
• WHO udáva, že hnačka zapríčiňuje až 27% úmrtí v 

neonatálnom období.

• CDC uvádza, že výskyt hnačky v USA  1,4 epizódy/ 

obyvateľa a rok.

• Vo väčšine prípadov je hnačka self limitujúce ochorenie 

bez ohľadu na to, či zistíme vyvolávateľa alebo nie, ako 

aj bez ohľadu na typ podávanej  liečby.

Diferenciálna diagnostika hnačiek



Ochorenia čriev - hnačky

• Definícia: stolica viac ako 3x za deň, konzistencia riedka až vodnatá

množstvo stolice viac ako 250g/deň

• Zvláštne formy: paradoxná  hnačka – pri stenóze v distálnych 

častiach kolon

Syndróm dráždivého čreva – zvýšenie frekvencie stolice, 

ale stolica má normálnu konzistenciu

• Patofyziológia: denne v tenkom čreve 9l tekutín ( 2 l príjem p.o., 7l 

sekrécia tráviacich štiav z pankreasu, žalúdka, žlčníka, tenkého 

čreva), 90%  sa spätne rezorbuje v tenkom čreve, 8% v hrubom 

čreve

• Etiológia: 1.) infekcia: bakteriálna- E.coli, Stafylokok, salmonely, 

vibrio cholere, campylbacter jejuni, šigely

• ´ vírusy- enterovírusy, rota vírusy

• prvoky- giardia lamblialis, entamoeba histol.



Ochorenia čriev - hnačky

• 2. ) otrava potravinou – bakteriálne toxíny z nesprávne spracovanej

potraviny 

3.)  intoxikácia- arzén

4.) lieky – laxatíva, kolchicín,..

5.) pseudomembranózna kolitída – postantibiotická – vyvolávateľ 

Clostridium difficile

6.) ochorenia vedúce k malabsorbcii – endemická a tropická sprue

- deficit laktázy

- enteritída postradiačná

7.) chronické zápalové ochorenia – M. Crohn, ulcerózna kolitída

8.) hormonálne príčiny – tyreotoxikóza, karcinoid, VIPóm, gastrinóm

9.) adenómy, karcinómy 



Ochorenia čriev - hnačky

• Podľa patogenézy: 1.) osmotické hnačky: pri hladovaní ustupujú

napr. alergia na glutén, malabsorbcia uhlohydrátov,  

osmotické laxatíva

2.) sekretorické hnačky: aktivácia adenylcyklázy v enterocyte 

bakteriálnymi toxínmi, hormónmi

- neustúpia pri hladovaní

3.) exsudatívne hnačky: pri poškodení sliznice – často krv, 

hlieny

- infekcie- šigely, salmonely, améby

- chronické zápalové ochorenia- kolitída

- poškodenia po rtg, chemoterapii



Ochorenia čriev - hnačky

• Podľa dĺžky trvania: akútne hnačly

chronické hnačky- viac  ako 3-4 týždne

• Diagnostika: anamnéza – dĺžka, frekvencia, kozistencia, objem, 

prímes, bolesti brucha, teploty

• Kozistencia stolice: vodnatá, spenená, bledej farby, bez prímesi 

krvi, nestrávené zvyšky potravy –ochorenie tenkého čreva

• Časté nutkanie na stolicu s malým množstvo stolice, hlien, krv, 

tmavá farba- ochorenie kolonu

• Mastná, objemná stolica lepiaca sa na misu- pankreatická 

insuficiencia,  sprue

• Klinika: vzhľad stolice, stav hydratácie, abdominálny nález, telesná 

teplota, extraintestinálne prejavy



Diferenciálna diagnostika hnačiek

• Krvný obraz: pokles Tr  - pri infekcii enterohemoragickou E.coli

• Posun leukocytov doľava bez výraznej leukocytózy – infekcia 

shigellou a salmonelou

• Zobrazovacie modality: USG – bakteriálny zápal  ileocekálnej oblasti

• Rtg a CT  - v indikovaných prípadoch krvavých hnačiek  pri 

podozrení na chirurgickú príčinu (intususcepciu), 

• Chirurgické konzílium 

• Laboratórne vyšetrenia: vyšetrenie stolice- prítomnosť leukocytov, 

parazitov,  krvi, tuku, bielkovín

• FW, CRP, KO, kreatinín, ionogram

• Rekto-kolonoskopia



Diferenciálna diagnostika hnačiek

• Akútna nekrvavá hnačka: agens často nezistený

- enterovírusy, rotavírusy

Ak mikrobiologická dg.: Campylobacter, E.coli O157:H7, 

Salmonella, Shigella, Yersínia.

