáleží však na jej polohe na 

uhlíku. Problémom pri liečbe je vstrebávateľnosť už v proximálnych častiach tenkého 

čreva. Syntetizujú sa teda preparáty, u ktorých je znemožnené uvoľnenie a resorpcia 

aktívnej časti v hornej časti tenkého čreva. Na základe farmakologických vlastností 

a spôsobu aplikácie sa delia aminosalicyláty do troch skupín. Prvá skupina reprezentuje 

zlúčeniny, ktoré majú naviazaný azo-vazbou na nosič melasazin. Patria tu sulfasalazin, 

olsalazin, balsalazid. Do druhej skupiny sú zaraďované prípravky, v ktorých sú kryté 

špeciálnym obalom, ktorý sa rozpúšťa na závislosti hodnoty pH v tenknom čreve alebo 

podľa časovej priechodnosti pasáže čreva. V tejto skupine sú preparáty Asacol, Salozinal, 

Salofalk, Claversal, Rowasa. Mikrogranule mesalazinu pokryté etylcelulózou 

rozpúšťajúcou sa kontinuálne a nezávisle na pH obsahuje prípravok Pentasa. 

U lokalizovných foriem UC a CD sa používa tretia skupina aminosalicylátov vhodná 

k lokálnemu podávaniu.  
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7.2 Kortikosteroidy 

Terapia kortikosteroidmi zlepšuje aktívnu UC. Dávka predizonu 40-60mg/deň sa 

všeobecne akceptuje pri liečbe ťažkej a stredne ťažkej ataky UC. Zistilo sa tiež, že jedna 

ranná dávka eventuálne dávka každý druhý deň vedie k nižšej supresii hypotalamus-

hypofýza-nadobličkovej osi v porovnaní s terapiou niekoľko denných dávok. Subjektívne 

zlepšenie prichádza už po 1-2 týždňoch rovnako ako pozitívne endoskopické a rentegenové 

výsledky. Priaznivý účinok parenterálneho podávania dávky predizonu 60 mg/deň sa  zistil 

pri fulminantne prebiehajúcej UC. Pri lokalizácii CD v tenkom a hrubom čreve je 

podávanie kortikosteroidov spojené so znížením aktivity choroby. Nebol však dokázaný 

vplyv na predĺženie remisie ako u CD tak u UC. Lokálna terapia je využiteľná pri 

lokalizovaných ohraničených foriem UC (zvyčajne v oblasti rekta do 15-20 cm od 

análneho okraju) alebo CD postihujúcej aborálnu časť tračníka. Porovnanie Truelom 

terapie distálnej formy UC najúčinnejší výsledok bol pri kombinácii lokálnej a celkovej 

kortikosteroidovej liečbe. Najčastejšie používanými sú hydrokortizon a prednizolon. 

Glukokortikoidy sú vysoko účinné pri akútnych atakách UC aj CD, preto sa nepodávajú pri 

prevencii relapsov. Avšak u niektorých pacientov sú podávané dlohodobo, pretože boli 

spozorované manifestné zhoršenia celkového stavu pri znížení dávok. Tento priebeh 

ochorenia sa označuje ako kortikodependetný. V 10-15% prípadov ani terapia 

glukokortikoidmi nezabráni progresii a manifestácii ochorenia, preto je nutné podávať 

denne vysoké dávky lieku. Takýto priebeh ochorenia je označovaný ako 

kortikorezistentný. (Lukáš et al, 1998) 

7.3 Imunosupresíva 

Podľa mechanizmu účinku možno rozdeliť imunosupresíva do troch skupín. 

Azathioprin a 6-merkaptopurin majú účinnosť pri CD aj UC. Mechanizmus spočíva 

v inhibovaní aktivácie T-lymfocytov a produkciu cytokinov. V lymfocytoch inhibuje 

proliferáciu a pôsobí na bunkovú membránu. Indikáciou k podávaniu je 1. chronická 

aktívna CD a UC, 2. chronicky prebiehajúca kortikorezistentná UC a CD, 3. refraktérna 

UC, 4. anoperineálne postihnutie pri CD, 5. píšťaly pri CD, 6. CD žalúdka a duodena, 7. 

udržanie remisie (ako monoterapia možná 1-2 roky). Dávkovanie azathioprinu predstavuje 

1,5-2,5 mg/kg/deň, 6-merkaptopurinu 1,0-1,5 mg/kg/deň. Tieto preparáty nie sú určené na 

liečbu akútnych aták, nakoľko ich účinok nastupuje zvyčajne 3 mesiace po indikovaní 

terapie. Vedľajšími účinkami sú útlm krvotvorby, alergické reakcie, pankreatitída, 

recidivujúce infekcie či raritné pečeňové poškodenie. Metotrexát sa používa na liečbu 

refraktérnej UC a CD po dobu 12 týždňov dávkovaním 25mg i. m./týždeň, neskôr je 

možné znížiť dávky a ďalej ich podávať per os. Efekt liečby sa dostaví po 8-10 týždňoch 

terapie. Metotrexát je kombinovaný s doterajšou liečbou (aminosalicyláty, kortikoidy, 

metronidazol). Cyklosporin A pôsobí na inhibíciu T a B lymfocytov a blokuje uvoľňovanie 

interleukinu-2. Indikácie na podávanie sú: 1. Chronická aktívna CD, 2. Refrakterné formy 

CN, 3. Fistulujúca forma CN predovšetkým v lokalizácii anorektálnej a anoperineálnej 

oblasti, 4. UC so silnou aktivitou a septickými komplikáciami, refraktérna aj na vysoké 

dávky kortikoidov, 5. Závažne prebiehajúce nonintestinálne manifestácie- pyoderma 

gangrenosum. Pri UC s ťažkou aktútnou formou sa parenterálne aplikuje dávka 1,5-2,5mg 
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(možno až 4mg)/kg/deň po dobu 1-2 týždňov. Pozitívna odozva na liečbu je v 70-82 % 

prípadov. Ďalej je možné prejsť na perorálne dávkovanie 5-7,5mg/kg/deň po dobu 6 

mesiacov.  

7.4 Antibiotiká 

Pôsobia v liečbe IBD na troch úrovniach: 1. Nešpecifickým účinkom redukujú 

množstvo antigenných vyvoľávateľov v čreve, 2 špecifickým účinkom proti 

mikroorganizmom, ktoré môžu byť zapojené do etiológie  zápalového procesu, 3. Môžu 

mať účinky nesúvisiace s antibakteriálnym účinkom. Obvykle sa používa 

aminoglykosidové antibiotikum účinné na gram-negatívne baktérie. Pri hnisavých 

komplikáciách u CD a pri hnačkách spôsobených prerastaním baktérií v čreve sa využívajú 

širokospektrálne antibiotiká. Dlhodobé podávanie metronidazolu (800mg/deň) je 

indikované pri perianálnej Crohnovej choroby z dôvodu jeho účinnosti na anaeróbne 

baktérie. Pri akútnom priebehu UC je úspešná kombinácia antibiotík s kortikoidmi. (Lukáš, 

1997) 

8. Nutričná podpora  

 Podľa odhadov je 20-85 % pacientov trpiacich IBD podvýživených alebo majú 

podváhu. Avšak tieto hodnoty zahŕňajú dáta zo starších štúdií a dnes už malnutrícia nie je 

tak bežná, vzhľadom na zlepšenia v diagnóze a liečbe. Malnutrícia sa častejšie objavuje 

u pacientov s CD v porovnaní s pacientami s UC. Je viac dôvodov, prečo sa pacienti 

stávajú podvýživení. Jedným z dôvodov je, že zápal potláča chuť k jedlu a spúšťa 

katabolické procesy, čo vedie k zvyšovaniu metabolického výdaju. Ďalším z dôvodov je, 

že CD rovnako ako UC spôsobujú abdominánne bolesti a hnačky, čo vedie pacientov 

k vyhýbaniu sa jedlu, aby tak limitovali tieto symptómy. Tretím dôvodom je strata 

proteínov  kvôli vredom. V konečnom dôsledku, chorí trpiaci CD nemôžu plnohodnotne 

absorbovať nutrienty kvôli bypassu čreva, predošlým resekciám či  vredom v čreve. 

