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Anotace 

Nespecifické střevní záněty 

IBD jsou nespecifické střevní záněty zastoupeny dvěma podjednotkami – 

ulcerózní kolitidou (UC) a Crohnovou nemocí (CD). UC je onemocnění, pro které je 

typické postiţení sliznice střeva od rekta směrem k proximálním částem trávicího 

traktu. Postiţení je zde omezeno pouze na tlusté střevo. U CD je zasaţena celá střevní 

stěna s častým projevem v ileocekální oblasti, ale postiţen můţe být celý tračník i tenké 

střevo. Pacienti s UC i CD mívají shodné extraintestinální projevy choroby. Pozornost 

při terapii těchto onemocnění se v poslední době soustřeďuje na biologickou léčbu. 

Postiţení IBD nejsou i přes komplikace a častou invalidizaci vyloučeni z běţného 

ţivota, tedy ze školní docházky, sportu a dalších aktivit. Tito pacienti se mohou setkávat 

a hledat radu ve sdruţeních pro IBD, která jsou celosvětově zastoupena. 

 

Klíčová slova: 

nespecifické střevní záněty, ulcerózní kolitida, Crohnova choroba, tenké střevo, tlusté 

střevo, dítě školního věku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annotation 

Infammatory bowel disease 

IBD is unspecified form of bowel inflammation represented by two types – 

Ulcerative Colitis and Crohn’s Disease. UC is illness that typically affects intestine 

mucous membrane from rectum up to proximal parts of gastrointestinal tract. Affection 

in UC is limited only to colon. CD is characterised by inflammation of whole intestinal 

wall with common manifestation in ileocecal region but entire colon and small intestine 

can be affected. Patients with UC and CD suffer by extraintestinal manifestations 

similar for both diseases. Illness therapy is currently focused on biological treatment. 

People with IBD are not excluded from common life activities like school attendance, 

sports, etc. even they have complications or some sort of handicap. These patients can 

meet each other and seek advice within IBD associations all over the world. 

 

Key words: 

inflammatory bowel disease, ulcerative colitis, Crohn’s disease, small intestine, large 

intestine (colon), school-age child 
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1  Úvod 

Jako téma pro zpracování své bakalářské práce jsem si vybrala problematiku 

nespecifických střevních zánětlivých onemocnění. Uvedené téma jsem zvolila proto, ţe 

se jedná o choroby s neustále narůstajícím trendem, jejichţ etiologie zůstává stále ne 

zcela objasněna. Ze společenského hlediska se jedná o významnou problematiku a to 

nejen vzhledem k nárůstu nákladů v oblasti zdravotní péče, ale téţ přesahujících mimo 

zdravotnickou oblast, např. psychologická podpora pacienta a jeho rodiny nebo 

společenské uplatnění těchto pacientů. Jak jiţ bylo zmíněno, v posledních letech je 

neustále pozorován narůstající trend a to jak v dospělém, tak v dětském věku. Znalost 

této problematiky povaţuji z těchto důvodů za přínosnou, neboť mi umoţní usnadnit 

ţákům s těmito chorobami dodrţovat jejich nutná reţimová opatření v průběhu školní 

docházky. Jsem si vědoma toho, ţe se jako pedagog mohu setkat se ţáky 

s nespecifickými střevními záněty od lehkých aţ po velmi závaţné formy onemocnění. 

Přičemţ u lehčích postiţení je třeba se soustředit spíše na psychologickou podporu a 

dodrţování reţimových opatření, zatímco u závaţnějších forem onemocnění je přínosná 

i hlubší znalost medicínských aspektů choroby, s jejichţ důsledky se mohu ve své praxi 

setkat. Jsou to např. stavy po závaţných operacích se svými případnými následky 

(nejčastěji umělá vyústění – střevní stomie) nebo stavy vyţadující dlouhodobou 

hospitalizaci (obvykle z důvodu nezbytné nitroţilní - parenterální výţivy). Je třeba si 

uvědomit, ţe v těchto případech se jiţ jedná o situace, které jsou omezující nejen 

z hlediska školního vzdělávání, ale zasahující do běţného ţivota postiţeného jedince a 

jeho okolí. 
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2  Cíle práce 

- shromáţdit dostupné aktuální poznatky o uvedené skupině chorob 

- soustředit se na současný vývoj v této oblasti a zejména na trendy v přístupu 

k těmto onemocněním 

- vymezit moţné oblasti, týkající se nespecifických střevních zánětů, se kterými je 

moţné se setkat v pedagogické praxi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

3  Vymezení problematiky 

Nespecifická střevní zánětlivá onemocnění (IBD - z angl. infammatory bowel 

disease) jsou v klinické praxi představovány dvěma klinickými jednotkami – ulcerózní 

kolitidou (UC - z angl. ulcerative colitis) a Crohnovou chorobou (CD – z angl. Crohn’s 

disease). Ačkoli etiopatogeneze těchto chorob není ještě detailně objasněna, je jiţ zcela 

nepochybné, ţe etiopatogenetické faktory, podílející se na vzniku těchto chorob, jsou 

alespoň v určitých etapách procesu odlišné. Přestoţe klinické rozlišení těchto dvou 

onemocnění, především v počátečních stadiích, kdy ještě není zcela vyjádřen 

charakteristický klinický obraz, není vţdy zcela jednoduché, terapeutický přístup je pro 

obě klinické jednotky odlišný. Stručné srovnání charakteristických rysů obou klinických 

jednotek je shrnuto v tabulce číslo 1. Pro klinickou praxi je zcela stěţejní správné 

diagnostické zařazení pacienta pro následnou volbu odpovídající terapie. Dalším 

důleţitým faktorem pro volbu optimální terapie je snaha o pokud moţno co nejpřesnější 

prognózu následného průběhu onemocnění. V některých případech není jednoznačné 

zařazení do jedné či druhé klinické jednotky moţné. Pak mluvíme o tzv. indeterminace 

colitis (Onder et al., 2012; Pafko, 2008; Spinelli et al., 2012). 
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 UC CD 

Pozitivita protilátek p-ANCA (perinuclear anti-

neutrophil cytoplasmic 

antibodies) 

ASCA (anti-

Saccharomyces cerevisiae 

antibiodies) 

Rozsah Mucosa, submucosa Všechny vrstvy 

(transmurální) 

Převáţně rektum – 

kontinuita 

Pouze rektum 

Skip (“přeskakující”) leze 

(typická ileocekální 

lokalizace) 

Colon, ileum 

Stěna střevní Ztenčená Různá nebo zesílená 

Morfologický obraz Koncentrické postiţení, 

ztráta “haustrace”; stenózy, 

píštěle vzácné; RTG obraz 

“trubice” 

Longitudinální ulcerace, 

hluboké rýhy; stenózy, 

píštěle jsou typické; RTG 

obraz “dlaţební kostky” 

Inflamatorní forma 

- později se vyvine – 

penetrující typ (píštěle) 

nebo fibrostenozující typ 

Ulcerace Povrchové Hluboké longitudinální 

Perianální píštěle Vzácné Časté 

Krvácení Charakteristické Vzácné 

Extraintestinální 

manifestace 

+ + (primární sklerotizující 

cholangoitida) 

Průběh nemoci Exacerbace, remise – náhlé Nenápadný, relapsy 
 

Tabulka č. 1. V tabulce je uvedeno stručné srovnání ulcerózní kolitidy a Crohnovy nemoci z hlediska 

pozitivity protilátek, rozsahu onemocnění, morfologie, patologie a průběhu onemocnění. 

 

 

3.1  Anatomie, stavba střevní stěny 

Z anatomického hlediska se zaměřím zejména na části trávicího traktu, které 

jsou nespecifickými střevními záněty postiţeny především, tj. tenké a tlusté střevo. Při 

ulcerózní kolitidě je postiţen vţdy konečník a kontinuálně proximálním směrem různý 

úsek kolonu. Při Crohnově chorobě můţe být postiţení v různých úsecích trávicí 

trubice, nejčastěji v oblasti ileocekálního přechodu. U CD se postiţení můţe vyskytovat 

i na tenkém střevě (Pafko, 2008; Spinelli et al., 2012).  

Tenké střevo můţeme rozdělit na tři části – dvanáctník (duodenum), lačník 

(jejunum) a kyčelník (ileum). Tlusté střevo navazuje na tenké tzv. ileocekálním 

přechodem (ileocekální junkce). Skládá se ze slepého střeva s červovitým přívěskem 
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(caecum s apendixem vermiformis), tračníku (colon) a konečníku (rektum). Tračník 

dále dělíme na vzestupný, příčný, sestupný a esovitou kličku (colon ascendens, 

transversum, descendens a sigmoideum). V dutině břišní je střevo fixováno k zadní 

stěně nástěnného peritonea závěsem (mesenterium), který vybíhá ze serozní vrstvy 

střevní stěny (Čihák, 2002; Kabelka & kolektiv, 1992; Machová, 2002). 

 

3.1.1  Tenké střevo 

Tenké střevo navazuje na distální část ţaludku. Je tvořeno trubicí, která je cca 3-

5 m dlouhá. V tenkém střevě dochází k dokončení trávení, vstřebávání produktů 

vzniklých trávením, odvádění nestrávených a nestravitelných zbytků do dalšího úseku 

trávicí trubice. Tenké střevo tvoří tři části – duodenum, jejunum, ileum (dvanáctník, 

lačník, kyčelník) (Dylevský et al., 2000; Druga, & Mrázková, 2000; Machová, 2002). 

Duodenum – dvanáctník  

Duodenum je první, nejkratší částí tenkého střeva navazující na pylorickou část 

ţaludku. Postiţení nespecifickými střevními zánětlivými onemocněními v tomto úseku 

trávicí trubice není typické.  

Duodenum je děleno na čtyři úseky – pars superior, pars descendens, pars 

horizontalis, pars ascendens. Duodenum tvoří „okno“, do kterého je vloţena hlava 

pancreatu. Zepředu je překryto okrajem jater, kličkami jejuna a kryje ho i colon 

transversum. V sestupné části duodena se nachází vyústění ţlučovodu (ductus 

choledochus) a vývodu slinivky břišní (ductus pancreaticus) na podélné vyvýšenině na 

papilla duodeni major (Vateri). Asi 2 cm nad hlavním vývodem ústí na papilla duodeni 

minor (Santorini) také přídatný vývod slinivky břišní (Čihák, 2002; Dylevský et al., 

2000). 

Tepny, které zásobují orgány trávicího ústrojí a sleziny jsou nepárovými větvemi 

aorty. Tepny duodena pocházejí ze dvou anatomických oblastí oddělených úponem 

mesocolon transversum, který probíhá přes duodenum. Obě arteriální části vzájemně 

anastomózují periferními větvemi.  

Veškeré ţíly duodena, které jsou četné, se sbíhají do větví vena portae.  
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 Lymfatické cévy a uzliny duodena komunikují s lymfatickými cévami a 

uzlinami slinivky břišní, ţaludku a jater. Mízní cévy jsou anatomicky rozdělené do dvou 

oddílů, na cévy horní poloviny duodena ústící zejména do nodi lymphatici pylorici, nodi 

lymphatici hepatici a na cévy dolní poloviny duodena ústící do nodi lymphatici 

mesenterii superiores. Mízní cévy začínají v klcích střevní stěny a vstřebávají převáţně 

tuky a tukovité látky. Jejich pleteň je bohatá, s četnými anastomózami.  

Inervace duodena je zajištěna sympatickými a parasympatickými nervy. 