• Terapia – rehydratácia p.o. prípadne i.v. pri zvracaní.

• Pacientovi odporúčame kontrolu pri zhoršení stavu alebo 

pretrvávaní ťažkostí.



Diferenciálna diagnostika hnačiek

• Akútna krvavá hnačka: najčastejšou príčinou je infekčná kolitída.

Typicky v úvode niekoľko dní nekrvavé hnačky, dominuje bolesť,

- ak nie je prítomná teplota- E.coli O157:H7   

Príčina: 1. infekčná: Campylobacter, E coli O157:H7, Shiga toxin 

produkujúce E.coli, Salmonella, Shigella, Yersinia, Cl. Difficile.

Parazity – G. lamblia, C.parvum  

2. Neinfekčné ochorenia: intususcepcia, ischemická kolitída, IBD



Diferenciálna diagnostika hnačiek

• Tropická sprue - perzistujúca hnačka chudobných oblastí  najmä v 

trópoch, 

- prítomné funkčné aj štrukturálne zmeny tenkého čreva

- vyvolávateľ: parazity – G. lamblia, C.parvum, Cyclospora  

cayetanensis, z baktérií enteroagregat. E.coli

- chronický priebeh spôsobuje neprospievanie, zakrpatenie detí,  

kognitívne poruchy, zvýšenie náchylnosti na iné ochorenia

• Cestovateľská hnačka: definovaná ako 3 a viac hnačiek v priebehu 

24 hodín, sprevádzaná kŕčami, teplotou, nauzeou, zvracaním, 

niekedy aj  prítomnosťou krvi v stolici. Výskyt kolíše medzi 

jednotlivými krajinami, najvyšší v oblasti Afriky mimo JAR, krajiny 

blízkeho východu, India, južná Amerika.

- zvyčajne trvá okolo 4 dní



Diferenciálna diagnostika hnačiek

• Bacteroides fragilis: produkuje enterotoxín (BFT), ide o 

metaloproteázu, zvyšuje vylučovanie IL-8 z epitelových buniek, 

aktivuje proliferáciu buniek, zvyšuje permeabilitu čreva.

- Častejší výskyt u detí

- Diagnostika: kultivácia na anaerobných pôdach, dôkaz 

enterotoxínu len vo výskumných centrách.

- Optimálna terapia nie je známa.



Diferenciálna diagnostika hnačiek

• Campylobacter: G-, spôsobuje 15% potravinových infekcií

- najvyšší výskyt u detí do 4 rokov a medzi 15-44rokom

- zdrojom infekcie hydina, ošípané, ovce, nepasterizované  

mlieko, infikovaná voda

- C. jejuni je rezistentný na žal. kyselinu, 

- inkubačná doba priemerne 3 dni

- cefalea, myalgie, teploty, kŕče, 10 vodnatých hnačiek, u 15% 

pacientov môžu progredovať do krvavých

- bolesť brucha môže imitovať apendicitídu



Diferenciálna diagnostika hnačiek

• Komplikácie: ulcerácie, pankolitída, toxické megakolon

- extraintestinálne prejavy: erytema nodosum, urtikária, 

cholecystitída, nefritída, reaktívna artritída, Guillain- Barré 

syndróm

• Diagnostika: kultivácia stolice, serologické vyšetrenie

• Terapia: špecifická liečba u väčšiny pacientov nie je potrebná,

v komplikovanejších prípadoch ATB, prítomná je vysoká  

rezistencia na fluorochinolony, cefalosporíny,

- odporúča sa erytromycín



Diferenciálna diagnostika hnačiek

• Clostridium difficile: je najčastejšou príčinou nozokomiálnej hnačky,

- G+ palička, spóry dlhodobo prežívajú

- až 80% zdravých novorodencov a dojčiat má pozit. kultiváciu 

stolice, nemajú  receptory pre toxíny A a B - preto sú bez príznakov

- stúpa incidencia Cl.diffic. asociovanej hnačky (CDAD) akvirovanej v 

komunite – jednou z príčin používanie blokátorov PP

- ATB predisponujú k vzniku  CDAC – najmä klindamycín,   

cefalosporín, florochinolóny

- samotná hospitalizácie je rizikový faktor, 

- najúčinnejšia prevencia- umývanie rúk, používanie ochranných 

pomôcok, dezinfekcia fonendoskopov, teplomerov, 



Diferenciálna diagnostika hnačiek

• Klinika: Cl.difficile produkuje toxín A,B – zvyšuje permeabilitu 

enterocytu a sekréciu tekutiny.