(Semrad, 2012) 

8.1 Terapeutická výživa 
 

U dvoch tretín pacientov s CD, ktorá je lokalizovaná v oblasti tenkého čreva sa 

objavujú striktúry v nižších častiach tenkého čreva a ilea. Pre týchto pacientov má nízko 

vlákninová a bezozbytková dieta benefit v minimalizovaní abdominálnej bolesti a ďalších 

symptómov. Táto dieta minimalizuje konzumáciu jedál, ktoré do stolice pridávajú 

“odpadové” zvyšky. Tieto  zvyšky obsahuje surové ovocie, zelenina, semená rovnako ako 

orechy a kukuričná šupka. 

Pacienti, ktorí majú ileitídu alebo podstúpili operáciu tenkého čreva majú deficit 

vitamínu  B₁₂, pretože nie sú schopní absorbovať dostatok vitamínu zo svojej diety alebo 

orálnej suplementácie. K náprave tohto deficitu môže byť vyžadovaná mesačná 

intramuskulárna injekcia vitamínu B₁₂. Celkom bežný je tiež nedostatok kyseliny listovej u 

pacientov, ktorí užívajú sulfasalazin.Týmto pacientom sa doporučuje prídavok folátovej 

tabletky 1mg denne ako supplement. Pre väčšinu pacientov s chornickou formou IBD je 

užitočné brať multivitamínové doplnky pravidelne.  U pacientov, ktorí trpia maldigesciou 

alebo podstúpili operačný zákrok, môže byť požadovaný vitamin D. 68% ľudí trpiacich 
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nedostatkom vitamínu D je jedným z nabežnejšie pozorovaných deficitov u CD. Vitamín D 

je esenciálny pre správne tvorenie kostí  a tiež pri metabolizme kalcia. Doporučená denná 

dávka suplementácie pre tento vitamin je 800 I.U/deň, predovšetkým pre tých s aktívnou 

formou choroby.  Spoločne s vitamínmi A, E a K, je vitamin D v tukoch rozpustný, čo 

vedie k horšej absorpcii než u vitamínov vo vode rozpustných.  

Deficiencia železa je bežná u pacienotov s IBD. Výsledkom je strata krvi, ktorá je 

následkom zápalu a ulcerácie v kolon. Hladiny krvného železa sú ľahko odmerateľné a 

pokiaľ je nedostatok zistený (známy ako anémia), malo by byť železo podávané vo forme 

tabliet alebo tekutiny. Zvyčajná dávka je 8-27 mg užívaná 1-3 krát denne v závislosti na 

rozsahu deficitu a tolerancie pacienta. Ďalšie minerálové deficity zahŕňajú draslík a horčík. 

Chorí môžu rozvinúť deficit draslíku hnačkou alebo zvracaním alebo ako dôsledok terapie 

prednisonom.  Orálna suplementácia oxidu horčíka sa môže preukázať ako nevyhnutná pre 

ľudí, u ktorých je tento deficit spôsobený chornickou hnačkou alebo rozsiahlym 

postihnutím tenkého čreva alebo po chirurgickej resekcii. Stopové prvky sú nutrienty 

vstrebávané v malých množstvách. Stále sú ale esenciálne pre dôležité biologické funkcie. 

Nedostatok stopových prvkov je zaznamenaný u ľudí s CD, predovšetkým u tých s malým 

nutričním príjmom alebo rozsiahlou chorobou tenkého čreva. 

Jednou z najdôležitejších deficiencií v asociácii s IBD je deficit vápnika v spojení s 

nedostatkom vitamínu  D. Pacienti s IBD majú limitovaný príjem vápnika dietou, 

vyhýbaním sa mliečnym produktom, z dôvodu laktózovej intolerancie alebo preto, že si to 

len myslia. Iní môžu konzumovať dostatok vápnika, avšak ho nevstrebávajú správne kvôli 

postihnutiu tenkého čreva či resekcii.  

Určité medikamenty používané v liečbe IBD majú nepriaznivý efekt na zdravie 

kostí. Dlhodobé užívanie prednisonu a ďalších steroidov napríkald spomaľuje proces 

formovania kostí a zvyšuje lámavosť kostí. Tiež to zasahuje do vstrebávania vápnika. V 

závislosti na užívaní steroidov, CD je sama o sebe spájaná s rednutím a osteoporózou, 

takže screening density kostí kvôli tomuto riziku je doporučovaný.  Pacienti by mali 

docieliť príjem aspoň 1500 mg vápnika denne. (”Nutrition and Diet”, 2014) 

 

8.2 Enterálna výživa  

Enterálna výživa je používaná ako podporná liečba pri pacientoch s IBD a s ich 

výživovými problémami. Tiež sa používa ako primárna terapia pri pacientoch s CD,   hoci 

nie je potvrdená jednoznačná súčinnosť jej efektivity a exaktných dôkazov. Pacienti musia 

byť podporovaní enterálnou výživou v prípade nemožného orálneho príjmu potravy alebo 

keď u nich nie je možné adekvátne obnoviť straty na váhe alebo nedostatok nutrientov. 

Enterálna výživa má menej vedľajších efektov a je lacnejšia v porovnaní 

s parenterálnou výživou. U pacientov užívajúcich enterálnu výživu sa môžu vyskytnúť 

problémy, ktoré sú spájané predovšetkým so zlou chuťou a používaním katétru. Niektorí 

pacienti sa sťažujú na kolikovú brušnú bolesť, flatulenciu alebo symptómy 

gastroezofageálneho refluxu. EV musí byť preferovaná pred parenterálnou u pacientov, 

ktorí nemajú indikácie k toxickému megakolon, črevným obštrukciám, hemoragii alebo 

intestinálnej perforácii. 
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EV môže byť rozdelená na elementárnu (obsahujúca len aminokyseliny, glukózu 

a mastné kyseliny, nutrienty, ktoré nemusia byť ďalej trávené), semielementárnu (obsahuje 

len malé peptidy, oligosacharidy a mastné kyseliny so stredne dlhým reťazcom), and 

polymerickú (obsahuje proteíny, sacharidy, mastné kyseliny so stredne dlhým alebo dlhým 

reťazcom, vitamíny a stopové prvky). Najpoužívanejšie sú polymerické diety, zatiaľ čo 

semielementárne a elementárne sú indikované u pacientov so syndrómom krátkeho čreva 

alebo takých, ktorí polymerické diety netolerujú. Treba mať na pamäti,  vysoké množstvo 

tukov obsahujúcich triglyceridy s dlhým reťazcom v elementárnych diétnych formulách, 

ktoré znižujú terapeutickú účinnosť pri aktívnej CD. 

Efektivita EV ako primárnej liečbe CD bola skúmaná v poslednom období. 

S výnimkou obnovy nutričných deficitov, môže byť EV používaná ako primárna liečba. 

Používanie EV v období 3-6 týždňov u pacientov s aktívnou CD redukovalo aktivitu v 33-

82 %. 

Doposiaľ bolo vedených len pár štúdií, ktorých cieľom bolo ohodnotiť efektivitu 

EV ako udržovacej terapie. Všetky tie potvrdili signifikantný efekt na prevenciu relapsu 

bez ohľadu na to, či boli skúmaní pacienti v remisii alebo nie. Toto zistenie vedie 

k pozitívnemu ohodnoteniu EV ako udržovacej terapie. 

Verma et al. porovnávali orálnu suplementáciu s elementárnou dietou spolu 

s normálnou dietou (prvá skupina) s neobmedzenou dietou (druhá skupina) u pacientov 

s CD v klinickej remisii. Vo vzorke pacientov so zámerom k liečbe 48 % 

v suplementovanej skupine zostalo v remisii po dobu 12 mesiacov v porovnaní s 22 % 

pacientov v druhej skupine. 

Takagi et al. aplikovali dietu, v ktorej bola polovica denného kalorického 

požiadavku zaisťovaná elementárnou dietou a zvyšná polovica voľnou dietou. Pacienti 

v remisii boli náhodne rozdelení do skupín s elementárnou a voľnou dietou. Hodnota 

relapsov v skupine s polovičnou elementárnou dietou bola signifikatne nižšia (34,6 % 

verzus 64,0 %) v porovnaní so skupinou s voľnou dietou v období nasledujúcich 11,9 

mesiacov. 

Yamamoto et al. v ich štúdii zistitili, že pacienti, na EV zaznamenali menej 

klinických relapsov, mali menšiu endoskopickú aktivitu choroby a tiež sa u nich znížila 

hladina mukóznych prozápalových cytokínov. 