Sympatická vlákna přicházejí k duodenu z ganglion coeliacum a z ganglion 

mesentericum superius. Parasympatická vlákna vedou z nervus vagus. Senzitivní vlákna 

kopírují cestu sympatických a parasympatických vláken (Čihák, 2002; Dylevský et al., 

2000). 

Jejunum et ileum – lačník a kyčelník 

Jejunum a ileum bývá vzhledem k nejasnosti přechodu obou částí tenkého střeva 

popisováno společně a někdy se označují jako jejunoileum nebo intestinum 

mesenteriale. Jejunoileum je dlouhé přibliţně 3-5 m, z toho asi dvě pětiny délky tvoří 

jejunum a asi tři pětiny délky tvoří ileum. Délka se mění vzhledem k náplni střeva, 

sloţení potravy i k věku člověka. Jejunoileum je připojeno k zadní stěně tělní pouze 

mezenteriem (závěsem) a není jinak fixováno, proto je značně pohyblivé, coţ můţe být 

příčinou některých patologických stavů, např. ileu – střevní neprůchodnosti. 

Mezi znaky, které od sebe odděluje jejunum od ilea jsou: průměr (jejunum je 

širší), řasy na sliznici (četnost řas v části jejuna je vyšší, bohatá četnost se postupně 

sniţuje a směrem ke konci ilea téměř vymizí), uzlíky lymfatické tkáně (v jejunu 

převaţují samostatné uzlíky, kdeţto v ileu to jsou uzlíky shluklé), cévní zásobení - 

uspořádání arkád, obloukovitých spojek cév tenkého střeva (na jejunu je jedna aţ dvě 

řady arkád a přívodní arteriae rectae jsou dlouhé - nejméně 5 cm, ileum má aţ čtyři řady 

arkád a přívodní arteriae rectae jsou krátké - méně neţ 2 cm), hustota cév (jejunum má 

bohatší cévní řečiště), obsah střeva (na mrtvém těle je jejunum prázdné, kdeţto ileum 

má kapalný obsah) (Čihák, 2002; Dylevský et al., 2000). 
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Distální část ilea ústí v pravé jámě kyčelní zleva do boční stěny slepého střeva 

(caecum). Ústí ilea je tvořeno jako chlopeň, tím se zabraňuje návratu obsahu střeva 

z caeka do ilea (Čihák, 2002; Dylevský et al., 2000). 

Tepny jejuna a ilea přicházejí z kmene arteria mesenterica superior, pro jejunum 

je to aa. jejunales a pro ileum aa. ileales. Tepny v tomto úseku jsou velmi početné – 

celkem je to 12-16 větví. Konec ilea, ileocekální oblast a počátek tlustého střeva jsou 

zásobeny z kmene arteria ileocolica. Všechny sousední tepny jejuna a ilea jsou spojeny 

arkádami, z nichţ odstupují drobné tepénky ke stěně střeva - aa. rectae, které se ve stěně 

střeva dále dělí. Na jejunu jsou maximálně dvě řady arkád a dlouhých aa. rectae, na ileu 

je více řad arkád a krátké aa. rectae. Arkády jsou funkčně výhodné pro střevní 

peristaltiku, kdy dochází k zastupování se jednotlivých přívodních cév při kontrakci 

střevní kličky v průběhu peristaltické vlny.  

Ţíly této oblasti probíhají téměř shodně s tepnami jejuna a ilea a postupně se 

ţilní krev sbírá do kmene vena portae. 

Mízní cévy a uzliny tvoří spletitou síť, jsou velmi početné vzhledem k tomu, ţe 

tenké střevo se svými klky zaujímá značnou plochu pro kontakt vnitřního prostředí 

s vnějším prostředím. Cévy mízní soustavy tenkého střeva začínají v dutině klků střeva 

a sbírají mízu do lymfatické sítě. Lymfatické cévy vytvářejí tři okruhy uzlin – pás uzlin 

v blízkosti střeva, druhý pás je asi ve střední části výšky mesenteria a třetí, centrální pás 

leţí v úponu mesenteria. Lymfa nakonec odtéká do hrudního mízovodu.  

Jejunum a ileum je inervováno převáţně autonomními nervy (zodpovědné za 

řízení „útrobních“ funkcí, nejsou ovlivňovány vůlí, dělí se na sympatická a 

parasympatická vlákna). Vlákna parasympatická přicházejí z nervus vagus a vzruchy 

z těchto vláken mohou být zrychleny například při stresu nebo náhlém vzrušení, čímţ 

zvyšují střevní peristaltiku. Vlákna sympatická pocházejí z hrudního sympatiku a svými 

podněty zpomalují činnost střevní peristaltiky. Autonomní vlákna doprovázejí i vlákna 

senzitivní, ale podněty z nich jsou vnímány aţ při patologických procesech (Čihák, 

2002; Dylevský et al., 2000; Machová, 2002; Vokurka, 1995). 
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Stavba stěny tenkého střeva 

Stěna střeva je sloţena z vrstev typických pro trávicí trubici. Tyto vrstvy jsou 

čtyři – střevní sliznice, podslizniční vazivo, svalovina tenkého střeva a serozní povlak 

střeva (Čihák, 2002).  

Sliznice tenkého střeva: 

Celá sliznice tenkého střeva je pokryta jednovrstevným resorpčním 

cylindrickým epitelem. Mezi buňkami cylindrického epitelu jsou pohárkové buňky 

produkující hlen. Sliznice tenkého střeva je v počáteční části duodena hladká, ale 

vzápětí se rychle začne skládat v řasy. V téměř celé délce duodena a jejuna jsou příčné 

jemné řasy, které v ileu ubývají a v distální části ilea jiţ nejsou vůbec. Povrch sliznice je 

hustě pokryt střevními klky, kterých směrem ke koncové části tenkého střeva ubývá. 

Klky se společně s řasami velmi významně podílejí na zvětšení sorpční plochy tenkého 

střeva. Povrch klků je tvořen cylindrickým epitelem s několika druhy buněk – 

enterocyty, jejichţ hlavní funkcí je vstřebávání látek; pohárkové buňky, které produkují 

mucin pro ochranu a zvlhčení sliznice; membránové buňky, které se podílejí na styku 

lymfocytů s vnitřním prostředím tenkého střeva; chomáčkové buňky, u nichţ se 

předpokládá, ţe mají funkci receptoru. Po rozpadu enterocyty uvolňují některé enzymy, 

další enzymy se do střeva dostávají ze slinivky břišní. Uvnitř klků je dutinka vyplněná 

jednou nebo dvěma tepénkami, které tvoří kapilární síť, a které se následně sbíhají 

v centrálně uloţenou ţílu a nachází se zde i mízní céva. Do arteriol se vstřebávají přes 

jednovrstevný epitel hlavně cukry, aminokyseliny a část mastných kyselin, do lymfy 

jsou vstřebávány zejména látky tukové povahy (Čihák, 2002; Dylevský et al., 2000; 

Machová, 2002). 

Popis sliznice je zobrazen na obrázku č. 1.  

Glandulae intestinales jsou ţlázy uloţené mezi klky po celé délce tenkého střeva 

jako Lieberkünovy krypty, do nichţ jsou zasazeny tubulosní ţlázy, které produkují 

střevní šťávy.  

Slizniční vazivo je od podslizničního vaziva odděleno pouze tenoučkou 

vrstvičkou nazývanou lamina muscularis mucosae (Čihák, 2002; Dylevský et al., 2000; 

Machová, 2002). 
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Obrázek č. 1. Stavba sliznice tenkého střeva v jejunoileu. A) enterocyt, B) pohárková buňka, C) 

chomáčková buňka, D) nediferencovaná (kmenová) buňka, E) M- buňka, F) Panethova buňka, G) 

endokrinní buňka, červeně a modře jsou značeny krevní cévy, zeleně mízní uzliny (převzato z Čihák, 

2002).   

 

Podslizniční vazivo (tela submucosa): 

Podslizniční vazivo obsahuje velké mnoţství krevních cév, mízních cév a 

nervových pletení. Dále obsahuje také Brunnerovy ţlázy (glandulae duodenales), které 

jsou uloţené mezi klky a ústí do Lieberkünových krypt. Ty jsou specifické pro 

duodenum a produkují hlen, který upravuje pH střevního obsahu a chrání sliznici před 

účinky kyselé ţaludeční šťávy (Čihák, 2002). 
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Svalovina tenkého střeva: 

Tunica muscularis, svalovina tenkého střeva je sloţena z hladké svaloviny 

uloţené ve dvou vrstvách – cirkulární vnitřní a podélné vnější vrstvy. Svalovina 

zajišťuje posunování střevního obsahu pomocí stahů. Tyto pohyby jsou segmentační 

(dochází k zaškrcení a oddělení části střevního obsahu), kývavé (slouţí k promíchávání 

střevního obsahu) a peristaltické (způsobují pomocí stahu peristaltickou vlnu pro posun 

střevního obsahu). Mezi oběma vrstvami svaloviny se nachází nervová pleteň zajišťující 

střevní pohyby (Čihák, 2002; Dylevský et al., 2000). 

Povrch tenkého střeva je kryt tenkou peritoneální vrstvou z jednovrstevného 

epitelu. Tento povlak nazýváme tunica serosa (Čihák, 2002). 

  

3.1.2  Tlusté střevo 

Tlusté střevo je oddíl trávicího ústrojí, pro který je typické postiţení jak 

ulcerózní kolitidou, tak Crohnovou chorobou. Tlusté střevo lemuje po obvodu vnitřek 

dutiny břišní, je dlouhé asi 1,5 m a široké 5-8 cm. Tlusté střevo začíná ileocekálním 

vyústěním, jeho části za sebou následují takto: slepé střevo (caecum) s červovitým 

výběţkem (apendix vermiformis); tračník (colon) – vzestupný tračník (c. ascendens), 

příčný tračník (c. transversum), sestupný tračník (c. descendens), esovitá klička (c. 

sigmoideum); konečník (rektum) s vyústěním navenek - řiť (anus) (Čihák, 2002; 

Dylevský et al., 2000). 

 

Stavba stěny tlustého střeva: 

Stěna tlustého střeva se charakteristicky skládá ze čtyř vrstev – sliznice, 

podslizniční vazivo, svalovina, serozní povlak. 

Na sliznici tlustého střeva nejsou ţádné klky, je pokryta jednovrstevným 

cylindrickým epitelem a je hustě pokryta Lieberkűhnovými kryptami. Buňky sliznice 

tlustého střeva jsou – enterocyty (podobné enterocytům tenkého střeva a obsahují 

protilátky typu IgA), pohárkové buňky (vylučují hlen), chomáčkové buňky (funkce jako 

v tenkém střevě); buňky Lieberkűhnových krypt – enterocyty, endokrinní buňky 
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(produkce enteroglukagonu) (Čihák, 2002). Stavba sliznice tlustého střeva je zobrazena 

na obrázku č. 2. 

 

Obrázek č. 2.  Stavba sliznice tlustého střeva. A) enterocyt, B) pohárková buňka, C) chomáčková buňka, 

D) M- buňka, E) nediferencovaná (kmenová) buňka, F) endokrijní buňka K) krypta L) uzlík lymfatické 

tkáně (převzato z Čihák, 2002). 

  

Do řídkého podslizničního vaziva zasahuje lymfatická tkáň ze sliznice tlustého 

střeva a obsahuje cévní a nervovou pleteň. 

Svalovina se skládá ze dvou vrstev - cirkulární svalovina, která je místy zesílena 

a působí jako svěrače a zevní svalovina zesílená ve třech podélných pruzích (tenue).  