- manifestácia široká: asymptomatický nosič

- nepseudomembranózna kolitída

- pseudomembranózna kolitiída

- fulminantná kolitída – Le nad 30 tisíc, horúčka, tachykardia,  

ascites, toxické megakolon

Diagnostika: prítomnosť toxínu A,B v stolici

- sigmoidoskopia v urgentných prípadoch

• Terapia:  vysadenie ATB, nepodávať antiperistaltiká –úč. 15-23%, 

- pri ťažšom priebehu p.o. metronidazol – 4x250 alebo 3x500 mg 

úč. 95%       - vankomycín 4x125mg p.o.

-fulminantná k.: metronidazol i.v. + vankomycín p.o., rektálne



Diferenciálna diagnostika hnačiek

• Enterohemoragická E.coli ( E.coli O157:H7, non O157:H7 Shiga 

toxin produkujúca E.coli): 

- zdrojom sú nedostatočne tepelne upravené potraviny

• Klinika: asymptomatický nosič

- nekrvavá hnačka

- krvavá hnačka

- HUS (neimúnna trombotická mikroangiopatia) – u 15% detí 

mladších 10 rokov

• Terapia: i.v. izotonická objemová expanzia, 

- nepodávať antidiaroiká, NSAID, opiáty

- liečba  HUS  podľa priebehu

- nepodávať Tr koncentráty



Diferenciálna diagnostika hnačiek

• Salmonella : viac ako 2000 sérotypov, hlavne S. Enteritidis a S. 

Typhimurium

- často je self limitujúca

- spôsobuje 1/3 úmrtí u ochorení spôsobených potravou

- prenos nedostatočne tepelne spracovanou potravou (hydina, 

vajcia)

- z človeka na človeka

• Klinika: horúčky, triašky, kŕče, hnačky, zvracanie, dehydratácia. 

• Komplikácie: u imunokompromitovaných – lokálne abscesy, 

septický šok

• Terapia:  ATB nie sú indikované pri nekomplikovanom priebehu.

Pri komplikáciách: trimetoprim-sulfametoxazol, fluorochinolon, 

ceftriaxon.  



Diferenciálna diagnostika hnačiek

• Salmonella Typhi, S. Paratyphi: spôsobujú týfus

- inkubačná doba 7-14 dní

Klinika: anorexia, bolesti brucha, zvracanie, hnačka, neskôr krvavá, 

niekedy prejavy infekcie dýchacích ciest, relatívna bradykardia,

hepatosplenomegália,

- v 30% makulopapulózny erytém na hrudníku a bruchu

Komplikácie: hemorágia do GIT-u, perforácia čreva, 

extraintestinálne komplikácie- CNS, kardiovaskulárny systém, 

respiračný systém, hepatobiliárny systém.

Diagnóza: izolácia z krvi alebo stolice

Terapia: ceftriaxon- liek 1.voľby, event. fluorochinolon.



Diferenciálna diagnostika hnačiek

• Vírusové gastroenteritídy: 

Rotavírus – najčastejšia GIT príčinou morbidity a mortality,  --

-spôsobuje 600 tisíc úmrtí ročne

- fekálno-orálny prenos, vysoká kontagiozita

Klinika: 2-7 dní po infekcii nauzea, zvracanie, horúčka, 

dehydratácia (83%), respiračné prejavy, hnačky.

Diagnostika: EIA stolice pre A rotavírus,non A– RNA elektroforéza

Terapia: rehydratácia p.o. – WHO roztok so zníženým obsahom Na 

- podávanie probiotík

- nepodávať antidiaroiká, opiáty. 