Niekoľko ďalších štúdií preukázalo, že pacientom, ktorí vypili 1200 kcal/deň 

prostredníctvom EV sa darilo viac než tým, ktorí pili menšie množstvá. V týchto štúdiách 

mali pacienti povolené jesť štandartnú dietu v závisloti na EV. Bolo navrhnuté, že 

opatrenie  ľahko absorbovateľných substrátov hrá kľúčovú rolu v udržovaní remisie u CD.  

Zdá sa, že čiastočná EV by mohla byť efektívna pri udržovacej terapii CD. 

Mechanizmus akcie, spolu s tým aký typ a aká forma aplikácie diety by mala byť 

optimálna, nie sú úplne objasnené. Ďalšie štúdie vyšetrujú efekt chutnej (good-tasting) 
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orálnej EV, ktorá by mohla zvýšiť nutričný príjem oproti štandartnej diete, sú aj naďalej 

vedené.  

Na rozdiel od CD, u UC neprebehli adekvátne štúdie. Jeden prospektívny 

randomizovaný pokus porovnával účinnosť úplnej EV  (TEN) s úplnou PV (TPN)  ako 

prídavkovú terapiu u pacientov s akútnou ťažkou formou UC na intenzívnej 

kortikosteriodovej terapii. Po 48 hodinách steroidovej terapie boli pacienti náhodne 

rozdelení na tých, ktorí dostávali polymerickú TEN alebo TPN. Miera remisií a potreba 

kolektómie boli podobné u oboch skupín. Ani u jednej skupiny neboli spozorované 

signifikantné zmeny v antropometrických parametroch. Avšak, 16,7 % stredový nárast 

sérového albumínu  u enterálne vyživovanej skupiny bol významne vyšší ako 4,6 % 

v parenterálne vyživovanej skupine. (Triantafillidis, Vagianos & Papalois, 2015) 

8.3 Parenterálna výživa  

U pacientov s IBD a s ťažkou malnutríciou, je parenterálna výživa dočasným 

opatrením, ktoré pomáha pri udržaní výživového a vitamínovo-minerálneho statusu, pokiaľ 

čakajú na odpoveď medikamentóznej terapie a/alebo operáciu. U pacientov s CD a so 

syndrómom krátkeho čreva v dôsledku viacnásobnej resekcie tenkého čreva je parenterálna 

výživa podávaná dlhodobo na udržanie výživového stavu. 

Väčšie štúdie, ktoré by skúmali preoperatívnu výživu samostatne u pacientov s IBD 

neexsitujú, takže klinické postupy su založené na štúdiách testujúcich PV v širokej 

populácii preoperatívnych pacientov. Vo všeobecnosti, je parenterálna výživa 

doporučovaná ťažko podvýživeným peroperatívnym pacientom neschopným jesť alebo byť 

vyživovaní hadičkou. Ťažká malnutrícia je definovaná stratou 5 % telesnej hmotnosti 

v priebehu jedného mesiaca, 10 % telesnej hmotnosti v priebehu 6 mesiacov, BMI menšie 

ako 19 alebo nižší level albumínu než 3g/dL. 

Prajnými benefitmi PV sú zlepšenie hojenia rán, prevencia presakovania 

anastomóz, a limitácia váhového úbytku, ktorý sa vyskytuje keď sú pacienti bez orálneho 

kalorického príjmu počas predĺženej periódy pred alebo po operácii. Štúdie ukazujú 

korelácie medzi nízkou hladinou albumínu a vyššou šancou nedostatočného hojenia rán 

alebo anastomických presakovaní. Avšak, neexsitujú štúdie založené na dôkazoch, ktoré 

by zaisťovali riadenie ako dlho by sa mala nutričná podpora vyskytovať. Benefity 

parenterálnej výživy sú teda svojím spôsobom teoretické a žiadne štúdie neukazujú, že 

parenterálna výživa má vplyv na mortalitu. 

Sú známe 2 hlavné riziká PV. Poprvé, bohaté nutrienty, ktoré sú infúzne podané do 

centrálneho žilného katétru zvyšujú pacientovo riziko infekcie, ktoré môže viesť ku sepsi. 

Druhým rizikom, záležitosťou u pacientov s IBD, ktoré spôsobuje hyperkoagulačný stav, 

je venózna trombóza súvisiaca s katétrom. V ďalšom rade, je riziko hyperglykémie 

u steroidných a elektolytických abnormalít- konkrétne nedostatok draslíku, horčíku 

a fosforu- u ťažko podvýživených, ktorí sú predávkovaní živinami (refeeding, refeeding 

syndrom).  
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Jedinou skutočnou kontraindikáciou je nahlásená alergická reakcia na PV. Takáto 

reakcia sa môže vyskytnúť v prípade, že pacient je alergický na vajíčka, nakoľko sa 

v lipidových komponentoch PV nachádzajú stopy vajec. Ďalšie komponenty lipidovej 

emulzie alebo konzervanty prítomné v aditívach (elektrolyty alebo 

vitamíny/minerály/stopové prvky) môžu tiež spôsobiť alergickú reakciu. Keď jedinci 

prejavujú výrazne zníženú hladinu draslíku, horčíku alebo fosforu či elektorónovú 

nerovnováhu, doplnenie alebo korektúra sú pred začiatkom parenterálnej výživy 

odôvodnené. 

Trvanie PV záleží na type operácie a na pacientových záklandých podmienakch. U 

pacientov s IBD, u ktorých nastávajú pooperačné presakujúce anastomózy, je reoperácia 

indikovaná okamžite alebo v čase do 3 mesiacov, v prípade dlhšieho časového interval k 

indikácii operačného zákroku je parenterálna výživa potrebná. Pri resekcii postihnutého 

alebo stenózneho segmentu tenkého čreva môže pacient začať jesť behom 3-5 dní po 

operácii a PV sa ďalej nevyžaduje. 

 

 Pacientove nutričné potreby sú závislé na type operácie. Ak pacient podstúpil 

kompletnú resekciu kolon and ileostómiu, potom sa absorpcii tekutín a elektorlytov 

dostáva hlavná pozornosť v čase bezprostredne po operácii. Chorí s ileoanálnym vakom, 

predovšetkým tí s pouchitídou, sú v riziku nedostatku vitamínu B₁₂, tukov, železa a zinku. 

Pacienti s ileánou resekciou dlhšou než 60 cm malabsorbujú vitamin B₁₂ a pri dlhšiej než 

100 cm ileálnej resekcii dochádza k malabsorbcii tukov a vitamínov v tukoch rozpustných. 

Preto vitamíny B₁₂, A, E a D musia byť monitorované a suplementované. Pri veľkom 

rozsahu resekcie tenkého čreva je nízka absorbcia všetkých nutrientov. (Semrad, 2012) 

 

8.4 Dieta 

Jeden z nových konceptov v terapii IBD je jedenie, ktoré pomáha pri uzdravovaní 

čriev. V tejto oblasti sa vedú početné experimentálne štúdie. Ryby alebo ľanový olej v 

diete alebo vo forme suplementov boli používané ako pomoc v boji proti zápalu u IBD. 

Kompelxné sacharidy, ktoré nie sú trávené v tenkom čreve, ako napríkald psyllium, 

stimulujú baktérie v kolon k produkcii mastných kysleín s krátkym reťazcom. Tieto 

kyseliny pomáhajú mukóze v kolon pri sebauzdravovaní.  

Ďalším prístupom je použitie probiotík, ktoré už boli oceňované ako terapeutický 

cieľ pri IBD. Probiotiká obnovujú balanciu enterických baktérií, ktoré sú súčasťou 

mikroflóry čriev. Preparáty laktobacilov a živé jogurtové kultúry sú veľmi užitočné pri 

pomoci v uzdravovaní čriev. 