Serózou tlustého střeva tvoří peritoneum (Čihák, 2002; Dylevský et al., 2000). 
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Cévy a nervy tlustého střeva: 

Tepny tlustého střeva odstupují z aorty jako nepárové větve.  

Ţíly tlustého střeva probíhají souběţně s tepnami a za pankreatem se sbírají do 

vena portae.  

Mízní cévy vedou z mízních kapilár sliznice střeva a dále vedou kolem tepen 

tlustého střeva do uzlin. 

Nervy tlustého střeva vedou parasympatická vlákna od počátku tlustého střeva 

aţ po levou třetinu příčného tračníku z nervus vagus a z ostatních částí tlustého střeva 

ze sakrálního parasympatiku. Sympatická vlákna přicházejí z ganglia coeliaca, z 

ganglion mesentericum superius a z ggl. mesentericum inferius. Vlákna senzitivní 

vedou větvemi nervus vagus a větvemi sakrálního parasympatiku. Ve střevním svěrači 

vyvolávají sympatická vlákna sevření a parasympatická vlákna uvolnění svěrače 

(Čihák, 2002; Dylevský et al., 2000; Machová, 2002). 

  

3.2  Základní charakteristiky  

 Obě zmíněné klinické jednotky se liší v rozsahu predominantně postiţených 

částí trávicího traktu. Ulcerózní kolitida je typická kontinuálním postiţením, které 

začíná v distálních partiích trávicího traktu, tj. v oblasti rekta, které je u tohoto 

onemocnění postiţeno vţdy. Odtud se postiţení šíří vţdy kontinuálně do 

proximálnějších částí. V extrémním případě můţe být postiţeno celé kolon. U 

Crohnovy choroby postiţení nemusí být kontinuální, naopak jsou charakteristické tzv. 

„skip lesions“ čili „přeskakující léze“. V případě Crohnovy choroby se postiţení můţe 

rozšířit i na tenké střevo (ileum). Typická lokalizace onemocnění je ileocekální oblast. 

Tak jak je u ulcerózní kolitidy onemocnění omezeno výhradně na kolon, u Crohnovy 

choroby můţe být postiţena, kterákoli část trávicího traktu. Ve výjimečných případech 

můţe být postiţen např. i jícen. U ulcerózní kolitidy je naopak zmiňován častější výskyt 

extraintestinálních projevů choroby, zejména primární sklerotizující cholangoitidy – 

5%, oproti 3,6% u Crohnovy choroby (Saich & Chapman, 2008; Vodička & kolektiv, 

2014). 
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Odlišnosti mezi oběma chorobami jsou téţ v rozsahu postiţení střevní stěny. U 

ulcerózní kolitidy jsou léze omezeny pouze na mukosu a vznikající vředy bývají pouze 

povrchové a střevní stěna je obvykle spíše ztenčena. Naproti tomu u Crohnovy choroby 

mohou být postiţeny všechny vrstvy střevní stěny a transmurální postiţení je naopak 

typickým obrazem. Vznikající vředy jsou obvykle hluboké, longitudinální, vytvářející 

hluboké „rýhy“ či „zářezy“. Střevní stěna je v tomto případě zesílena obvykle na 

podkladě fibrotických změn (E. Danese et al., 2012; Spinelli et al., 2012). 

 Pacienti s IBD patří do skupiny pacientů spojené s rizikem výskytu 

kolorektálního karcinomu, toto riziko je 2-3x vyšší neţ u pacientů běţné populace. 

Kolorektální karcinom u IBD se objevuje asi o 10 let dříve neţ u sporadické formy. 

Řešením je definitivní kolektomie (pouţíváno u UC, u CD není přístup k tomuto 

chirurgickému řešení jednotný), dlouhodobé podávání chemopreventivně působících 

látek a provádění dispenzárního programu, který má výrazný efekt na přeţívání 

pacientů (Douda, 2014). Dispenzarizováni by měli být všichni pacienti s levostranným 

postiţením nebo pankolitidou u UC a při postiţení alespoň jedné třetiny tračníku u CD. 

Dále dispenzarizace začíná u všech pacientů s postiţením poloviny tračníku a s trváním 

příznaků 8-10 let, u ostatních pacientů se zahajuje 15 let od nástupu příznaků (Frič, 

2014). Hlavní příčinou malignity u pacientů s IBD je chronické zánětlivé prostředí a 

vznik dysplázií (nádorová přeměna epitelu)(Frič & Zavoral, 2014). Novou moţností 

v diagnostice dysplazií v tlustém střevě minimálně invazivním způsobem je kapslová 

endoskopie, která je pacienty na rozdíl od klasické kolonoskopie vnímána pozitivně 

(Suchánek et al., 2014). 

 V předchozím textu byly shrnuty shodné a odlišné rysy obou klinických 

jednotek. Následující část je věnována podrobnější charakteristice, kde jsou zmiňované 

klinické jednotky jiţ probírány odděleně a kaţdé z nich je věnována samostatná 

subkapitola.  

 

3.3  Ulcerózní kolitida 

 Ulcerózní kolitida byla poprvé samostatně vymezena jiţ v druhé polovině 19. 

století (1859). Pro toto onemocnění se pouţívalo několik názvů: proktokolitida, 
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idiopatická kolitida, idiopatická hemorhagická kolitida a ulcerózní kolitida. 

Mezinárodně je jiţ ustáleno pouţívání termínu ulcerózní kolitida (E. Danese et al., 

2012).  

 Incidence v České republice je udávána 6,8-8,0 případů na 100 000 obyvatel 

ročně (E. Danese et al., 2012). Jak jiţ bylo řečeno, v současné době však dochází 

zejména v západních zemích k neustálému nárůstu. Nejvyšší incidence je udávána 

v Evropských zemích, dle aktuálních zdrojů aţ 24,3 případů na 100 000 obyvatel ročně 

(Ponder & Long, 2013).  

 Přestoţe je ulcerózní kolitida jako klinická jednotka vymezena jiţ přes 100 let, 

její etiologie objasněna dosud není, ačkoli existuje řada teorií zabývajících se 

potenciálními etiologickými podklady choroby. Obecně lze tyto teorie rozdělit do 

následujících oblastí: infekční, alimentární, psychosomatické, cévní a imunologické (E. 

Danese et al., 2012).  

 Genetická podstata choroby není konkrétně definována, nicméně je zmiňována 

celá řada kandidátních genových oblastí.  

U IBD je často je uváděna asociace s oblastmi kódujícími HLA antigeny krátkého 

raménka 6. chromozomu (6p), dále jsou zmiňovány téţ geny lokalizované na 

chromozomu 19, 2q11-2q12, 9q34.3 a řada dalších (Hampe et al., 1999; Tello-Ruiz et 

al., 2006; Zhernakova et al., 2008). 

U ulcerózní kolitidy jde patologicko-anatomicky o zánět, který postihuje pouze 

sliznici střevní stěny, coţ je pro toto onemocnění typické. Na sliznici střevní stěny se 

tvoří ulcerace, které postupně splývají. Mezi ulceracemi se vytváří pseudopolypy, coţ je 

hypertrofická sliznice (Spinelli et al., 2012). 

U pacientů s ulcerózní kolitidou se při typickém průběhu zpočátku objeví krvavé 

průjmy s příměsí nejen krve, ale i hlenu, často také zvýšená teplota a bolesti břicha. 

Nemocní si stěţují i na únavu a nesnášenlivost určitých typů jídel, například 

zeleninových nebo tučných jídel. Vzhledem k souvislosti onemocnění se sníţenou 

imunitou je velmi často nemocný suţován různě závaţnými infekčními komplikacemi 

(Onder et al., 2012). 
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Forma ulcerózní kolitidy se u pacientů různí a můţe docházet ke změnám ve 

vývoji onemocnění, proto určení typu choroby nemusí být definitivní. Podle průběhu 

nemoci v prvním roce onemocnění se odlišuje typ remitující, tedy typ s opakovaným 

vzplanutím několikrát během roku a typ intermitentní, pro který je typické méně neţ 

jedno vzplanutí ročně. Pro perakutní – fulminantní průběh si onemocnění často vyţádá 

chirurgické řešení. Během několika let se u nemocných můţe vyvinout typ chronicky 

aktivní, kdy jsou ve výrazném nepoměru značně nepříznivé morfologické projevy 

s velmi nízkým obrazem zánětlivých parametrů v laboratorním vyšetření (E. Danese et 

al., 2012). Předpokládá se, ţe při tomto typu onemocnění dochází v důsledku 

chronického aktivního zánětu k opakovanému poškozování na úrovni mikrovaskulatury 

a endotelu (Binion et al., 2000; Cromer et al., 2011). 

Forma ulcerózní kolitidy se odlišuje podle rozsahu postiţení na proktitidu, 

proktosigmoiditidu, levostranný tvar, subtotální tvar a totální tvar. Pro proktitidu je 

charakteristické postiţení rekta s rektálním syndromem, kdy si pacient stěţuje na 

nutkavé pocity. Typickými symptomy jsou defekace hlenů, krve a někdy hnisu bez 

vyprázdnění stolice. Pro proktosigmoiditidu je typické postiţení rekta a sigmoidea. U 

levostranného tvaru je postiţení rekta, sigmoidea a colon descendens, často se vyskytuje 

kolitický syndrom s nutkavými defekacemi, kdy dojde k vyprázdnění kašovité nebo 

vodnaté stolice s příměsí hlenů a krve. Subtotální tvar má postiţeno rektum, 

sigmoideum, colon descendens a colon transversum a u totálního tvaru je 

charakteristická pankolitida. U subtotálního a totálního postiţení se mohou přidruţit 

příznaky celkové, jako je zvýšená teplota, sníţení hmotnosti, anémie, hypovitaminózy, 

hypoproteinémiie a můţe docházet aţ k závaţným poruchám vodního hospodářství a 

k vyčerpání organismu (E. Danese et al., 2012; Onder et al., 2012). 

Hodnocení závaţnosti a aktivity ulcerózní kolitidy není stále zcela sjednoceno. 

Nejčastěji se pouţívá klinický index aktivity CAI (z angl. colitis activity index) podle 

Rachmilewitze. K posouzení aktivity a závaţnosti je nutné znát laboratorní parametry 

zánětlivých změn a nutričních ukazatelů, endoskopický nález a obtíţe pacienta (E. 

Danese et al., 2012). Celosvětově nejrozšířenější klasifikací je Montrealská, která 

zahrnuje rozdělení dle rozsahu a závaţnosti (aktivity) onemocnění – viz tabulka číslo 2 

(Satsangi et al., 2006). 
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Rozsah Anatomie 

E1 ulcerativní proktitida limitována na rektum (proximální hranice zánětu je 

distálně od rektosigmoidálního přechodu) 

E2 levostranná (distální) limitována na část kolorekta distálně od lienálního ohbí 

E3 extenzivní (pankolitida) zasahuje i do oblastí proximálně od lienálního ohbí 

Závaţnost Definice 

S0 klinická remise asymptomatická 

S1 lehká 4 a méně stolic denně (s příměsí i bez příměsi krve), není 

přítomno systémové postiţení, normální zánětlivé 

parametry 

S2 střední více neţ 4 stolice denně s minimálními příznaky 

systémového postiţení 

S3 těţká minimálně 6 krvavých stolic denně, puls minimálně 

90/min., TT minimálně 37,5 °C, hemoglobin méně neţ 

10,5 g/100 ml, FW minimálně 30 mm/h 

 

Tabulka č. 2. Montrealská klasifikace dle rozsahu anatomického postiţení, klinických a laboratorních 

příznaků onemocnění. 