Diferenciálna diagnostika hnačiek

Znak                            Infekčná kolitída                Akútny začiatok IBD

Distribúcia lézií                    fokálna, segmentálna                  difúzna

Architektúra krýpt                 zachovaná                                  narušená, atrofia

Zápalové bunky                    chýbajú, mierne                          prítomné

Distribúcia buniek                 hlavne v mukóze                        postihnutá submukóza

Epiteloidné granulómy                                                             prítomné

Izolované  obrovské bb.        chýbajú                                      prítomné

Relaps                                   zriedkavý                                   častý

Začiatok                                akútny                                        pozvoľný  s prodromálnymi

symptómami, 

extraintestináne prejavy

Kultivácie                             zvyčajne pozitívne                       zvyčajne negatívne

Mikrocytová anémia            zvyčajne chýba                            často prítomná



Diferenciálna diagnostika hnačiek

• Intoxikácie plodmi mora: spôsobené neurotoxínmi – napr. 

ciguatoxín – karibské ryby

Klinika: neurologické prejavy- myalgie, parestézie, cefalea

GIT prejavy- hnačka, bolesti brucha, nauzea, zvracanie

saxitoxín – ustrice, mušle : blokuje konduktivitu nervov

Klinika: únava, parestézie, slabosť, ataxia, nauzea, zvracanie, 

hypersalivácia, diaphoréza. Príznaky začínajú 3 hodiny po požití.

Dinophysitoxín – (mušle) výrazné hnačky 30minút až 1 deň po 

jedle.

Scrombotoxín – tmavé mäso z tunaika, makrely- ide o histamínovú 

intoxikáciu – flush, urtika, hnačka. Krátke trvanie. Lieči sa 

antihistaminikami.



Diferenciálna diagnostika hnačiek

• V diferenciálnej diagnostike hnačiek zohráva aj v 3. tisícročí 

najdôležitejšiu úlohu: 

1. kvalitná anamnéza

2. fyzikálne vyšetrenie pacienta 

3. ostatné pomocné vyšetrovacie postupy

• V terapii : 1. rehydratácia a úprava minerálneho hospodárstva

2. odstránenie príčiny



Diferenciálna diagnostika hnačiek

• Špecifická terapia črevných infekcií má  vychádzať z 

mikrobiologického vyšetrenia.

• Empirické podávanie ATB nie je najvhodnejšie: nežiadúce účinky

- cena

- riziko vzniku rezistencie

- kontraindikácia pri niektorých vyvolávateľoch ( E.coli O157:H7   

vyšší výskyt HUS,    predĺženie nosičstva pri salmonelóze)

• Symptomatická liečba: podávanie látok znižujúcich motilitu 

(loperamide) je diskutabilné – asociované s toxickým megakolon a 

ileom

• Hydratácia: najdôležitejšia súčasť liečby - roztok WHO (3,5g NaCl+ 

1,5g KCl+ 2,5g NaHCO3 + 20g glukózy+ voda do 1000ml),          

• Prevencia je najúčinnejšou liečbou.



Ochorenia čriev - obstipácia

• Definícia: menej ako 3 stolice do týždňa, často spojená s 

problémami pri stolici

• Frekvencia stolíc- individuálna 3 do týždňa až 3x denne

• Epidemiológia: obstipácia je u 20-30% pacientov nad 60r., 

prevažujú ženy

• Etiológia:  1.) chronická habituálna obstipácia ako funkčná porucha

ide o najčastejšiu príčinu obstipácie –viac ako 10% populácie

Príčiny: strava chudobná na vlákninu, málo tekutín, nedostatok 

pohybu, potláčanie defekačného reflexu

2.) Obstipácia pri dráždivom čreve

3.) prechodná alebo situačná obstipácia – horúčnaté ochorenia, 

cestovanie

4.) liekmi navodená obstipácia: kalcium, antidepresíva, kodeín, 

opiáty, verapamil,..



Ochorenia čriev - obstipácia

5.) poruchy elektrolytov: hypokaliémia, hyperkalciémia

6.) obstipácia pri organických chorobách čreva: striktúra, adenóm, 

karcinóm, hernie, cudzie teleso,..

• zápalové ochorenia- divertikulitída

• ochorenia konečníka- fisúra,  hemoroidy, absces

7.)  neurogénne poruchy: diabetická autonómna neuropatia, 

Parkinsonská choroba, Hirsprungová choroba,..

8.)  endokrinné príčiny: hypotyreóza, tehotenstvo,..