 

Zatiaľ čo dieta a výživa nezohrávajú rolu v spôsobovaní IBD, udržovanie dobre 

balancovanej diety, ktorá je bohatá na nutrienty môže pomôcť žiť zdravší život. Vhodná 

výživa záleží z veľkej časti na diagnóze CD alebo UC a tiež na tom, ktorá časť čreva 

intestinálneho traktu je postihnutá. (”Diet and Nutrition”, 2014)  

 

Liečba s určitými minerálmi (selén, vápnika), vitamínmi (kyselina listová - B₉) a 

medikamentami (5-ASA lieky) na prevenciu kolorektálneho karcinómu je stále v oblasti 

vývoja avšak sú očakávané publikácie nových výskumov. (”Guts4life”, 2014) 
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Prebiotiká, podobne ako probiotiká -  prospešné živé konzumované baktérie, sú 

prirodzenou súčasťou nachádzajúcou sa v rastlinách ako sú artičoky. Tieto pomáhajú 

stimulovať prospešné črevné baktérie. Štúdie však nepreukázali pozitívne výsledky 

prebiotík u pacientov s CD. (“Inflammatory Bowel Disease: Alternative Medicine”, 2015) 

 

Dieta s nízkym príjom FODMAP (Low FODMAP Diet)  

 FODMAP je skratka pre skupinu molekúl nachádzajúcich sa v jedle nazývané 

“zkvasiteľné sacharidy s krátkym reťazcom“ ( Fermentable Oligosacharides, Disacharides, 

Monosacharides and Polyols / zkvasiteľné oligosacharidy, disacharidy, monosacharidy 

a polyoly). Tieto molekuly sú ťažko stráviteľné, takže prechádzajú tráviacim traktom 

nestrávené a slúžia ako zdroj potravy pre črevné baktérie. Baktérie trávia FODMAP a tým 

spôsobujú symptómy ako flatulencia alebo diarea. Sú domnienky, že vyradenie FODMAP 

vedie k zmierneniu týchto symptómov. Priamy výskum nepreukázal efekt diety s nízkym 

príjmom FODMAP ako užitočný pri aktívnej forme ochorenia avšak iná štúdia nachádza 

súvislosti diety s nízkym príjmom FODMAP pri pomoci redukovania nadmernej produkcie 

u ľudí s ileostomiou. Príklady potravín, ktoré obsahujú FODMAP: fruktóza (ovocie), 

fruktany (cibuľa, cesnak, pšenica), laktóza (mliečne výrobky), galakto-oligosacharidy 

(strukoviny), polyoly (umelé sladidlá a niektoré ovocie). (“Food and IBD”, 2015) 

 

  



 

31 

 

9. Praktická časť 

9.1 Cieľ práce a postup 

9.1.1 Doterajší stav poznania 

Jedným z dôsledkov u pacientov trpiacich IČZ sú diéta a diétne obmedzenia, ktoré 

sa nedajú zovšeobecniť a sú  individuálne pre každého chorého vzhľadom na 

nešpecifickosť prejavov črevného zápalu a diferentnej reakcie na jednotlivé typy potravín. 

Pacienti reagujú na jednotlivé druhy potravín rôznymi črevnými ťažkosťami tiež 

v závislosti na aktuálnom stave ich ochorenia. Pacienti vzhľadom sa charakter ochorenia 

patria do rizikovej kategórie s deficitom určitých vitamínov, minerálov a stopových 

prvkov.  

9.1.2 Cieľ a hypotézy 

 Cieľom bakalárskej práce bolo zmapovať diétne obmedzenia u ambulantných 

pacientov s idiopatickými črevnými zápalmi a ich informovanosť o potrebe príjmu 

vápnika. Na základe získaných teoretických informácií o nutričnom stave pri idiopatických 

črevných zápaloch predpokladáme, že viac ako 50 % pacientov netoleruje mliečne 

výrobky. Ďalej sa domnievame, že menej ako 50 % pacientov toleruje pečivo bez 

obmedzenia. Predpokladáme tiež, že viac ako 50 % pacientov sa zaoberá príjmom vápnika. 

Nasledujúcou domnienkou je, že menej ako 50 % pacientov bežne konzumuje ovocie 

a zeleninu v surovej forme. 

9.1.3 Metodika výskumného šetrenia 

Informácie o nutričnom stave a informovanosti chorých sme zisťovali 

kvantitatívnou metódou zberu dát formou anonymného dotazníka, ktorý vypĺňali pacienti 

pri návšteve  nutričnej ambulancie na IV. internej klinike VFN. Úvodná časť dotazníku 

informuje o účeloch dotazníkového šetrenia. Otázky sú vo forme uzatvorenej, s možnosťou 

jednej odpovede; výpočtové typy otázok, s možnosťou viacerých možných odpovedí 

a otázky s voľnou možnosťou odpovede. Celkový počet položiek je 19. Rozdelené sú na 

otázky (celkom 8),  ktoré vedú ku charakteristike vzorky respondentov a následnej možnej 

kategorizácii v rámci spracovania ďalších výsledkov. Zvyšných 11 otázok je venovaných 

dotazovaniu sa na toleranciu potravín, komplikácie, ktoré konzumácia týchto potravín 

prináša, frekvencia konzumácie jednotlivých typov potravín a informovanosť pacientov 

a možnosti príjmu a potreby prijímania určitých mikronutrientov, ktorých u pacientov 

s IBD býva deficit.  

9.1.4.Charakteristika vzorky 

 Oslovovaní boli pacienti, ktorí počas dotazníkového šetrenia navštívili nutričnú 

ambulanciu. Vzhľadom na to, že sme sa dotazovali ambulantných pacientov, jednalo sa 

o chorých, ktorí trpeli chronickou formou IBD. Celkový počet oslovených pacientov je 25. 

Z týchto však vyplnili dotazník len 11 pacienti, ktorí navštívili nutričnú ambulanciu.  1 
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vyplnený dotazník sme považovali za nevalidný, z dôvodu nejasných odpovedí, ktoré nám 

nedovolili zaradiť daného pacienta do ponúkanej kategórie. Výsledný počet riadne 

vyplnených dotazníkov je 10. 

 

9.2 Výsledky  

Otázka č.1 a č. 6 - pohlavie a diagnóza respondentov 

Tabuľka č.2 - pohlavie a diagnóza respondentov 

pohlavie/diagnóza IBD CN UC 

muži 40% 20% 20% 

ženy 60% 30% 30% 

 

Graf č. 1 – pohlavie a diagnóza respondentov 

 

Z celkového počtu 10 respondetov je 40%  mužského pohlavia a 60% ženského 

pohlavia. Z opýtaných malo 50% diagnostikovanú CD a 50% UC. Medzi pacientmi 

s diagnostikovanou CD je 20% mužov a 30% žien v rámci celého výskumného vzorku. 

U pacientov s UC je percentuálne zastúpenie, a to 20% mužov a 30% žien, rovnaké ako 

u CD.  

 

Otázka č.2 – vek respondentov 

Tabuľa č. 3 – vek respondentov 

pohlavie/diagnóza IBD CD UC 

muži 23-60 23-60 23-27 

ženy 27-71 27-71 35-60 
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Graf č. 2 – vek respondentov 

 

Z celkového počtu 10 respondentov je veková hranica pohybuje v rozpätí 23-71 

rokov, nezávisle od diagnostikovanej choroby a pohlavia. Vek mužov s diagnostikovanou 

CD je 23-27 rokov; pri UC je vek mužov 42-60 rokov. Vekové rozpätie žien s CD je 27-

71; pri UC je veková hranica 35-60 rokov. 

 

Otázka č. 3 a č. 4 – aktuálna hmotnosť a  výška  

Výslednou veličinou otázok č. 3 a č. 4 je BMI, ktoré sme počítali pomocou vzorca: 

 BMI= hmotnosť (kg) / výška 
2  

(m) 

Tabuľka č. 4 - BMI 

diagnóza IBD CD UC 

BMI 23.8 21.8 25.6 

 

Grafč. 3 – BMI 

 

0 

1 

2 

3 

muži 

IBD 

ženy 

IBD 

muži 

CD 

ženy 

CD 

muži 

UC 

ženy 

UC 

 21-40 rokov 

41-60 rokov 

61 a viac rokov 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

IBD CD UC 

B
M

I 



 

34 

 

BMI pacientov s diagnostikovanými IBD sa pohyboval od 17,6 do 32,7. Priemerné 

BMI pacientov s  CD je 21,8. U chorých s UC je priemerné BMI 25,64. Nezávisle na 

diagnóze a veku je priemerné BMI 23,8. 