 

Mezi komplikace ulcerózní kolitidy zařazujeme: krvácení, perforaci střeva, 

stenózy, neoplastické změny a toxické megakolon. Krvácení jako komplikace ulcerózní 

kolitidy můţe být někdy tak masivní, ţe pacient si není schopen hradit ztráty krve sám a 

je třeba kompenzovat ztrátu krve transfuzí. V některých případech je aţ nutné provést 

při masivním krvácení kolektomii. Perforace střeva je důvodem k neodkladnému 

chirurgickému řešení, stejně tak při těţších stenózách je situace řešena chirurgem. 

Toxické megakolon je rozšíření tlustého střeva, kdy dochází ke zvětšení objemu, 

k městnání střevního obsahu a k poškození střevních svalů a nervů. Při toxickém 

megakolon je důleţité zabránit vzniku perforace střeva nebo sepse. Toxické megakolon 

je také indikací k chirurgickému zákroku (E. Danese et al., 2012; Sorrentino et al., 

2012; Vodička & kolektiv, 2014). 
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Nespecifické střevní záněty a tedy i ulcerózní kolitidu někdy doprovázejí i 

mimostřevní příznaky, jsou to příznaky koţní (erytherma nodosum – bolestivé zduření 

podkoţí a kůţe, které se mění podobně jako modřina; purpura), kloubní (artritidy a 

artralgie postihující především klouby kolenní a hlezenní), oční – zejména bolestivé 

záněty spojivky a rohovky (keratokonjunktivitidy, iritidy), jaterní – postihuje většinou 

muţe a někteří nemocní končí aţ transplantací jater (primárně sklerotizující 

cholangitida, granulomatózní hepatopatie, cirhóza), plicní (fibrózy, pneumonitidy) a 

ledvinové (intersticiální nefritidy) (E. Danese et al., 2012; Saich & Chapman, 2008; 

Spinelli et al., 2012). K celkovým komplikacím patří i nutriční rozvrat, poruchy 

vnitřního prostředí (E. Danese et al., 2012; Spinelli et al., 2012). 

Diagnostikovat ulcerózní kolitidu není snadné vzhledem k tomu, ţe počáteční 

symptomy jsou nejednoznačné a mohou zahrnovat příznaky mnoha dalších onemocnění 

střeva. K určení diagnózy je třeba znát nejen tyto symptomy a mít k dispozici závěr z 

klinického vyšetření včetně laboratorních výsledků krve (CRP, FW, KO+diff, celková 

bílkovina, albumin, imunoglobulíny ASCA a p-ANCA, koncentrace Fe, Ca, P, Mg, Zn, 

Se), ale je nutné posoudit především změny v morfologii střeva. Při určování diagnózy 

UC lékaři vyuţívají výsledků vyšetření ultrazvukem, CT a MRI. Výhodou počítačové 

tomografie je moţnost prostorové rekonstrukce obrazu a mnohem přesnější rozlišení 

jednotlivých orgánů. Protoţe přístroj snímá v tenkých vrstvách a následně sestavuje 

obraz vyšetřované části těla, je zobrazení velmi přesné. MRI je další metoda, která 

umoţňuje prostorové zobrazení vyšetřované lokality. MRI a ultrazvuk lze vyuţít i u 

těhotných pacientek. Dále výsledků získaných při rektoskopii a kolonoskopii 

(endoskopická vyšetření) s odebráním vzorku pro histologické vyšetření, kapslové 

endoskopii (pouţití kapsle s minifotoaparátem) a výsledků z irigografie (RTG vyšetření 

s kontrastní látkou) (E. Danese et al., 2012; Vermeire et al., 2006). Typickým 

irigografickým nálezem je vyhlazený povrch sliznice střeva a mohou se při vyšetření 

prokázat vytvořené pseudodivertikly. Koloskopie, tedy endoskopické vyšetření tlustého 

střeva, bývá při určování diagnózy stěţejní. Při koloskopii a následném histologickém 

rozboru odebraného vzorku se prokáţe, zda se skutečně jedná o UC, o polypózu nebo o 

nádorový proces střeva. U pacientů s chronicky probíhající UC se doporučuje opakovat 
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pravidelně toto vyšetření z důvodu včasného odhalení maligního onemocnění (Kopecká, 

2014; Onder et al., 2012). 

Terapie ulcerózní kolitidy je vţdy dlouhodobá a musí být zaměřena na 

komplexní řešení onemocnění, coţ vyţaduje plnou spolupráci pacienta, jeho 

informovanost a uvědomění si rozsahu a závaţnosti nemoci a nutnosti mnoha 

reţimových opatření, jako je zejména upravení energeticky náročné činnosti a tělesné 

aktivity. Terapie se zaměřuje na farmakoterapii, chirurgické řešení onemocnění, 

dietoterapii a psychoterapii. Hlavní důraz se klade na konzervativní léčbu (E. Danese et 

al., 2012). 

Pacientům se doporučuje bezezbytková dieta s omezením tuků, omezit dráţdivá 

a pálivá kořeněná jídla, vyloučit alkoholové nápoje, perlivé nápoje a kávu, 

nekonzumovat nadýmavá jídla a vyhýbat se náhlým změnám ve stravovacích návycích 

(například při cestování, kdy velmi často dochází ke změnám střevní mikroflóry). Je 

ţádoucí sledování a hodnocení nutričních parametrů a případně volba vyuţití vhodných 

doplňků výţivy. Dále je nutné pacienta upozornit na dodrţování správného pitného 

reţimu (2-2,5 litru denně). Stravu je vhodné přijímat v menších dávkách častěji za den. 

Při komplikacích a hospitalizaci (např.: toxické megakolon) se zavádí parenterální 

výţiva s dostatečným mnoţstvím minerálních látek, vitamínů a aminokyselin 

(Červenková, 2009; E. Danese et al., 2012; Kohout & Pavlíčková, 1998; Onder et al., 

2012). 

Farmakoterapie se zaměřuje na kortikosteroidy, imunosupresiva, 

aminosalicyláty a širokospektrá antibiotika. V posledních letech se pacientům podávají 

téţ anticytokiny (biologická léčba) (E. Danese et al., 2012; S. Danese et al., 2006). 

Biologickou léčbu je velmi vhodné zahájit jiţ v rané fázi nemoci a nečekat na selhání 

běţné konzervativní léčby. I v ČR je biologická léčba dostupná jiţ ve 23 centrech 

(Červenková, 2009). Farmaka lze pacientům podávat v různých formách – parenterálně, 

orálně, ale i jako lokální léčiva (čípky, rektální pěny a rektální nálevy). U lokálních léků 

je nutné vzít v úvahu jejich rozsahově omezené působení. Aminosalicyláty (např.: 

Sulfosalazin), jejichţ účinek je obecně protizánětlivý, bývaly povaţovány za stěţejní 

léčiva, dnes se pro jejich vedlejší účinky vyuţívají v menší míře. Po odeznění akutního 

stadia nemoci se dávka léků sniţuje na dávku udrţovací. Kortikosteroidy jsou důleţitou 
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součástí léčby, pro obecně protizánětlivé a imunosupresivní účinky. Uţívací dávka 

steroidů po počátečních dávkách postupně klesá aţ k dávkám udrţovacím, čímţ se 

zmírní vedlejší účinky léků. Imunosupresiva (např.: Cyklosporin) se podávají pacientům 

v případě nemoţnosti vyuţívat kortikoidy z důvodu rezistence organismu vůči 

kortikoidům nebo v případě, kdy není moţné sníţit dávku kortikoidů na dávku 

udrţovací. Při uţívání antibiotik, která se podávají výhradně při akutním vzplanutí 

choroby, je důleţité vzít v úvahu také jejich účinky na střevní mikroflóru tlustého střeva 

(Bradford & Shih, 2011; E. Danese et al., 2012; Triantafillidis et al., 2011). Chirurgická 

léčba ulcerózní kolitidy by měla být výsledkem spolupráce gastroenterologů a chirurgů 

po zváţení všech dostupných moţností (Sorrentino et al., 2012). 

K operačnímu řešení se přistupuje zejména pro řešení komplikací jako je 

krvácení ze střeva, perforace střeva (proděravění střeva), obstrukci střeva 

(neprůchodnosti), toxické megakolon (rozšíření tlustého střeva při těţkém průběhu 

zánětu) nebo maligní zvrhnutí onemocnění. Typem operace můţe být akutní ileostomie 

(umělé vyústění poslední části tenkého střeva) při toxickém megakolon, subtotální 

kolektomie s ileorektální anastomózou (odstranění tlustého střeva s napojením ilea na 

rektum), proktokolektomie (zahrnuje i odstranění konečníku) se zaloţením ileostomie 

(E. Danese et al., 2012; Spinelli et al., 2012). V případě rozsáhlé resekce střeva nebo 

opakovaných resekcí můţe dojít ke komplikaci zvané syndrom krátkého střeva. Při 

syndromu krátkého střeva pacient můţe trpět aţ těţkou malnutricí, kdy není schopen se 

sám z hlediska nutričních poţadavků uţivit a je nutné přistoupit k podávání umělé 

výţivy (Kohout & Pavlíčková, 1998). 

Podle pacientů i podle lékařů můţe stres různou měrou ovlivňovat imunitní 

systém a můţe tedy vyvolat i akutní vzplanutí nemoci a naopak můţe mít i vliv na 

zklidnění onemocnění. Nedílnou součástí léčby pacienta je psychoterapie. V posledních 

letech se vzhledem k psychosomatické sloţce onemocnění upozorňuje na nesporný 

přínos této léčebné metody. Psychoterapii by měl vţdy vést zkušený psychoterapeut a 

spolupracovat s gastroenterologem. Uvádí se dokonce, ţe existuje korelace mezi mírou 

depresivity, úzkostnosti a počty bílých krvinek (E. Danese et al., 2012; Kohout & 

Pavlíčková, 1998; Vlachos et al., 2014). 



26 

 

Prognóza UC při včasném léčení je příznivá. Problémem u některých pacientů 

můţe být zaloţená stomie nebo poruchy resorpce. Při posuzování prognózy pacienta se 

musí zohlednit i hledisko pracovně-společenské, tedy to, jakou práci, jak fyzicky i 

psychicky náročnou, pacient vykonává (E. Danese et al., 2012). 

Mezi závaţné komplikace UC patří moţnost maligního zvrhnutí onemocnění, a 

proto je nutné provádět vyšetření, které by odhalilo malignitu dvakrát ročně. 

Doporučuje se nemocného vyšetřovat pomocí koloskopu v tomto časovém horizontu a 

případně odebrat vzorek k histologickému vyšetření, které malignitu odhalí (Onder et 

al., 2012; Vienne et al., 2011). 

 

3.4  Crohnova choroba 

Crohnova choroba byla poprvé popsána v první polovině 20. století (1932). Pro 

tuto chorobu byly pouţívány názvy: regionální enteritida, granulomatozní enteritida a 

terminální ileitida. V současnosti je mezinárodně ustálen termín Crohnova choroba (E. 

Danese et al., 2012). 

Incidence v České republice je udávána 1,6-2,0 případy na 100 000 obyvatel 

ročně (E. Danese et al., 2012). Stejně jako u ulcerozní kolitidy je i zde zaznamenáván 

neustále narůstající trend. U Crohnovy choroby je udávána nejvyšší incidence v severní 

Americe, dle aktuálních zdrojů dosahuje aţ 20,2 případů na 100 000 obyvatel ročně 

(Ponder & Long, 2013). 