• Diagnóza: anamnéza – akútna alebo chronická obstipácia?

sprievodné symptómy

• Vyšetrenie per rectum

• Labor. vyš: ionogram, hormóny štítnej žľazy, 

• Rekto+ kolonoskopické vyšetrenie



Ochorenia čriev - obstipácia

• Terapia:  kauzálna- liečba primárneho ochorenia

vysadenie obstipujúcich liekov a potravín

• ovplyvnenie habituálnej zácpy: strava bohatá na vlákninu, veľa 

tekutín, pohybu, nácvik defekačného reflexu

• Laxatíva – laktulóza, salinické preháňadlo

• Lokálne rektálne sprchy a klyzmy



Malabsorbčný syndróm

• Definícia:  chronický polyetiologický syndróm s chronickou 

hnačkou/steatoreou a stratou váhy.

• Etiológia: A) Maldigescia: porucha  trávenia v žalúdku, porucha 

štiepenia živín pankreatickými enzýmami alebo emulgácie tukov 

žlčou.  

1.) stavy po resekciách žalúdka

2.) exokrinná pankreatická insuficiencia

3.) nedostatok žlčových kyselín- cholestáza,

syndróm straty žlčových kyselín –syndróm slepej kľučky

resekcia ilea, M. Crohn

B) Malabsorbcia: porucha rezorbcie živín z črevného lúmenu 

a/alebo transportu krvnou a lymfatickou cestou

1.) Ochorenia tenkého čreva: glutén senzitívna enteropatia -

coeliakia



Malabsorbčný syndróm

- tropická sprue

- chronické infekcie a parazitózy tenkého čreva

- Whipplova choroba

- M.Crohn

- deficit laktázy

- amyloidóza

- malígny intestinálny lymfóm

- radiačná enteritída

2.) Stavy po resekcii tenkého čreva ( syndróm krátkeho čreva)

3.) Porucha krvného zásobenia: abdominálna angína

ťažké pravostranné zlyhanie srdca, konstriktívna perikarditída

4.) Porucha lymfatickej drenáže: idiopatická- lymfangiektázie    

sekundárna – lymfóm, M. Whipple



Malabsorbčný syndróm

5.) hormonálne aktívne tumory:  gastrinóm, VIPóm, karcinoid

• Patofyziológia: väčšina živín sa po enzymatickom rozštiepení 

vstrebáva v proximálnej  časti jejuna. Vitamín B12 a žlčové kyseliny 

sa rezobujú v ileu. V kolone sa rezobuje voda a minerály

• Klinika: 1.) chronická hnačka

2.) pokles hmotnosti

3.) malabsorbcia bielkovín:  hypoproteinémia- edémy, 

uhlohydrátov: flatulencia, nízka glykémia

nedostatok vitamínov rozpustných v tukoch DEKA

nedostatok vit. B12, Fe, kys.listovej- anémie

4.) sekundárne endokrinné poruchy- amenorhoe

5.) symptómy základného ochorenia, ktoré k malabsorbcii 

viedlo – chron. pankreatitídy, cholestázy, M. Crohn,..



Malabsorbčný syndróm

• Diagnostika: Klinika- chronická hnačka, strata hmotnosti, 

dôkaz tuku v stolici viac ako 7g/24h

Schilingov test s vit. B12 – po p.o. podaní sa pri poruche 

vstrebávania v ileu ani po podaní intrinsing faktora nezvýši odpad 

močom

- bakteriologické a parazitologické vyšetrenie stolice

- rtg vyšetrenie čreva, CT enteroklýza

- biopsia tenkého čreva- klasická +  s imunohistochemickým 

vyšetrením 

• Terapia: kauzálna napr.: substitúcia enzýmov pri pankreatickej 

insuficiencii

- liečba zápalových a neoplastických chorôb

- bezgluténová diéta pri celiakii



Malabsorbčný syndróm

- Vyradenie mliečnych výrobkov pri deficite laktázy

• Symptomatická liečba: regulácia vody a elektrolyotv

- parenterálna výživa

- parenterálna substitúcia vitamínov , vit. B12, železa

Tropická sprue

• Etiológia- neznáma, infekcia?

• Liečba: tetracyklín, substitúcia chýbajúcich látok, najmä kys.listovej

M. Whipple ( intestinálna lipodystrofia)

• Postihuje mužov medzi 30.-60.rokom

• Etiológia: infekcia Tropheryma whippelii

• Klinika: hnačky, steatorea, malabsorbcia, 

extraintestinálne.polyartritída, polyserozitída, horúčka, lymfade-

nopatia, tmavá pigmentácia kože

• Terapia: 3-6 mesiacov TTC



Malabsorbčný syndróm

• Glutén senzitívna enteropatia

- netropická sprue, celiakia

Výskyt: 1:1000, prevažujú ženy

Etiológia: alergická reakcia na gliadín u geneticky disponovaných 

jedincov ( asociácia s HLA Dr3)

Klinika: hnačka/steatorea manifestujúca v detstve, event. dospelosti

Zriedkavá neskorá komplikácia: T-bunkový lymfóm čreva.