 

Otázka č. 5 - hmotnostný úbytok za posledné 3 mesiace 

Tabuľka č. 5 – hmotnostný úbytok za posledné 3 mesiace 

úbytok/diagnóza IBD CD UC 

s úbytkom 20% 5kg 6kg 

bez úbytku 80% 0kg 0kg 

 

Graf č. 4 – hmotnostný úbytok za posledné 3 mesiace 

 

Z 10 respondentov uviedli úbytok na váhe 20 %. U pacienta s CD je váhový úbytok 

5 kg a pacienta s UC je váhový úbytok 6 kg. Priemerný úbytok na váhe celej vzorky 

respondentov je 5,5 kg.  

Otázka č. 7 – farmaceutická liečba (viac možných odpovedí) 

Tabuľka č. 6 – farmaceutická liečba 

terapia/diagnóza CD UC 

kortikosteroidy 1 1 

imunosupresíva 1 1 

antibiotická liečba 1 1 

antidiarhoiká 2 2 

biologická liečba 1 1 
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Graf č. 5 – farmaceutická liečba 

 

Z celkového počtu 10 respondetov nezávisle na diagnostikovanej chorobe 20% 

uviedlo užívanie kortikosteroidov, 20% uviedlo imunosupresívnu liečbu, 20% pacientov sa 

lieči antibiotikami. 40% uviedlo užívanie antidiarhoik. Biologickú liečbu uviedlo 20% 

respondentov. Liečbu sedatívami neuviedol ani jeden z opýtaných respondentov. 

 

Otázka č. 8 – vykonanie črevnej resekcie 

Tabuľka č. 7 – vykonanie črevnej resekcie 

resekcia/diagnóza IBD CD UC 

áno 30% 30% 0% 

nie 70% 20% 50% 

 

Graf č. 6 – vykonanie črevnej resekcie 
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Pri vyhodnocovaní otázky vykonanej črevnej resekcie sa rozdelili respondenti do 

dvoch kategórií na základe ich diagnostikovaného ochorenia. Z 100% respondentov 

z celkového množstva uviedlo 30% s diagnózou CD, že u nich črevná resekcia vykonávaná 

bola. 20% respondentov s diagnózou CD, odpovedalo na otázku o črevnej resekcii nie. 

50% zo všetkých opýtaných uviedlo, že črevná resekcia u nich nebola vykonaná, všetci títo 

mali diagnostikovanú UC.  

 

Otázka č. 9 – konzumácia mliečnych výrobkov 

Tabuľka č. 8 – konzumácia mliečnych výrobkov 

konzumácia/diagnóza IBD CD UC 

vôbec 0% 0% 0% 

obmedzene 30% 20% 10% 

primerane 70% 30% 40% 

 

Graf č. 7 – konzumácia mliečnych výrobkov 

 

Z celkového počtu 10 respondentov ani jeden neuviedol, že mliečne výrobky 

nekonzumuje. 30% respondentov tvrdí, že konzumujú mliečne výrobky v obmedzenom 

množstve. 70% opýtaných uviedlo, že konzumujú mliečne výrobky primerane.  

Otázka č. 10 – tolerancia mliečnych výrobkov (viac možných odpovedí) 

Tabuľka  č. 9 – tolerancia mliečnych výrobkov 

MV/diagnóza IBD CD UC 

zakysané 

výrobky 90% 40% 50% 

čerstvé mlieko 30% 10% 20% 

tvarohy 80% 40% 40% 

tvrdé syry 100% 50% 50% 
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Graf  č. 8 – tolerancia mliečnych výrobkov 

 

Z celkového počtu 10 respondentov 90% konzumuje zakysané mliečne výrobky, 

z toho 40% uvedených sú pacienti s CD a 50% sú pacienti s UC. 30% respondentov 

konzumuje čerstvé mlieko, z nich 10% má CD a 20% má UC. 80% konzumuje tvarohy, 

z toho 40% pacientov má diagnostikovanú CD a 40% má diagnostikovanú UC. Tvrdé syry 

konzumuje 100% pacientov nezávisle na diagnostikovanej chorobe.  

Otázka č. 11 -  potiaže po konzumácii mliečnych výrobkov (viac možných odpovedí) 

 Tabuľka č. 10 – potiaže po konzumácii mliečnych výrobkov 

potiaže/diagnóza IBD CD UC 

nemám 6 3 3 

diarea 2 1 1 

obstipácia 0 0 0 

kŕčovité bolesti 

brucha 1 1 0 

pocit plnosti brucha 3 2 1 

tlak v podbrušku 0 0 0 
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Graf č. 9 – potiaže po konzumácii mliečnych výrobkov 

 

Z celkového počtu 10 respondentov 60% uviedlo, že nemá žiadne komplikácie po 

konzumácii mliečnych výrobkov. 20% pacientov uviedlo hnačky ako komplikácie z toho 

10% s CD a 10% s UC. Kŕčovité bolesti brucha uviedlo 10% pacientov zo všetkých 

respondentov, títo majú diagnostikovanú CN. 30% opýtaných uviedlo pocit plnosti brucha 

po konzumácii mliečnych výrobkov. Z toho 20% zo všetkých opýtaných boli pacienti 

s diagnostikovanou CN a 10% má diagnostikovanú UC. Ani jeden z respondentov 

neuviedol že komplikáciou sú obstipácia a nepríjemný tlak v podbrušku.  

 

Otázka č. 12 – týždenná frekvencia konzumácie jednotlivých typov potravín (voľná 

odpoveď) 

Tabuľka č. 11 – týždenná frekvencia konzumácie jednotlivých typov potravín 

typ potraviny/týždenná 

frekvencia 

menej ako 1 

krát 1-2x 3-4x 

5 a viac 

krát 

mliečne výrobky 2 1 1 5 

mäso 0 1 4 4 

ryby 2 7 0 0 

strukoviny a semená 7 1 1 0 

vajcia 2 5 1 1 
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Graf č. 10 – týždenná frekvencia konzumácie jednotlivých typov potravín 

 

Z celkového počtu 10 respondentov mliečne výrobky konzumuje 20% menej ako 1 

krát týždenne prípadne nekonzumuje, 10%  1-2 krát týždenne, 10 % 3-4 krát do týždňa 

a 50% viac ako 5 krát za týždeň. Mäso  konzumuje 10% respondentov 1-2 krát týždenne, 

40 % 3-4 krát týždenne a 40% viac než 5 krát do týždňa. Ryby sú boli uvedené 

s frekvenciou konzumácie nasledovne: 20% menej ako 1 krát týždenne, 70 % 1-2 do 

týždňa a 10% uviedlo, že ryby nekonzumuje vôbec. Strukoviny a semienka dotazovaní 

pacienti konzumujú s frekvenciou menej ako 1 krát za týždeň v 70%, 10% je 1-2x 

týždenne a 10% 3-4 krát za týždeň. Vajcia sú v týždennej konzumácii uvedené nasledovne: 

20% menej ako 1 krát za týždeň, 50% 1-2 krát do týždňa, 10% 3-4 krát týždenne a 10% 

viac než 5 krát za týždeň. 10% z odpovedí na túto dotazníkovú otázku nemôžeme 

považovať za validnú z dôvodu nejasne formulovanej odpovede.  

 

Otázka č. 13 – zaoberanie sa príjmom vápnika 

Tabuľka č. 12 – zaoberanie sa príjmom vápnika 

zaoberanie sa príjmom 

vápnika/diagnóza IBD CD UC 

áno 60% 30% 30% 

nie 40% 20% 20% 
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Graf č. 11 – zaoberanie sa príjmom vápnika 

 

Z celkového počtu 10 respondentov sa príjmom vápnika zaoberá 60% nezávisle na 

stanovenej diagnóze. 40 % opýtaných sa príjmom vápnika nezoberá. Zo všetkých 

opýtaných sa príjmom zaoberá 30% pacientov s CD a 30% s UC.  

Otázka č. 14 – prípady zaoberania sa príjmom vápnika 

Tabuľka č. 13 -  prípady zaoberania sa príjmom vápnika 

prípady/diagnóza IBD CD UC 

vždy 4 1 3 

diarea 0 0 0 

obstipácia 0 0 0 

zhoršenie stavu 2 2 0 

nemožnosť príjmu MV 0 0 0 

 

Graf č. 12 -  prípady zaoberania sa príjmom vápnika 
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Z celkového počtu 10 respondentov sa 40% nezaoberá príjmom vápnika. Zvyšných 

60% uviedlo, že v 40% sa zaoberá príjmom vápnika vždy a v 20% pri zhoršení 

zdravotného stavu. 