 Stejně jako v případě ulcerozní kolitidy, ani u Crohnovy choroby není 

jednoznačně definována genetická podstata. I zde jsou uváděny asociace s oblastmi 

kódujícími HLA antigeny krátkého raménka 6. chromozomu (6p), téţ jsou zde 

zmiňovány geny lokalizované na chromozomu 19, 2q11-2q12, 9q34.3 a řada dalších 

(Hampe et al., 1999; Tello-Ruiz et al., 2006; Zhernakova et al., 2008). Franke (Franke et 

al., 2010) u Crohnovy choroby uvádí i další moţné oblasti na chromozomech 1, 2, 5, 6, 

10, 11, 13, 15 a 19. 

Z hlediska patologicko-anatomického je prvotním nálezem u Crohnovy choroby 

zánětlivý infiltrát, který je tvořený granulomy. Tento zánět postupně postihne celou 
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střevní stěnu, potom přilehlé mezenteriální uzliny a mezenterium. Úseky postiţené 

tkáně jsou dobře ohraničené, můţe být nalezen jen jeden úsek postiţení nebo můţe být 

postiţených částí několik (Spinelli et al., 2012).  

Klinické příznaky u pacientů s Crohnovou chorobou u akutní formy jsou 

zpočátku velmi často zavádějící, ukazují spíše na náhlou příhodu břišní způsobenou 

zánětem v podobě akutní apendicitidy. Mezi hlavní příznaky patří bolest břicha, která 

můţe být lokalizovaná do pravého podbřišku. Nemocný má zvýšenou teplotu, trpí 

plynatostí, nechutenstvím a později nesnášenlivostí hůře stravitelných jídel, někdy se u 

akutní formy objeví průjmy. Chronická forma Crohnovy choroby je typická střídáním 

období klidu a akutních vzplanutí choroby. Klinickými projevy jsou zejména bolesti 

břicha, průjmy, které jsou většinou bez příměsi krve, zvýšená teplota, únava pacienta, 

nechutenství a sniţování hmotnosti spolu s avitaminózami a anémií. Klinické příznaky 

se odvíjí od lokality postiţení. Zpočátku se mohou vyskytovat pouze neurčité 

dyspeptické obtíţe a rektální syndrom. Při vyšetření můţe lékař nahmatat rezistenci 

v pravém podbřišku. Typické pro Crohnovu chorobu je tvorba perianálních píštělí a 

abscesů. Na obrázku č. 3 jsou v první části znázorněna místa nálezů perianálních 

abscesů a v druhé části obrázku jsou zakresleny typické lokalizace perianálních píštělí 

(E. Danese et al., 2012; Onder et al., 2012; Spinelli et al., 2012). 

 

Obrázek č. 3. Schéma lokalizace perianálních abscesů a píštělí při Crohnově chorobě. V první části 

obrázku jsou černě označeny typické lokalizace abscesů, v druhé části obrázku jsou vyznačeny typické 

lokalizace píštělí (převzato z Hoch & Leffler, 2011). 

 

Pacienti s Crohnovou chorobou bývají posuzování dlouhodobě v průběhu 

choroby a zařazováni do tří typů – typ progresivní, typ stacionární a typ regresivní. 
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Klasifikace podle Greensteina nemocné rozděluje na typ agresivní (perforující) a typ 

indolentní (neperforující). Agresivní typ má velký sklon k tvorbě píštělí (spojek, které 

mohou být mezi kličkami střeva, střevem a některým dutým orgánem nebo střevem a 

kůţí), abscesů (dutina vyplněná hnisem) a perforací (proděravěním) a velmi často je 

nutné chirurgické řešení vzniklých komplikací. Indolentní typ chirurgickou léčbu 

vyţaduje zřídka, projevuje se spíše mírným průběhem s občasnými atakami, ale má 

sklon k tvorbě stenóz (E. Danese et al., 2012; Kohout & Pavlíčková, 1998; Spinelli et 

al., 2012). 

Forma Crohnovy choroby se odvíjí od úseku trávicího traktu, který postihuje - 

ileitida, jejunoileitida, ileokolitida, segmentální kolitida, kolitida, anorektální postiţení, 

apendikulární postiţení, gastroduodenální postiţení, jícnové postiţení a miliární forma. 

Nejčastěji se vyskytuje postiţení terminálního ilea, tedy forma ileální nebo ileokolická a 

to ve 30-40% onemocnění (E. Danese et al., 2012). 

Při klasifikaci aktivity a závaţnosti Crohnovy choroby je třeba rovněţ jako u 

ulcerózní kolitidy znát laboratorní nález pacienta z hlediska zánětlivých parametrů a 

nutriční situace, subjektivní obtíţe nemocného a výsledky endoskopického vyšetření 

nemocného. Stejně jako u UC je doporučován klinický index aktivity CDAI (index dle 

Besta, z angl. Crohn’s disease activity index) (E. Danese et al., 2012). U Crohnovy 

choroby je však doporučováno, ţe by standardně měla být pouţívána Vídeňská 

klasifikace, t. č. v její nejaktuálnější Montrealské revizi – viz tabulka číslo 3, kde je 

poskytnut jednoduchý přehled toho, v čem se liší Montrealská klasifikace od základní 

Vídeňské (Magro et al., 2009; Satsangi et al., 2006). 
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 Vídeňská Montrealská 

Věk v době diagnózy A1 pod 40 let A1 pod 16 let 

A2 nad 40 let A2 17-40 let 

  A3 nad 40 let 

Lokalizace L1 ileální L1 ileální 

L2 kolická L2 kolická 

L3 ileokolická L3 ileokolická 

L4 horní GIT L4 
izolované postiţení 

horního GIT 

Průběh (z angl. „behavior“) 
B1 

nestenozující, 

nepenetrující 
B1 

nestenozující, 

nepenetrující 

B2 stenozující B2 stenozující 

B3 penetrující B3 penetrující 

  
p 

doprovázející 

perianální postiţení 

 Tabulka č. 3. poskytuje přehled Vídeňské a Montrealské klasifikace CD dle věku, lokality a průběhu 

onemocnění.   

Komplikace u Crohnovy choroby jsou téměř totoţné s komplikacemi ulcerózní 

kolitidy. Mezi tyto komplikace patří masivní krvácení, perforace a píštěle střeva, 

abscesy, obstrukce a toxické megakolon. I mimostřevní příznaky jsou stejné jako u 

ulcerózní kolitidy a byly jiţ popsány v části věnující se mimostřevním příznakům UC. 

Pouze ledvinové kameny jsou komplikací, která je častější u nemocných s Crohnovou 

chorobou oproti nemocným s ulcerózní kolitidou (Červenková, 2009; E. Danese et al., 

2012; Spinelli et al., 2012). 

Ke stanovení diagnózy Crohnovy nemoci se vyuţívá zhodnocení anamnézy a 

laboratorního vyšetření, které se zaměřuje na zánětlivou aktivitu a nutriční ukazatele 

podobně jako u ulcerózní kolitidy. Vyšetření se zaměřuje také na celkové mimostřevní 

příznaky, jako jsou subfebrilie a febrilie nejasného původu, neplánovaný úbytek 

hmotnosti nebo anémie. I tyto příznaky mohou signalizovat Crohnovu chorobu. 

K potvrzení diagnózy se vyuţívá ultrazvukového vyšetření střeva (vyuţívá se i při 

podezření na píštěle a abscesy), RTG vyšetření s kontrastní látkou (irigografie), event. 

CT vyšetření, MRI a endoskopická vyšetření – ezofagogastroduodenoskopie, 
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koloskopie, rektoskopie, kapslová endoskopie (Červenková, 2009; E. Danese et al., 

2012; Neuwirth & Fifernová, 1996). Při koloskopii se odebírá vzorek pro histologické 

vyšetření, které je stěţejní při určení diagnózy Crohnovy choroby. Dále je potřeba 

vyloučit, zda se nejedná o nádorové onemocnění střeva, ulcerózní kolitidu, 

periapendikulární infiltrát nebo absces způsobený například tuberkulózou. Při podezření 

na mimostřevní příznaky v oblasti ţlučovodů a slinivky břišní se vyuţívá vyšetření 

ERCP (Červenková, 2009; Onder et al., 2012; Spinelli et al., 2012). 

Terapie Crohnovy choroby spočívá především v konzervativní léčbě, která 

zahrnuje dietoterapii, farmakoterapii a psychoterapii. K chirurgickému řešení se 

přistupuje aţ v případě komplikací onemocnění (E. Danese et al., 2012; Spinelli et al., 

2012). Konzervativní terapie spočívá zejména v úpravě ţivotosprávy a stravovacích 

návyků. Při změnách v ţivotosprávě je nutné, aby pacient sníţil tělesnou aktivitu, která 

je pro něj energeticky náročná a zaměřil se na hygienická opatření. Dietní opatření 

spočívají v odstranění zbytkové stravy a omezení tuků, nekonzumovat nadýmavou, 

dráţdivou, pálivou a hodně kořeněnou stravu, zcela vyloučit alkohol, perlivé nápoje, 

omezit kávu, dále je ţádoucí zaměřit se na zvýšené nutriční nároky organismu a 

případně tyto ztráty nahradit potravinovými doplňky stravy. Je také nezbytně nutné 

dodrţovat pitný reţim. Při Crohnově nemoci se daleko častěji neţ u UC přistupuje 

k parenterální výţivě nebo k enterální výţivě podávané nasogastrickou nebo 

nasojejunální sondou (E. Danese et al., 2012; Kohout & Pavlíčková, 1998). 

Konzervativní léčba pomocí medikamentů má za pomoci kortikosteroidů, 

aminosalicylátů, imunosupresiva antibiotik nebo chemoterapeutik řešit akutní vzplanutí 

choroby a posléze udrţet onemocnění v remisi. Kortikosteroidy jsou látky s 

protizánětlivým účinkem, jsou to hormony kůry nadledvin. Aminosalicyláty ovlivňují 

zánětlivou reakci v místě postiţené sliznice, předcházejí novému vzplanutí nemoci. 

Imunosupresiva potlačují imunitní reakce organismu. Antibiotika a chemoterapeutika 

mají protibakteriální účinek a pouţívají se zejména v případě akutní ataky choroby a při 

komplikovaném průběhu nemoci (Červenková, 2009; E. Danese et al., 2012; Kohout & 

Pavlíčková, 1998; Spinelli et al., 2012; Triantafillidis et al., 2011). 

K chirurgickému řešení se přistupuje v případě komplikací původního 

onemocnění nebo v případě nezvládnutí léčby konzervativním způsobem. Primárně se 
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při chirurgické léčbě Crohnovy choroby odstraňují stenózy postiţeného úseku střeva 

resekcí postiţené části tenkého a tlustého střeva s anastomózou (napojením zdravých 

konců střeva přímo nebo za pomoci spojky), se stomií (umělé vyústění střeva) nebo 

strikturoplastikou. Typy zaloţení stomií jsou znázorněny v obrázku č. 4. Schéma 

strikturoplastiky je znázorněno na obrázku č. 5 (Onder et al., 2012; Spinelli et al., 

2012). 

 

Obrázek č. 4. Typy kolostomií pouţívaných při operačním řešení. A) nástěnná kolostomie, B) terminální 

kolostomie, C) dvouhlavňová kolostomie (převzato z Hájek, 1995). 