• Klinický obraz determinuje porucha intestinálneho transepitelového 

transportu kombinovaná s poruchou intraluminálneho trávenia. 

• Poškodenie sliznice duodéna a proximálneho jejúna má totiž za 

následok nedostatočnú sekréciu sekretínu a cholecystokinínu a 

následne zníženú stimuláciu exogénnej sekrécie pankreasu. 



• Príznaky céliakie okrem gastrointestinálnych môžu byť aj 

neurologické (ataxia, depresivita), 

• endokrinologické (sekundárna hyperparatyreóza), 

• dermatologické (dermatitis herpetiformis Duhring) a zvýšenie 

transamináz (AST.ALT) z nejasnej príčiny, ktoré  často po 

bezlepkovej diéte ustúpi, takže aj nejasné hepatálne poškodenie 

môže by súčasťou celiakie. 

• . Klinický obraz determinuje porucha intestinálneho transepitelového 

transportu kombinovaná s poruchou intraluminálneho trávenia. 

• Poškodenie sliznice duodéna a proximálneho jejúna má totiž za 

následok nedostatočnú sekréciu sekretínu a cholecystokinínu a 

následne zníženú stimuláciu exogénnej sekrécie pankreasu. 



• Z toho vyplývajú aj symptómy z nedostatočného vstrebávania 

v tukoch rozpustných vitamínov  A ( šeroslepota), D (hypokalcemia-

tetania, osteoporóza) , E (poruchy fertility), K (krvácavé stavy). Pri 

poruche rezorpcie v duodene vznikne hyposiderémia, a v ileu (B 12 

vit) – makrocytárna anémia. 

• Diagnóza céliakie sa uskutočňuje z troch biopsií tenkého čreva na 

základe zistenia atrofie klkov, zápalu submukózy 

a imunofluorescenčných testov (prítomnosť endomyziálnych 

protilátok) a anti- transglutaminázových protilátok v sére. IgA 

protilátky proti gliadínu a tkanivová transglutamináza sa môžu 

dokazovať aj v duodenálnej šťave. Bioptickú vzorku obvykle 

odoberáme z descendentného duodena a z distálneho 

horizontálneho duodena



• Liečba céliakie

• spočíva v absolútnom dodržiavaní bezlepkovej diéty a v substitúcii. 

Pridáva sa kalcium, Fe, Zn, eventuálne  vitamíny rozpustné v tukoch  

A, D, E, K. 

• Pri znovuobjavení sa steatorhey – napr. po dovolenke, pri porušení 

diety a pod. sa odporúčajú nízkoreťazcové tuky (margaríny, ceres, 

oleje) a zo začiatku aj bezlaktózová strava. 

• Pri veľmi ťažkom priebehu sú účinné vysoké dávky prednizonu 

s rýchlym poklesom dávky (zo 100mg – na 15mg). 

• Ak ani dôsledné dodržiavanie bezlepkovej diéty nevedie k efektu, 

treba znova kontrolovať výsledky a korigovať diagnózu ( kolagénna 

sprue, lymfómy, lieky, laxancia, porušená črevná flóra ).

• V súčasnosti sa v liečbe  skúšajú aj proteolytické enzýmy, ktoré sú 

schopné štiepiť gluténové peptidy (glutamín špecifická cystínová 

proteáza) a uvažuje sa aj o genetickej modifikácii obilnín s nízkym 

alebo žiadnym obsahom imunotoxických gliadínov. 

•



• IBD



Idiopatické črevné zápaly

• Definícia: chronické zápalové ochorenia čreva- M. Crohn a 

ulcerózna kolitiída

• Príčina nešpecifických črevných zápalov doteraz nebola uspokojivo 

objasnená a nie je presne známa. 

• Genetická predispozícia pri UC i MC a imunologické abnormality 

patria k spoločným znakom uvedených nešpecifických črevných 

zápalov.