 

Otázka č. 15 – doplňovanie železa a kyseliny listovej (viac možných odpovedí) 

Tabuľka č. 14 – doplňovanie železa 

dopľňovanie Fe/ 

diagnóza IBD CD UC 

mäso 8 5 3 

vnútornosti 4 2 2 

 

Graf č. 13 – doplňovanie železa 

 

Tabuľka č. 15 –doplňovanie kyseliny listovej 

doplňovanie B₉/ 
diagnóza IBD CD UC 

listová zelenina 8 2 4 

ovocie 9 4 5 

celozrnné obiloviny 2 1 1 

mliečne výrobky 8 4 4 

orechy 2 1 1 
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Graf č. 14 –doplňovanie kyseliny listovej 

 

Z celkového počtu 10 respondentov 100% uviedlo, že železo dopĺňa konzumáciou 

červeného mäsa a 70% konzumáciou vnútorností. Dopĺňanie kyseliny listovej uviedli 

opýtaní pacienti v 60% listovou zeleninou, 100% ovocím, 20% celozrnnými obilninami 

a výrobkami z nich, 100% mliečnymi výrobkami a 20% orechami.  

 

Otázka č. 16 konzumácia druhov pečiva (viac možných odpovedí) 

Tabuľka č. 16 konzumácia druhov pečiva 

druh prečiva/diagnóza IBD CD UC 

biele 7 3 4 

žitné 3 2 1 

pšenično-žitné 4 1 3 

bezlepkové 0 0 0 

bez obmedzenia 2 1 1 
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Graf č. 15 konzumácia druhov pečiva 

 

Z celkového počtu 10 respondentov  70% uviedlo, že je biele pečivo, 30% 

konzumuje žitné pečivo a 40% pšenično-žitné. Bez obmedzenia v konzumácii pečiva je 

20% z pacientov. Ani jeden respondent neuviedol, že je bezlepkové pečivo.  

Otázka č. 17 – konzumácia ovocia (viac možných odpovedí) 

Tabuľka č. 17 -  konzumácia ovocia 

forma/diagnóza IBD CD UC 

nejem ovocie 0 0 0 

kompóty 4 2 2 

sušené ovocie 3 2 1 

čerstvé ovocie 10 5 5 

 

Graf č. 16 -  konzumácia ovocia 
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Z celkového počtu 10 respondentov 40% bežne jedáva ovocie vo forme kompótov, 

30% vo forme sušeného ovocia a 100% opýtaných konzumuje čerstvé ovocie. Žiadny 

z opýtaných neoznačil možnosť, že ovocie nekonzumuje. 

Otázka č. 18 – konzumácia zeleniny (viac možných odpovedí) 

Tabuľka č. 18 – konzumácia zeleniny 

forma/diagnóza IBD CD UC 

nejem zeleninu 0 0 0 

súčasť pokrmov 7 4 3 

nakladaná zelenina 4 2 2 

čerstvá zelenina 10 5 5 

 

Graf č. 17 – konzumácia zeleniny 

 

 

Z celkového počtu respondentov uviedlo 70%, že zeleninu konzumuje ako súčasť 

pokrmov či v tepelne upravenej forme, 40% dotazovaných je nakladanú zeleninu a 100% 

respondentov konzumuje zeleninu v surovej podobe. Žiadny z opýtaných neoznačil 

možnosť, že zeleninu nekonzumuje.  

10. Diskusia 

V teoretickej časti bakalárskej práce sa zaoberáme doterajšími poznatkami v oblasti 

epidemiológie, etiológie a patogenézy, klinickým obrazom, priebehom a vývojom, 

diagnózou manifestáciou a terapiou IBD. V praktickej časti sme sa zamerali na skúmanie 

nutričného stavu u chronických pacientov triacich Crohnovou chorobou a ulceróznou 

koitídou. Hlavným cieľom bolo zmapovať diétne obmedzenia u ambulantných pacientov 

s idiopatickými črevnými zápalmi a ich informovanosť o potrebe prjímu vápnika. 

Formulovanie cieľov a hypotéz bolo podložené na základe teoretických poznatkov. 
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Pôvodný plán výskumu je nepotvrdený reprezentatívnosťou výskumnej vzorky voči 

základnému súboru vzhľadom na nedostačujúci počet respondnentov, ktorí sa výskumu 

zúčastnili. Výsledky výskumu teda možno zovšeobecniť  a aplikovať na výskumnú vzorku 

nie na základný súbor. Výberový súbor tvorí 25 pacientov. Návratnosť vyplnených 

dotazníkov dosahuje hodnotu 44  %, čo predstavuje 11 navrátených dotazníkov. 1 dotazník 

sme však museli vylúčiť, z dôvodu nejasne vyplnených otázok, takže ho nebolo možné 

zaradiť do kategórií, potrebných k triedeniu a analýzy vzorky. Výskumná vzorka zahŕňa 10 

respondentov. Dôvodom k nízkemu počtu validných dotazníkov je nízka návratnosť, ktorá 

mohla byť zapríčinená vyčerpaním pacientov, vzhľadom na ich aktuálny stav choroby, 

ďalej časové a osobné dôvody pacientov a tiež vypĺňanie dotazníkov v predošlých 

obdobiach počas ich návštev v nutričnej ambulancii alebo v zdravotníckom zariadení. 

Iným odôvodnením môže byť poskytovanie dotazníkov k vyplneniu v nutričnej ambulancii 

na rozdiel od možného poskytnutia k vyplneniu v čakárni. Príčinou demografickej 

disbalancie je väčšia náklonnosť žien k vyplneniu ponúkaných dotazníkov.  

Na základe poznatkov a štúdia problematiky IBD sme predpokladali, že viac než 

50% pacientov netoleruje mliečne výrobky, na základe častých intestinálnych 

a digestívnych komplikácií a zvýšeného výskytu laktózovej intolerancie u týchto 

pacientov.  Z dotazníkového šetrenia vyplývajú výsledky, ktoré hovoria o tom, že 30 % 

respondentov konzumuje mliečne výrobky obmedzene a 70 % primerane. Ani jeden 

z opýtaných neuviedol, že mliečne výrobky nekonzumuje. Z hľadiska tolerancie 

jednotlivých druhov mliečnych výrobkov až 100% respondentov uviedlo toleranciu 

tvrdých syrov, 90 % zakysaných mliečnych výrobkov a 80 % pacientov toleruje tvarohy. 

Iba 30 % z opýtaných toleruje čerstvé mlieko. Pri skúmaní potiaží, ktoré sprevádzajú 

konzumáciu mliečnych výrobkov nezávisle na druhu konzumovaného výrobku 60 % 

respondentov uviedlo, že potiaže nemá. 20 % zaznamenalo diareu ako problém pri 

konzumácii a 30 % uviedlo ako nepríjemný sprievodný jav pocit plnosti brucha. Kŕčovité 

bolesti brucha boli uvedené len v 10 %. Obstipácia a nepríjemný tlak v podbrušku neboli 

zaznamenané ani u jedného respondenta z výskumenj vzorky. Táto hypotéza bola 

vyvrátená. Vzhľadom na relatívne vysoký výskyt ťažkostí pri konzumácii miečnych 

výrobkov v základnom súbore a výsledky štúdií a výskumov, ktoré poukazujú na zmenenú 

aktivitu tráviaceho traktu môže byť dôvodom vyvrátenia hypotézy fakt, že respondenti boli 

oslovovaní v nutričnej ambulancii, čo prezentuje výskumnú vzorku ako pacientov 

s chronickým stavom a v remisii a teda im dovoľuje konzumovať mliečne výrobky vo 

väčšom množstve a s menšími komplikáciami v porovnaní s aktívnymi formami IBD. 

Nepotvrdenie hypotetického prepokladu mohlo nastať tiež z dôvodu nízkej 

reprezentatívnosti výskumnej vzorky.  