 

 

Obrázek č. 5. Strikturoplastika při Crohnově chorobě. Obrázek znázorňuje postupný průběh 

strikturoplastiky od původního stavu (1) aţ po způsob zaloţení stehů (4) vedoucí k rozšíření průměru 

operované části střeva (převzato z Hoch & Leffler, 2011). 

 



32 

 

Prognóza Crohnovy choroby je zatíţena vysokým rizikem recidivy a často 

opakovaným chirurgickým řešením v nově zasaţených úsecích střeva. Velmi často 

pacienty toto onemocnění invalidizuje (Onder et al., 2012). 

Riziko vzniku zhoubného bujení střeva je u pacientů s ulcerózní kolitidou i u 

pacientů s Crohnovou chorobou 2-3x vyšší neţ u lidí v běţné populaci. Riziko vzniku 

nádorového onemocnění je dáno pozánětlivými změnami v oblasti střeva, kde lze 

sledovat dysplázie v různých stadiích. Malignita se u pacientů s Crohnovou chorobou 

vyskytuje asi u 3–5%. Z tohoto důvodu jsou pacienti s nespecifickými střevními 

zánětlivými chorobami povaţováni za vysoce rizikové skupiny a existují pro ně 

dispenzární programy (Onder et al., 2012; Pafko, 2008; Prantera et al., 2012). 
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7  Nespecifické střevní záněty v dětském věku 

 Stejně jako u dospělých pacientů s nespecifickými střevními záněty je 

zaznamenán velký nárůst těchto onemocnění u pacientů v dětském věku. Klinický obraz 

není zcela totoţný s klinickým obrazem u dospělých. Mezi klasické příznaky patří 

bolesti břicha, zvýšená teplota, únava a občasné průjmy. U CD první příznaky často 

vypadají jako náhlá příhoda břišní. Zejména u velmi malých dětí je průběh onemocnění 

s výrazně netypickými příznaky a můţe dospět aţ k růstové retardaci a opoţdění 

pohlavního vývoje (Červenková, 2009; Kabelka & kolektiv, 1992; Mikocka-Walus et 

al., 2012). 

 

7.1  Ulcerózní kolitida v dětském věku 

 Klinický obraz ulcerózní kolitidy je odlišný od pacientů v dospělém věku 

zejména v postiţené části střeva. U dětských pacientů je postiţení pouze rekta vzácné. 

Nemoc se velmi často rozvine náhle po podání perorálních antibiotik, po prodělaném 

infektu nebo po psychické zátěţi. Typickým počátečním příznakem bývají noční průjmy 

s příměsí krve doprovázené nejasnými kolikovitými bolestmi břicha. Dítě můţe mít 

zvýšenou teplotu a je celkově unavené. S postupem onemocnění se objeví i vedlejší 

projevy, jako jsou bolestivé záněty kloubů, erytherma nodosum a u chronického 

průběhu je v dětském věku pozorováno zpomalení růstu a pohlavního vývoje 

(Červenková, 2009; Kabelka & kolektiv, 1992; Mikocka-Walus et al., 2012). 

 Při výskytu těchto příznaků je důleţité zjistit anamnézu. Následné vyšetřovací 

metody se částečně liší od vyšetření dospělého pacienta. Vyšetření per rektum (přes 

konečník) je vzhledem ke spazmu svěrače značně bolestivé, a proto se v první fázi 

neprovádí. Lékař získá mnoţství přínosných informací při kolonoskopii, která se u dětí 

provádí v celkové anestezii. Irigografii je nutné zváţit pro moţné riziko perforace střeva 

pouţitou kontrastní látkou, baryem. Na druhou stranu můţe toto vyšetření ukázat 

příznaky, které značně usnadní diagnózu. Další a často vyuţívanou vyšetřovací 

metodou je počítačová tomografie. Některá pracoviště zaměřená na vyšetřování dětí 

pouţívají tomograf zpestřený barevnými obrázky zvířátek, které odvedou pozornost 

malých pacientů, zmírní jejich strach a usnadní průběh vyšetření. Takový přístroj se 
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nachází například ve Fakultní nemocnici v Motole. Dětem pomáhají při vyšetření 

erudovaní radiologičtí asistenti a lékaři, kteří vyhodnocují výsledky vyšetření, jsou 

specializovaní v oboru pediatrické radiologie. Šetrnou vyšetřovací metodou u toxického 

megakolon je nativní snímek břicha, na kterém je patrná dilatace příčného tračníku 

(Dubinsky, 2008; Kabelka & kolektiv, 1992; Kopecká, 2014). 

 Léčba dětských pacientů spadá do kompetence dětského gastroenterologa. 

Pediatři bývají zdrţenlivější v dlouhodobém podávání kortikoidů. Dnešní medicína 

umoţňuje i u dětí podání biologické léčby. Chirurgické řešení je nutné důkladně zváţit 

a přichází v úvahu v akutním stavu při perforaci střeva, krvácení, ileózním stavu, 

toxické megakolon nebo známkách malignity. V chronickém stavu se lékaři přiklánějí 

k chirurgickému řešení například při dlouhodobém neúspěchu konzervativní terapie 

nebo při strikturách střeva a dále se zvaţují i faktory, které nastanou při neúspěšné 

konzervativní léčbě, jako je opoţdění tělesného růstu nebo sexuálního vyzrávání. 

Chirurgickým řešením těchto stavů je kolektomie a ileostomie (Červenková, 2009; 

Kabelka & kolektiv, 1992; Pafko, 2008). 

 

7.2  Morbus Crohn (Crohnova choroba, granulomatózní onemocnění střeva) 

u pacientů v dětském věku  

 Crohnova choroba se vyskytuje jiţ v dětském věku, ale její výskyt u velmi 

malých dětí činí jen 2%. Obvykle se u dětí objevuje kolem věku 10 let. U dětí s morbus 

Crohn bývá častěji neţ u dospělých postiţena i horní část trávicího ústrojí, je prokázáno 

onemocnění HČTT ve 20-60% (Pafko, 2008; Sýkora, Chudáček, Pozler, & Neumann, 

2002). 

 Crohnova choroba u dětí můţe stejně jako u dospělých postihnout celé trávicí 

ústrojí, ale asi u poloviny případů je postiţeno pouze terminální ileum. Onemocnění 

rychle proniká střevní sliznicí, zduří se příslušné mízní uzliny a na seróze jsou patrné 

abscesy a píštěle. Typickým příznakem jsou kolikovité bolesti břicha, zvýšená teplota a 

další příznaky připomínající akutní apendicitidu. Velmi často se Crohnova choroba 

diagnostikuje právě aţ při operaci pro akutní zánět slepého střeva. Nejasným příznakem 

mohou být známky malabsorpce. Stejně jako u ulcerózní kolitidy se mohou vyskytovat 
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extraintestinální příznaky (například artritidy a koţní příznaky) a opoţdění tělesného a 

sexuálního zrání (Dubinsky, 2008; Kabelka & kolektiv, 1992). 

 Vyšetřovací metody jsou obdobné jako u ulcerózní kolitidy. Lékař se nejprve 

zaměří na anamnézu, potom následují vyšetřovací metody jako irigorafie, která odhalí 

případné spazmy, fisury a patologické píštěle. Za průkazné vyšetření u Crohnovy 

choroby se povaţuje odběr bioptického vzorku z různých oblastí, který je vţdy spojen 

s endoskopickým vyšetřením, s nálezem granulomů. Novější endoskopickou metodou 

pouţívanou u pacientů jiţ v dětském věku je endoskopická ulraendosonografie. Tato 

metoda je kombinací endoskopie a ultrasonografie. Také u tohoto onemocnění je 

primárně indikovaná konzervativní léčba, která spadá pod dětskou gastroenterologii a 

teprve při dlouhodobém neúspěchu se přistupuje k chirurgickému řešení, jako jsou 

resekce střeva s anastomózou „konec ke konci“, při rozsáhlém postiţení nebo při 

současném postiţení rekta je řešením ileostomie. Tyto operační výkony jsou indikovány 

jen v případě závaţného stavu pacienta, jako jsou dlouhodobé a váţně omezující 

striktury, ileózní stav, krvácení, píštěle nebo abscesy (Kabelka & kolektiv, 1992; Pafko, 

2008; Sýkora et al., 2002). 

 U ulcerózní kolitidy i u Crohnovy choroby se po operaci velmi často vyskytují 

pooperační komplikace a to aţ u 50% pacientů. Objevují se abscesy, poruchy 

vyprazdňování a krvácení. Pozdější komplikace se vyskytují častěji u Crohnovy 

choroby, recidivy u tohoto onemocnění se průměrně objevují do 5 let u 40% dětských 

pacientů (Kabelka & kolektiv, 1992). 

 Léčba dětských pacientů s CD se neliší od léčení dospělých. Ošetřující lékař ale 

musí zváţit jak dlouhodobé podávání kortikoidů, tak podávání imunosupresiv, aby 

neţádoucí účinky nebyly vyšší neţ účinky ţádoucí. Výhodou je dostupnost biologické 

léčby. U Crohnovy choroby hraje významnou roli výţiva, která má mnohem větší vliv u 

dětí neţ u dospělých. Nevýhodou je, ţe se speciální výţiva podává nasojejunální 

sondou, která je zavedena po několik týdnů a děti často odmítají mít zavedenou 

„hadičku v nose“. Tato nutriční výţiva má ale prokazatelný vliv na lepší dosaţení 

remise (Červenková, 2009) 
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5  Žák s diagnózou ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba 

 Pokud nastane situace, kdy se v rámci pedagogické praxe staráme o ţáka 

s jednou z těchto diagnóz, je třeba si uvědomit, ţe vše, co se odehrává v rámci jeho 

onemocnění, je velmi individuální. Péče o takové dítě přináší určité těţkosti a vyţaduje 

určité dovednosti a úzkou spolupráci s rodiči ţáka. Je vhodné se s nemocí seznámit, 

informovat se o průběhu onemocnění a vzít v úvahu vyhlídky dítěte (Červenková, 2009; 

Hastingsová, 1997). 

 U ţáků, kteří jsou postiţeni IBD, je nutné vzít v úvahu nepříjemné okolnosti 

doprovázející kaţdou věkovou skupinu. Těţkosti obvykle nastávají s nástupem puberty, 

kdy se pacienti vzepřou a začínají s úmyslným porušováním pravidel, například začnou 

s dietními chybami, odmítání léků a podobně. Potom je důleţité být přísný a 

nekompromisní, je nutné trvat na dodrţování pravidel, ale s pochopením a ţák musí cítit 

podporu. I zde je dobré jakýkoliv vstřícný krok ze strany nemocného ţáka odměňovat. 

Je velmi důleţité u všech věkových kategorií podporovat a rozvíjet zdravé sebevědomí 

(Hastingsová, 1997). 

 Často se setkáváme s otázkami ostatních ţáků ve třídě. Je vhodné o nemoci, 

pokud rodina nemocného souhlasí, mluvit se všemi dětmi v kolektivu, zajistit tak 

vhodným přístupem postiţenému příznivé klima, vstřícnost a pomoc ostatních. Děti 

bývají občas kruté nebo nevhodně pouţívají formulace, které jsou postiţenému 

nepříjemné a mohou ho ranit, proto je nutné situaci opakovaně vysvětlovat, aţ dojde 

k pochopení ze strany spoluţáků. Při nástupu nepříjemných situací motivuje potom 

pacienta kolektiv k lepšímu překonání překáţek, coţ můţeme podporovat drobnými 

odměnami (Červenková, 2009; Hastingsová, 1997). 