• Patogenéza: 3 patogenetické fázy- 1. neznámy  vyvolávateľ 

aktivizuje lymfatické bunky čreva MALT- mucosa associated 

lymphoid tissue

2. produkcia zápalových mediátorov

3. lokálne poškodenie tkaniva – erózie, nekrózy, ulcerácie

• Incidencia 2-8 nových prípadov/100 000obyv/rok, najvyšší výskyt 

medzi 20.-40.rokom, familiárny výskyt



Idiopatické črevné zápaly

• Príznaky:

1. hnačka - vodnatá a/alebo s prímesou krvi a/alebo hlienov, 

niekedy aj nočné nutkanie na stolicu

2. neurčité pocity v bruchu, najmä pocit plnosti a/alebo tlaku v 

určitých častiach brucha (v podbruší, nad symfýzou)

3. teplota - buď len mierne zvýšená alebo až horúčka s vysokými 

teplotami

4. dlhodobá postupná nevysvetliteľná strata telesnej hmotnosti 

a/alebo pokles chuti do jedla

Nešpecifické črevné zápaly postihnujú nielen tráviacu trubicu, ale 

majú aj tzv. extraintestinálne prejavy - postihnutie iných orgánových 

systémov (očí, kože, kĺbov, pečene, žlč. ciest a pod.).



Idiopatické črevné zápaly

• Š p e c i á l n e p r í z n a k y pri tzv. extraintestinálnom 

(mimočrevnom) postihnutí:

5. nehojace sa afty v ústach, pálenie v pažeráku, kožné príznaky 

(ťažšie sa hojace niekedy infikované kožné ranky)

6. ťažko sa hojace očné zápaly, bolesti kĺbov, bolesti pod pravým 

rebrovým oblúkom.

7. bolesti v hrudníku, pocity nepravidelnej činnosti srdca



Idiopatické črevné zápaly

• Diagnostika nešpecifických črevných zápalov, najmä začínajúcich 

foriem môže byť niekedy veľmi obtiažna.

• Často sa pravá príčina zistí až keď už je choroba v rozvinutom 

štádiu. Preto treba venovať zvýšenú pozornosť príznakom 

ochorenia. 

• Diagnostika sa okrem anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia opiera o 

laboratórne vyšetrenie krvi, ale najmä endoskopické vyšetrenia 

(kolonoskopiu resp. gastroskopiu). 

• Pomocný význam môže mať sonografia brušných orgánov, resp. CT 

vyšetrenie. 

http://www.gastroenterolog.com/rady_uvod.htm
http://www.gastroenterolog.com/rady_uvod.htm


Idiopatické črevné zápaly

• Liečba je zväčša konzervatívna, ale v niektorých prípadoch najmä 

pri MC, môže byť práve chirurg prvý, kto počas operácie z urgentnej 

príčiny diagnostikuje nešpecifický črevný zápal. 

• D i e t a pri nešpecifických črevných zápaloch musí byť 

prispôsobená aktivite a štádiu choroby.

• V aktívnom štádiu, ktoré je často sprevádzané krvavými 

hnačkami a/alebo bolesťami brucha pred stolicou, je potrebné 

obmedziť vlákninu v potrave (tzv. bezzvyšková dieta), po úprave 

stavu, prípadne ak je prítomná formovaná až tvrdšia stolica 1-2x 

denne, možno vlákninu naopak do stravy pridať. 



Idiopatické črevné zápaly

• M e d i k a m e n t ó z n a l i e č b a má za základ preparáty s 

obsahom mesalazínu, sulfasalazín a 5 ASA.

• Podľa aktuálneho stavu pacienta, štádia choroby, resp. komplikácií 

sa pridávajú kortikoidy na zníženie aktivity zápalu – prednison 

50mg/deň s postupnou redukciou počas 4-6 týždňov, Lokálne 

kortikoidy (nálevy)

• antibiotiká –metronidazol, ciprinol. 

• U ťažkých foriem sa používa antiTNF (infliximab, adalimumab, 

natalizumab a ďalšie)- aj v liečbe ulceróznej kolitídy. 

• Liečba prebieha v špecializovaných centrách a pacientov tam musí 

odoslať gastroenterológ.

• vitamíny

• Biologická liečba pomocou červov, ktoré sa nasadia do tráviaceho 

traktu pacienta, postihnutého nešpecifickým črevným zápalom je v 

súčasnosti len v štádiu klinického overovania. 



Idiopatické črevné zápaly

• C h i r u r g i c k á l i e č b a je potrebná väčšinou pri 

komplikovaných prípadoch, často aj ako urgentný výkon, najmä pri 

Crohnovej chorobe. 