Podľa súčasných znalostí o diete u pacientov s IBD týkajúcich sa prjímu sacharidov 

bola stanovená hypotéza, že menej ako 50 % pacientov konzumuje  pečivo bez 

obmedzenia. Podkladom k stanoveniu hypotézy bol poznatok, že konzumácia vlákniny 

alebo fruktanov negatívne ovplyvňuje stav choroby a trávenie u pacientov s IBD. Výsledky 

dotazníkového výskumu priniesli nasledové závery. 70 % respondentov uviedlo, že 

konzumuje biele pečivo. 30 % opýtaných udáva konzumáciu žitného pečiva a 40 % 
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pšenične- ražného. Len 20 % respondentov konzumuje pečivo bez obmedzenia. Z toho 

vyplýva potvrdenie našej hypotézy o konzumácii pečiva u pacientov s IBD u menej než 

50% z danej výskumnej vzorky. S prihliadnutím na nízky počet dotazníkov výzkumnej 

vzorky možno tento záver hypoteticky použiť v ďalších možnostiach terapie IBD, 

predchádzaním relapsov a udržiavaní pacientov v remisii. Potvrdenie hypotézy môže 

poukázať na obmedzenia v diéte u pacientov a od toho sa odvíjajúce znižovanie kvality ich 

života. Zvýšený príjem vlákniny vedie k obstipácii a tiež zvyšuje riziko upchatia stenózy 

u pacientov s CD. Príjem iných druhov sacharidov sprevádza množenie baktérií v čreva a 

spôsobiť obstipáciu či bolesti v bruchu a flatulenciu. Vzhľadom na nedostatočne 

preskúmanú a nejasnú problematiku diet u pacientov s IBD je táto stále predmetom 

výskumu. 

Doterajší stav poznania v oblasti strát a deficitu vápnika jasne hovorí o potrebnej 

suplementácii vápnika u pacientov s IBD. Predpokladáme, že viac ako 50 % pacientov sa 

zaoberá príjmom vápnika. Závery dotazníkového výskumu hovoria o tom, že 60 % 

pacientov s IBD sa príjmom vápnika zaoberá. Zvyšných 40 % uviedlo, že vápniku 

nevenuje pozornosť. Z respondentov, ktorí potvrdili svoje zaoberanie sa prjímom vápnika 

66,67 % (4 respondenti) sa venuje jeho príjmu vždy. Zvyšných 33,33 % sa zapodieva 

vápnikom len v prípade zhoršenia choroby. Je všeobecne známe, že pacienti trpiaci IBD sú 

rizikoví v zásobách vápnika z dôvodu nízkej vstrebateľnosti, nízkemu prirodzenému 

príjmu z potravy a tiež hnačkami či deficitom vitamínu D, ktorý ovplyvňuje metabolizmus 

vápnika. Hypotéza bola potvrdená. Pozitívnym faktom je, že nadpolovičná väčšina 

respondentov z výskumej vzorky sa vzhľadom na charakter ochorenia zaoberá príjmom 

vápnika, avšak dokazuje to to, že nemalé percento tých, ktorí nevenujú svoju pozornosť je 

nedostatočne informovaných.  

Z doteraz známych znalostí týkajúcich sa výživy pacientov s IBD je dieta jedným z  

predpokladov k udržaniu remisie a vyhýbaniu sa nepríjemným gastrointerstinálnym 

prejavom. Predpokladáme, že menej ako 50 % pacientov bežne konzumuje zeleninu 

a ovocie v surovej forme. Z dotazníkového šetrenia vyplývajú výsledky, ktoré priniesli 

informácie o tom, že 100 % respondentov konzumuje bežne zeleninu aj ovocie v čerstvej 

forme. 40 % opýtaných konzumuje ovocie vo forme kompótov a 30 % respondentov 

konzumuje v rámic bežného príjmu sušené ovocie. Ani jeden z pacientov neuviedol, že 

ovocie neje. Variácie konzumácie zeleniny v porovnaní s konzumáciou ovocia sú 

početnejšie. 70 % pacientov uviedlo, že bežne konzumuje zeleninu ako súčasť 

pokrmov.Bežnú konzumáciu zeleniny vo forme nakladanej uviedlo 40 % pacientov. Naša 

hypotéza o bežnej forme príjmanej zeleniny a ovocia sa vyvrátila. Teória nutričnej terapie 

a diét u IBD uvádza, že pacientom konzumácia ovocia a zeleniny v surovej forme môže 

spôsobovať digestívne, abdominálne a intestinálne potiaže. Výsledok výzkumu hovorí 

o tom, že každý z opýtaných bežne konzumuje čerstvú zeleninu a ovocie. Zavádzajúcim 

skreslením výsledkov v porovnaní s teóriou môže byť chronický stav choroby 

respondentov, čo svedčí o štádiu remisie a teda lepšieho znášania potravy a tiež vyššie 

spomínaný nízky počet respondentov a zovšeobecnenie na  výskumnú vzorku.  
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10.1 Doporučenie pre prax 

Aktuálnosť témy bakalárskej práce umocňuje súčasný stav, kedy v posledných 

rokoch narastá incidencia IBD. Nakoľko sa zaoberáme problematikou idopatických 

črevných zápalov etiológia  a patogenéza spolu s terapiou, ktorá by smerovala k úplnému 

uzdraveniu sú doteraz neznáme. Prioritou u IBD je predchádzať relapsom a udržiavať 

pacienta v remisii. Okrem medikamentóznej a chirurgickej terapie má svoje miesto 

v liečbe aj nutričná terapia zaoberajúca sa dietami a výživovými doporučeniami pre 

pacientov s IBD. Téma nutričného stavu rezonuje v kontexte s problémom nedostatočnej 

informovanosti pacientov. Výsledkom bakalárskej práce je  naplnenie cieľa výskumu 

v teoretickej aj praktickej rovine. Jedným z predpokladov je zvýšenie edukácie pacientov 

zo strany lekárov, nutričných terapeutov a ďalších zdravotníckych pracovníkov. Počas 

štúdia a výskumu problematiky IBD som narazila na malé množstvo edukačného 

materiálu, ktorý by bol prístupný pacientom. Materiály, ktoré sú dostupné sú vo väčšine 

prípadov venované odbornej verejnosti a tak sú pre pacienta ako pre laika nevyhovujúce. 

Jedným zo zdrojov podkladov k liečbe alebo diéte sú internetové fóra pacientov s CD 

a UC. Tu si chorí vymieňajú svoje skúsenosti a doporučenia, ktoré sú vzhľadom na 

nešpecifickosť choroby a jej prejavov  individuálne a teda nie sú smerodajné, vo veľa 

prípadoch extrémne. Navrhujeme preto prehĺbenie edukácie a zvyšovanie jej kvality zo 

strany odborníkov smerom k pacientom. Nezovšeobecňovanie diétetických postupov, ale 

testovanie alergií, tolerancie či možných laktózových intolerancií (predovšetkým 

u pacientov s CD) formou eliminačných testov. Dôležitým faktom je, že k pacientom 

s IBD treba pristupovať individuálne. IBD sú choroby “na celý život“, preto je na 

zdravotníckych pracovníkov aby pomáhali a prispievali k  zlepšovaniu kvality života 

pacientov.  

11. Záver 

Nutričný stav u idiopatických črevných zápalov je jedným z kritérií hodnotenia 

stavu a štádia ochorenia. Vzhľadom na nevyliečiteľnosť IBD je nutričný stav pacienta 

kľúčovým pri terapii a udržiavaní pacienta v remisii a tiež zvyšovaní kvality života 

postihnutého CD alebo UC. Nutričná terapia upravuje a zlepšuje stav výživy rovnako ako 

stav ochorenia. Má dôležitú rolu hoci účinok a vplyv nie sú jednozačne potvrdené štúdiami 

a výskumami. Rovnako tak nie sú ani vyvrátené, je predpokladom k zlepšovaniu 

nutričného stavu.  