 V případě hospitalizace jsou potom připravení spoluţáci solidární a mohou 

postiţenému ulehčit návrat. Je vhodné podporovat vyprávění o záţitcích z hospitalizace, 

protoţe je sdílení proţitého poučením i pro ostatní ţáky kolektivu. Ovšem i učitel se 

musí připravit na návrat postiţeného, který můţe být delší dobu lehce unavitelný nebo i 

sklíčený (Hastingsová, 1997).  

 Můţe se stát, ţe se pacient vrací po chirurgickém řešení s umělým vývodem 

střeva. Nastává velmi náročná situace, která vyţaduje individuální péči o nemocného. 
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Zde je nezbytné zajistit pomoc učitele nebo asistenta pedagoga, protoţe péče o stomii je 

důleţitá i během dne, který ţák tráví ve škole. Je třeba seznámit se se stomií, 

s pomůckami i technikou potřebnou k péči o stomii. Po kaţdém vyprázdnění stolice se 

musí vývod pečlivě očistit, omýt a řádně osušit. Stomie se musí pokaţdé zakrýt. Většina 

kolostomiků pouţívá sběrný sáček k zachycení výměšků. K těmto úkonům je vhodné 

zajistit nejen pomoc, ale i prostředí, kde má ţák soukromí. Velký význam se přikládá i 

sledování vyměšované stolice a při jakýchkoliv pochybách o sloţení nebo příměsích ve 

stolici je nutné se spojit s rodiči ţáka nebo zajistit pomoc lékaře. Pokud se objeví příměs 

krve nebo černá stolice, která není zaviněna sloţením přijímané potravy, jedná se o 

velmi závaţný stav a je třeba předat ţáka k vyšetření lékařem, zvlášť pokud se přidají 

také bolesti břicha. I přes to všechno není nutné, aby byl postiţený vyloučen z běţného 

školního ţivota, můţe sportovat, chodit na výlety, cestovat společně s třídou nebo nosit 

běţné oblečení, pokud neutiskuje stomii. Jak jiţ bylo uvedeno výše, je ţádoucí neustále 

myslet na individuální potřeby ţáka a poskytovat mu nejen fyzickou pomoc, ale 

především psychickou podporu (Haslam, 1998; Hastingsová, 1997; Neuwirth & 

Fifernová, 1996). 

 Velmi důleţitou součástí léčby je dietoterapie, coţ je sloţka, která je lehce 

ovlivnitelná prostředím malého pacienta, tedy i školním prostředím a má velký vliv na 

dosaţení remise. Je třeba, aby učitel, ve spolupráci s rodiči, dohlíţel na to, zda dítě 

nekonzumuje jemu zakázaná jídla. Pro postiţené dítě je velmi náročné nepodlehnout 

svodům spoluţáků a pocitu, ţe není kontrolováno a nemá jíst jídla, která by mu mohla 

způsobit komplikace. Učitel tedy musí znát potraviny, které jsou nevhodné pro tyto 

pacienty ke konzumaci, jako jsou kořeněná jídla, tučná jídla, jídla s vysokým obsahem 

vlákniny a nadýmavá jídla (například i ovoce a zelenina), dále není vhodné pít sycené 

nápoje a vůbec nepřipadá v úvahu konzumace alkoholu. Nevhodnost určitého typu 

potravin je velmi individuální, a proto je vhodné, aby učitel byl v úzké spolupráci 

s rodiči, popřípadě i s pediatrem a dítěti byl vstřícným pomocníkem (Červenková, 2009; 

Hastingsová, 1997). 
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6  Pomoc pacientům s ulcerózní kolitidou a Crohnovou chorobou 

 Sdruţení České ILCO – občanské sdruţení, nezisková organizace, sdruţuje 

zdravotně postiţené občany, stomiky (pacienti s umělým vývodem střeva nebo 

močových cest). Internetová adresa společnosti je www.ilco.cz. Název ILCO vychází 

z počátečních písmen označení tenkého střeva (IL – ileum) a tlustého střeva (CO – 

colon). Evropská asociace EOA pracuje nejen v Česku jako České ILCO, ale i v mnoha 

evropských zemích například na Slovensku (SLOVILCO) nebo v Norsku (NORILCO). 

Sdruţení ILCO jsou dobrovolnické organizace, kde zkušení stomici pomáhají novým 

pacientům a jejich rodinám, řeší problémy nejen zdravotnického rázu, ale i potíţe 

psychické a také ekonomické. České ILCO nabízí informace o pomůckách, přednášky 

odborníků, setkávání dobrovolníků a stomiků, rekondiční pobyty, společenské akce, 

poskytuje kontakty na stomasestry, poskytuje rady. V České republice je 9 000-10 000 

pacientů s umělým vývodem. Pracují u nás organizace pacientů na úrovni regionů, nyní 

jich poskytuje pomoc 19 (například v Brně, Chebu, Karlových Varech, Ostravě, Ústí 

nad Labem) a jsou v neustálém vzájemném kontaktu.  

 Nadace T-SOFT ETERNITY pomáhá realizovat projekty, které vyţadují 

spolupráci několika oborů, vytváří kvalitní vzdělávací projekty, podporuje vznik knih 

pro pacienty. Tato nadace vydala knihu pod názvem „Ať ţijí stomici“, která je určena 

nejen pacientům se stomií. Kniha je sloţena pouze z příběhů stomiků a tímto způsobem 

předává jejich zkušenosti potřebným (kolektiv autorů, 2014; www.ilco.cz.) 

 

6.1  Další důležitá místa a kontakty: 

1. ECCO - Evropské sdruţení pro Crohna a kolitidu   

2. Centrum národní podpory zdraví - poskytování informací o organizacích, sdruţeních, 

vydává osvětové letáky a broţury, pořádá přednášky a další aktivity 

3. Český červený kříţ – organizace dětských rekondičních a klimatických pobytů, 

poskytování příspěvků pro děti na tyto pobyty, zajišťování bezplatné pečovatelské 

sluţby a další 

http://www.ilco.cz/
http://www.ilco.cz/
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4. Elpida – svépomocné sdruţení rodičů zdravotně postiţených dětí, zřizuje speciální 

zdravotnické a psychologické poradny a další pomoc 

5. ILCO Zpravodaj – celobarevný zpravodaj lze získat dvakrát ročně v klubech stomiků 

6. Kluby stomiků – aktuální kontakty jsou uloţeny na internetových stránkách České 

ILCO www.ilco.cz 

7. Časopis KLOKANOVINY – časopis, který informuje o stomických pomůckách, 

ošetřovatelských postupech, poskytuje rady o cestování, oblékání a stravování 

8. pomoc je moţné hledat především u lékaře v dětském zdravotnickém středisku, na 

specializovaném pracovišti, kam dítě dochází na kontroly, na sociálních oborech 

místních nebo okresních úřadů 

(kolektiv autorů, 2014; www.ilco.cz.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilco.cz/
http://www.ilco.cz/
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7  Diskuse 

 Problematika nespecifických střevních zánětů se v posledních letech dostává do 

pozornosti širší veřejnosti, nejen zdravotnického personálu, pacientů samotných a 

příbuzných těchto pacientů. Jsou to i zaměstnavatelé nemocných a také pedagogičtí 

pracovníci ve školkách a školách, kteří pracují s takto nemocnými dětmi. Vzhledem 

k tomu, ţe tito pacienti mohou ţít téměř běţným ţivotem s přihlédnutím k jejich 

individuálním omezením, je tedy podle mého názoru ţádoucí, aby se veřejnost 

seznámila s těmito chorobami. Bylo by dobré, aby širší veřejnost mohla být postiţeným 

nápomocna bez traumatizujícího vysvětlování. Proto jsem si jako téma své práce zvolila 

problematiku nespecifických střevních zánětů. Protoţe se jedná o choroby s neustále 

stoupající tendencí výskytu u dospělých pacientů i pacientů v dětském věku, u kterých 

není původ vzniku zcela objasněn, je důleţité se touto problematikou neustále zabývat. 

Jako pedagog bych takovýmto postiţeným ráda poskytla svou pomoc a podporu. Mohu 

ji poskytnout i tím, ţe pokud budu dostatečně seznámena s aspekty těchto chorob, 

usnadním sloţitou situaci nejen nemocným dětem a jejich rodičům, ale i ostatním 

ţákům v třídním kolektivu. Tím, ţe spoluţáci nemocného budou seznámeni s jeho 

chorobou, případnými omezeními a komplikacemi, mohu ve třídě nastolit příznivé 

klima, které umoţní minimalizovat nepříjemné situace spojené s onemocněními. 

 Úvodní část práce je zaměřena na anatomii a to hlavně na části trávicího traktu, 

které jsou IBD postiţeny především. Myslím si, ţe tyto znalosti by učitelé na středních 

a základních školách měli mít. Tuto část jsem zařadila proto, aby si případný čtenář 

mohl udělat základní představu. Z mého pohledu by moţná bylo vhodné se více 

soustředit spíše na patologicko-anatomický podklad, coţ však při poţadovaném rozsahu 

bakalářské práce není moţné.  

 Následně jsem se zaměřila na rozdělení IBD na ulcerózní kolitidu a Crohnovu 

chorobu. Vymezila jsem pojmy těchto klinických jednotek a v tabulce srovnala UC a 

CD z hlediska pozitivity protilátek, rozsahu onemocnění, morfologie, průběhu 

onemocnění a patologie. Text je zde pro lepší přehled doplněn tabulkami. Tabulky zde i 

v dalších částech jsem se snaţila vytvořit stručné a přehledné pro lepší vhled do 

problematiky nespecifických střevních zánětů. 
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 V kapitole základní charakteristiky se zmiňuji o riziku, výskytu kolorektálního 

karcinomu u pacientů s IBD a o jejich dispenzarizaci. Bylo by vhodné se více zaměřit 

na tyto oblasti a obšírněji se tomuto tématu věnovat, protoţe na základě získaných 

informací je riziko vzniku kolorektálního karcinomu 2-3x vyšší neţ u pacientů v běţné 

populaci a vzniká zhruba o deset let dříve neţ u pacientů se sporadickým výskytem 

tohoto karcinomu (Douda, 2014). Tato část práce velmi stručně popisuje danou 

problematiku a bylo by pro mne zajímavé při jiné příleţitosti se zaměřit na 

dispenzarizaci pacientů s IBD, která můţe odhalit tak závaţné onemocnění jako je 

kolorektální karcinom jiţ v raných fázích onemocnění a následná léčba, jeţ je včasně 

zahájena právě díky tomuto programu, má výrazně příznivý efekt na přeţívání těchto 

pacientů.  

 V následujících kapitolách jsem popsala jak ulcerózní kolitidu, tak i Crohnovu 

chorobu z hlediska incidence, etiologie, genetické podstaty onemocnění, patologicko-

anatomického postihu, příznaků, forem onemocnění, hodnocení závaţnosti, komplikací, 

mimostřevního postiţení, diagnostiky, terapie, vlivu imunity a stresu a prognózy. 

Zaměřila jsem se na kaţdou jmenovanou poloţku zvlášť a u některé jsem doplnila 

obrázky (například obrázek se strikturoplastikou) a přehledné tabulky (například 

tabulku s klasifikací onemocnění), které pomohou pochopit problematiku. I tato část by 

si dle mého názoru zaslouţila daleko více pozornosti a bylo by zajímavé sledovat další 

vývoj v objasňování příčin vzniku IBD, sledovat vývoj a nové trendy v léčbě, zejména 

v úspěšnosti biologické léčby nebo se zaměřit na chirurgická řešení komplikací nemocí.  

 Následující část je věnována ulcerózní kolitidě a Crohnově nemoci u dětských 

pacientů. Opět jsem nejprve popsala nespecifické střevní záněty u dětí obecně se 

zaměřením na srovnání s IBD u dospělých pacientů. Následně jsem se zaměřila na 

jednotlivé klinické jednotky zvlášť. Dle mého názoru jsou obě onemocnění velmi 

traumatizující, zejména pokud se příznaky objeví jiţ v dětském věku. U ulcerózní 

kolitidy je pro pediatra velmi náročné určit, zda příznaky odpovídají tomuto závaţnému 

onemocnění, jestli se nejedná o lehčí choroby (např.: průjmové onemocnění způsobené 

dietní chybou nebo uţíváním antibiotik), které je třeba vyloučit nejdříve, ale na druhou 

stranu nesmí být příznaky bagatelizovány. I Crohnova choroba je v počáteční fázi 

zaměnitelná s jinými onemocněními v oblasti krajiny břišní, zejména s akutní 
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apendicitidou. Je třeba brát zřetel i při vyšetřování dětských pacientů, kteří nedokáţí na 

rozdíl od dospělých pacientů své obtíţe popsat, být k nim šetrnější a léčbu směřovat do 

rukou pediatrického gastroenterologa (Kabelka & kolektiv, 1992). 

 Kapitolu věnovanou dětským pacientům z hlediska školní praxe jsem zaměřila, 

jak jiţ bylo výše zmiňováno, na důleţitou sloţku, jako je pomoc a podpora těchto 

pacientů v rámci vzdělávání, pochopení jejich problémů a zmírnění traumatu, které 

přináší dané onemocnění. Zaměřila jsem se na těţkosti, které přináší určitá věková 

období a na to, jak je důleţité být nekompromisní při dodrţování pravidel, ale i na 

důleţitost odměňování. Myslím si, ţe podpora formou odměňování, ať uţ pochvalou 

nebo drobnou odměnou (například omalovánkou), platí na všechny věkové kategorie 

dětských pacientů, a to i u ţáků v pubertě, u kterých samozřejmě musí být zvolena 

vhodná forma odměny i způsob předání. Musím zdůraznit, ţe je třeba vyhnout se 

odměnám ve formě pamlsků, které nemusí být vhodné pro nemocné dítě, mohou narušit 

zaběhnutou, ověřenou a prospěšnou formu stravování, změnit přístup pacienta 

k dietoterapii a vštěpovaným zásadám, eventuálně při opakovaném podávání 

nevhodných pamlsků i zhoršit zdravotní stav pacienta. Pozitivní motivace je podle 

mého názoru velmi důleţitou sloţkou podpory ţáka s IBD, kterou můţe poskytnout 

kaţdý bez rozdílu, protoţe posilovat sebevědomí nebo motivovat mohou i spoluţáci, 

pokud budou správně vedeni svým pedagogem. Tato kapitola by mohla případně 

motivovat i další pedagogy k tomu, aby si uvědomili, jak závaţná jsou tato onemocnění. 

Mohla by u nich podpořit snahu dále získávat informace a být tak pomocníkem nejen 

postiţenému dítěti, ale i rodičům malých pacientů. Případná neznalost by mohla ublíţit 

nejen z hlediska psychologického, ale i zhoršit celkový zdravotní stav dítěte. Myslím si, 

ţe úplně nevhodné by bylo na základě neznalosti vyčleňovat pacienty ve školním věku 

z různých školních i mimoškolních aktivit. Vţdy se dá předem domluvit s rodiči ţáka, 

co je vhodné a jakým způsobem upravit například školní výlety nebo meziškolní 

sportovní turnaje z hlediska hygienického, stravovacího a dalších tak, aby vyhovoval 

všem poţadavkům a dítě nemuselo být vyčleněno z kolektivu ani ze hry (Červenková, 

2009; Hastingsová, 1997).  

 Poslední kapitola a její podkapitola jsou věnovány sdruţením, spolkům a 

kontaktům na tyto spolky a sdruţení, která poskytují pomoc psychologickou, sociální i 
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zdravotnickou. Jsou to sdruţení, kde si pomáhají i pacienti navzájem, zkušenější 

poskytují pomoc a rady novým pacientům, kteří se v této problematice zatím neorientují 

nebo jsou nejistí. Pomoc poskytovaná pacienty si navzájem je podle mého názoru 

velkým přínosem, protoţe kdo jiný můţe lépe poradit, neţ ten, kdo má podobnou 

zkušenost? Informace o spolcích a sdruţeních by měly být přístupné všem pacientům jiţ 

„v první linii“ a pacienti by měli vědět, kam a na koho se obrátit nejen v nouzi. Podle 

mého názoru je přístup k takovýmto informacím u nás, v Evropě i ve světě dostačující, 

ale je to názor zdravého člověka, který takovou sluţbu nepotřebuje a bylo by zajímavé 

zjistit názor postiţených a věnovat mu aspoň krátkou část, případně provést celý 

výzkum na toto téma.    

 Jako první cíl ve své práci jsem si zvolila shromáţdit dostupné aktuální poznatky 

o dané skupině chorob. Čerpala jsem nejen z učebnic a odborných knih zaměřených na 

problematiku ulcerózní kolitidy a Crohnovy choroby, ale především z článků 

v odborných časopisech zaměřujících se na výzkum IBD. Myslím si, ţe aktuální 

dostupné poznatky této problematiky se mi shromáţdit podařilo, ale vzhledem k tomu, 

ţe je mnoho neobjasněného jak v etiologii, tak v léčbě těchto onemocněních, přicházejí 

další vědečtí pracovníci s dalšími a stále novými poznatky, ze kterých by bylo moţné 

dále čerpat. Jsem si vědoma toho, ţe i v tuto chvíli dochází k dalším významným 

pokrokům na poli vědeckého výzkumu, který přinese nový vývoj v objasnění nebo 

léčbě onemocnění a bylo by moţné proto získat další novější poznatky pro mou práci. 

 Dalším cílem mé práce bylo soustředit se na současný vývoj v této oblasti a 

zejména na trendy v přístupu k těmto onemocněním. Podle mého názoru a na základě 

čerpání z níţe jmenovaných zdrojů se současný vývoj zaměřuje stále více na 

biologickou léčbu a psychoterapii. Jsem si vědoma, ţe účinky biologické léčby nejsem 

schopna řádně posoudit, ale dle aktuálních poznatků je tento směr přínosem pro 

pacienty a mohl by být do budoucna správným krokem ke zmírnění obtíţí, případně i 

k výraznému pozitivnímu posunu terapie. Z hlediska psychoterapie si myslím, ţe by 

měla probíhat velmi intenzivně a v případě potřeby nejen na zdravotnické půdě, ale i ve 

školním prostředí prostřednictvím školního psychologa. Jak jsem jiţ několikrát 

zmiňovala, je z mého pohledu velmi důleţité nastolit příznivé klima ve třídě, kde se 

malý pacient vzdělává. 
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 Dále jsem stanovila jako cíl své práce vymezit moţné oblasti, které se týkají 

nespecifických střevních zánětů a se kterými je moţné se setkat ve školním prostředí. 

Tyto oblasti jsem specifikovala v kapitole Ţák s diagnózou ulcerózní kolitida a 

Crohnova choroba. Při získávání informací mi neustále vyvstávalo na mysl, ţe je 

opravdu velmi důleţité, abych byla seznámena se všemi aspekty těchto onemocnění a 

mohla malému pacientovi usnadnit vzdělávání. Myslím si, ţe v této kapitole se mi 

podařilo shrnout všechna důleţitá fakta, která jsou v souvislosti se vzděláváním ţáků 

postiţených UC a CD i jejich spoluţáků. 
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8  Závěr 

 Ke své práci, kterou jsem zaměřila na nespecifické střevní záněty, jsem nejprve 

shromáţdila a prostudovala dostupnou odbornou literaturu a mnoţství článků týkající se 

aktuálních poznatků této problematiky. Soustředila jsem se především na nové 

poznatky, současný vývoj a dnešní trendy přístupu k ulcerózní kolitidě a Crohnově 

nemoci. Vymezila jsem oblasti, se kterými se mohu setkat při výkonu povolání 

pedagoga.  

 Vzhledem k omezenému rozsahu daného pro bakalářskou práci, jsem se 

některým zajímavým částem věnovala pouze okrajově a ráda bych se k těmto kapitolám 

ještě vrátila (například téma kolorektálního karcinomu v souvislosti s IBD a 

dispenzarizační program pro tyto pacienty).     

 Také v části, která se týká dětských pacientů postiţených ulcerózní kolitidou a 

Crohnovou chorobou, je popsána problematika vzdělávání ţáků s IBD, jejich 

začleňování do kolektivu, moţnou pomoc ve školním prostředí a celkový přístup k nim 

z pohledu pedagogických pracovníků i spoluţáků. Danou problematiku jsem se snaţila 

popsat výstiţně, stručně a kvalitně s přihlédnutím k rozsahu práce.  

 Podařilo se mi shromáţdit a sestavit přehled sdruţení a spolků pro pacienty 

s IBD.  

 Závěrem bych ráda dodala, ţe práce na téma nespecifických střevních zánětů 

byla velmi zajímavá a podněcující k dalším aktivitám v tomto směru. Snaţila jsem se i 

velmi stručně shrnout základní fakta a vymezit oblasti, které by bylo třeba ještě 

prostudovat a věnovat se jim ve větším rozsahu nebo se zaměřit jen na určitou oblast 

této tématiky.  
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9  Seznam použitých zkratek 

pANCA – z angl. perinuclear anti-neutrophil cytoplasmic antibody, specifické 

protilátky pozitivní zejm. u pacientů s UC 

ASCA – z angl. anti-Sacharomyces cerevisce antibody, specifické protilátky pozitivní 

zejm. u pacientů s CD 

CAI – z angl. colitis activity index, klinický index aktivity, hodnocení závaţnosti a 

aktivity ulcerózní kolitidy 

CD – z angl. Crohn’s disease, Crohnova choroba   

CDAI – z angl. Crohn’s disease aktivity index, klinický index aktivity, hodnocení 

závaţnosti a aktivity Crohnovy choroby 

CRP - C-reaktivní protein, zánětlivý parametr, laboratorní vyšetření krve 

CT - počítačová tomografie, rentgenové vyšetření spojené s počítačovým systémem 

ČR - Česká republika  

ECCO - Evropské sdruţení pro Crohna a kolitidu   

EOA – European ostomy association, evropská společnost stomiků 

Elpida - svépomocné sdruţení rodičů postiţených dětí 

ERCP - endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie, endoskopické vyšetření 

vývodů ţlučových cest a slinivky břišní 

FW - sedlivost červených krvinek, sedimentace, laboratorní vyšetření nesráţlivé krve 

HČTT - horní část trávicího traktu 

HLA – z angl. human leukocyte antigen, komplexy protilátek na povrchu 

cytoplazmatické membrány 

IBD – z angl. infammatory bowel disease, nespecifické střevní záněty  

IgA – imunoglobulin A 

ILCO - občanské sdruţení stomiků 



47 

 

KO+diff - krevní obraz a rozpočet bílých krvinek, laboratorní vyšetření krve zjišťující 

parametry jednotlivých sloţek krve  

MRI - magnetická rezonance 

NORILCO - občanské sdruţení stomiků v Norsku 

RTG - rentgenové vyšetření 

SLOVILKO - občanské sdruţení stomiků na Slovensku 

UC – z angl. ulcerative colitis, ulcerózní kolitida 
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