V teoretickej časti sme s venovali popisu a charakteristike CD a UC ako dvoch 

nozoloických jednotiek. Ktoré majú mnoho spoločného no rovnako tak sa v mnohých 

ohľadoch odlišujú. Ďalej sme popisovali možnosti, výsledky  a spôsoby parenterálnej 

a eneterálne výživy. Venovali sme sa tiež tématike diety a diétnych opatrení, ktoré nie sú 

jednoznačne stanovené, existujú však doporučenia, stále nové poznatky a prebiehajúce 

štúdie 

V praktickej časti sme sa formou dotazníkového výskumu snažili zmapovať diétne 

obmedzenia a informovanosť ambulantných pacientov. Potvrdzovali sme a vyvracali 
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hypotézy, vďaka ktorým sme sa pozerali na doterajší stav teoretických poznatkov z iného 

uhla pohľadu. Štúdiom tejto problematiky a výsledkami výskumu sme dospeli 

k doporučeniam, ktoré by mohli zlepšiť zdravotnú situáciu pacienta a kvalitu jeho života.  
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13. Zoznam skratiek 

ALP – enzým alkalická fosfatáza 

ANCA – anti- neutrophil-cell- antibody 

B9 –  kyselina listová, folát 

CAI – Colitis Activity Index 

CCA – IgAb – colon-colitis-associated Ig antibody 

CD – Crohn´s Disease;  Crohnova choroba 

CDAI – Crohn´s Disease Activity Index 

CT – computer tomography ; počítačová tomografia 

DNA – deoxyribonukleová kyselina 

ERCP – endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia 

EV – enterálna výživa 

FODMAP –  fermentable oligosacharides, disacharides, monosacharides and polyols 

GIT – gastrointestinálny trakt 

GMT – gamaglutamyltransferáza, hepatálny enzým 

HLA – hlavný histokompatibilný komplex 

IBD – inflammatory bowel disease 

IgA – imunoglobulín A 

IgG – imuniglobulín G 

IFN γ – interferon 

IL – interleukin 

KO – krvný obraz 

MR – magnetická rezonancia 

PAF – faktor aktivity dostičky 

pANCA – perinukleárne ANCA 

PGE₂ - prostagladin E₂ 

PV – parenterálna výživa 
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RTG – röntengen; röntengenový 

SAI – Severity Activity Index 

T– bunky – T–lymfocyty 

Th – pomocné (helperské) T– lymfocyty 

TEN – total enteral nutrition 

TNFα – tumor nekrotizujúci faktor 

TPN – total parenteral nutrition 

UC – ulceric colitis; ulcerózna kolitída 

VFN – Všeobecná fakultná nemocnica 

 

 

 



 

53 

 

14. Zoznam tabuliek 

Tabuľka č. 1– CDAI podľa Besta 

Tabuľk a č. 2 – pohlavie a diagnóza respondentov 

Tabuľka č. 3 – vek respondentov 

Tabuľka č. 4 – BMI 

Tabuľka č. 5 – hmotnostný úbytok za posledné 3 mesiace 

Tabuľka č.  6 – farmaceutická liečba 

Tabuľka č. 7 – vykonanie črevnej resekcie 

Tabuľka č. 8 – konzumácia mliečnych výrobkov 

Tabuľka č. 9 – tolerancia mliečnych výrobkov 

Tabuľka č. 10 – potiaže po konzumácii mliečnych výrobkov 

Tabuľka č. 11 – týždenná frekvencia konzumácie jednotlivých typov potravín 

Tabuľka č. 12 – zaoberanie sa príjmom vápnika 

Tabuľka č. 13 – prípady zaoberania sa príjmom vápnika 

Tabuľka č. 14 – doplňovanie železa 

Tabuľka č. 15 – doplňovanie kyseliny listovej 

Tabuľka č. 16 – konzumácia druhov pečiva 

Tabuľka č. 17 –konzumácia ovocia  

Tabuľka č. 18 -konzumácia zeleniny 

  



 

54 

 

15. Zoznam grafov 

Graf č. 1 – pohlavie a diagnóza respondentov 

Graf č. 2 – vek respondentov 

Graf č. 3 – BMI  

Graf č.  4 – hmotnostný úbytok za posledné 3 mesiace 

Graf č. 5 – farmaceutická liečba 

Graf č. 6 – vykonanie črevnej resekcie 

Graf č. 7 – konzumácia mliečnych výrobkov 

Graf č.  8 – tolerancia mliečnych výrobkov 

Graf č. 9 – potiaže po konzumácii mliečnych výrobkov 

Graf č. 10 – týždenná frekvencia konzumácie jednotlivých typov potravín 

Graf č. 11 – zaoberanie sa príjmom vápnika 

Graf č.  12 – prípady zaoberania sa prjímom vápnika 

Graf č. 13 – doplňovanie železa 

Graf č. 14 – doplňovanie kyseliny listovej 

Graf č. 15 – konzumácia druhov pečiva 

Graf č.  16 – kozumácia ovocia 

Graf č. 17 – konzumácia zeleniny 

  



 

55 

 

16.Prílohy 

Príloha 1 – Dotazník 

Dobrý den,   

jsem Natália Palugová, studentka 3. ročníku nutriční terapie na 1. lékařské fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který je 

součástí mé bakalářské práce na téma: Nutriční stav u idiopatických střevních zánětů. 

Otázkami se dotazuji na to, jaké jídlo jíte, jaké činí potíže a do jaké míry se zabýváte 

stravováním.  Dotazník je naprosto anonymní a dobrovolný. 

V závěru Vám chci poděkovat za Vaši ochotu a čas, který jste věnovali mému dotazníku. 

V případě jakýchkoliv otázek, případně dalšího zájmu o průběh a výsledek dotazníku se na 

mně můžete obrátit, ráda Vám odpovím.  

Natália Palugová, mail: n.palugova@yahoo.com, tel.: +421 944167736 

 

DOTAZNÍK 

(Nutriční stav u idiopatických střevních zánětů) 

1. Pohlaví  

 Muž 

 Žena 

2. Věk (volná odpověď) 

…………………………………… let 

3. Aktuální hmotnost (volná odpověď) 

………………………………….. kg 

4. Výška (volná odpověď) 

………………………………….. cm 

5. Hmotnostní úbytek za poslední 3. měsíce (volná odpověď) 

………………………………….. kg  

6. Diagnóza 

 Crohnova nemoc 

 Ulcerózní kolitída 
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7. Farmaceutická léčba (více možných odpovědí) 

 Kortikosteroidy 

 Imunosupresiva 

 Antibiotiká 

 Sedativa 

 Protiprůjmové 

 Biologická léčba 

8. Byla u Vás v minulosti vykonávaná střevní resekce (vyjmutí části střeva)? 

 Ano 

 Ne 

 

9. Konzumujete mléčné výrobky? 

 Vůbec 

 Omezeně 

 Přiměřeně 

10. Jaké tolerujete mléčné výrobky? (více možných odpovědí) 

 Zakysané (jogurty, jogurtové nápoje) 

 Čerstvé mléko 

 Tvarohy 

 Tvrdé sýry 

11. Jaké obtíže Vám činí konzumace mléčných výrobků? (více možných odpovědí) 

 Komplikace nemám 

 Průjem 

 Zácpy 

 Křečovité bolesti v břiše 

 Pocit plnosti břicha 

 Nepříjemný tlak v podbřišku 

12. Kolikrát týdně konzumujete následovné ? (volná odpověď) 

 Mléčné výrobky : …………………………    

 Maso: …..…………………………………….. 

 Ryby: …………………………………………… 

 Luštěniny a semínka: …………………… 

 Vejce: …………………………………………. 

13. Zabýváte se správným příjmem vápníka? 
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 ano 

 ne 

14. Pokud ano, v jakých případech? (více možných odpovědí) 

 Vždy 

 Průjmy 

 Zácpy 

 Zhoršení nemoci 

 Nemožnost příjmu mléčných výrobků 

15. Železo (červené maso, vnitřnosti) a kyselina listová -vitamin B9 (listová zelenina,  

rajčata, pomeranče, banány, vlašské ořechy, celozrnné výrobky, plísňové sýry a 

měkké sýry) jsou důležité pro naše tělo, jakým způsobem je doplňujete? (více 

možných odpovědí) 

 Červené maso 

 Vnitřnosti 

 Listová zelenina 

 Ovoce 

 Ořechy 

 Celozrnné obiloviny 

 Mléčné výrobky 

 

 

16.  Jaké druhy pečiva jíte? (více možných odpovědí) 

 Bezlepkové 

 Bílé 

 Žitné 

 Pšeničně-žitné 

 Bez omezení 

17. V jaké formě běžně jíte ovoce? (více možných odpovědí) 

 nejím 

 kompoty 

 sušené ovoce 

 čerstvé ovoce 

 

18.  V jaké formě běžně jíte zeleninu? (více možných odpovědí) 

 Nejím 

 Součást pokrmů (brokolicový krém) 
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 Nakládaná zelenina 

 Čerstvá zelenina 

19. Užíváte některé z následovných? (více možných odpovědí) 

 Potravinové doplňky (vitamíny, minerály, vláknina) 

 Potravinové doplňky pro sportovce (proteíny) 

 Popíjení (Nutridrink, Resource) 
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Príloha 2  
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