• Prognóza pacientov s ľahkými a možno povedať i strednými 

formami nešpecifických črevných zápalov je pri správnej liečbe a 

pravidelných (dispenzárnych) gastroenterologických kontrolách 

zväčša dobrá.

• Ľahké formy si väčšinou nevyžadujú ani zmenu pracovného 

zaradenia.

• Pri ťažkých formách týchto zápalov je invalidizácia pacientov, či už 

čiastočná alebo úplná len otázkou času a individuálneho prístupu. 

Ide však o chronické, teda celoživotné ochorenia, ktoré si vyžadujú 

pravidelné gastroenterologické sledovanie. 



Idiopatické črevné zápaly

• Liečbu možno prerušiť len na krátky čas a len so súhlasom 

ošetrujúceho gastroenterológa, nakoľko pri dlhšom nedodržiavaní 

diety a vysadení liečby hrozí nielen návrat do stavu pred liečbou, 

ale i riziko vzniku komplikácií.

• Stav sa pri nešpecifických črevných zápaloch môže zhoršiť aj 

napriek dlhodobej udržiavacej liečbe, ale tieto zhoršenia prebiehajú 

oveľa menej dramaticky, ako keď sa choroba vôbec nelieči alebo sa 

z akéhokoľvek dôvodu preruší liečba.

• Obdobie relatívneho kľudu, ( remisie) závisí od mnohých 

faktorov (životospráva, stres, stav imunity, iné pridružené 

choroby a pod.) a jeho trvanie je individuálne. U niekoho môže trvať 

aj roky, a naopak, sú pacienti, ktorým sa stav zhorší aj 1-2x ročne. 

Ak sa zhoršenia často opakujú, je potrebné pátrať po príčine. 



Idiopatické črevné zápaly

• Plodnosť a tehotenstvo: je nešpecifickými črevnými zápalmi 

málokedy porušená. 

• Ide len o prípady, kedy žena trpí ťažkou formou nešpecifického 

črevného zápalu, ktorý v rámci komplikácií prešiel na vonkajšie 

alebo vnútorné ženské pohlavné orgány.

• Plodnosť u mužov zväčša nie je základným ochorením ovplyvnená, 

môže byť znížená pri užívaní určitých liekov (sulfasalazin), ale po 

jeho vysadení sa obnovuje o niekoľko mesiacov.

• V zásade je potrebná spolupráca oboch partnerov a plánovanie 

tehotenstva na obdobie, kedy je partnerovo ochorenie v kľudovom 

štádiu (v tzv. remisií). Ak žena otehotnie v období  remisie, je len 

malá pravdepobonosť zhoršenia stavu počas tehotnosti.

• Riziko potratu alebo porodenia postihnutého dieťaťa je takmer 

porovnateľné so zdravými rodičkami, ak sa otehotnenie plánuje na 

dobu kľudu choroby (remisiu).



Idiopatické črevné zápaly

• Na liečbu nešpecifických črevných zápalov v tehotnosti nie sú 

jednotné názory. 

• Treba zvažovať individuálne, či je lepšie nechať tehotnú ženu bez 

liečby a riskovať zhoršenie ochorenia alebo ju liečiť s možnými 

následkami pre plod. 

• Riziko pri liečbe uvedených črevných zápalov tzv. salicylátmi a 

kortikoidmi je menšie ako keby sa choroba ponechala neliečená. 

• Tehotná žena by v zásade nemala užívať lieky potláčajúce imunitnú 

reakciu . Avšak základné lieky s obsahom mesalazínu sa väčšinou 

ponechávajú počas celej doby tehotnosti i počas dojčenia. 

Dávkovanie a lieková forma (tablety, klyzmy alebo čapíky) sa 

prispôsobuje aktuálnemu stavu a štádiu choroby pacientky.

• Ak je ochorenie pri udržiavacej dávke mesalazinu 3x500 mg v 

remisií , netreba sa obávať závažnejších nežiadúcich účinkov na 

plod, resp. dojčené dieťa.



Crohnova choroba

• Crohnova choroba (Morbus Crohn) je nešpecifický črevný 

zápal, ktorý v typickom prípade postihuje len určité úseky hrubého 

čreva (zápalovo postihnuté úseky sú medzi sebou oddelené 

zdravým úsekom čreva) alebo tenkého čreva, najčastejšie prechod 

medzi tenkým a hrubým črevom tzv. terminálne ileum (preto aj starší 

názov ochorenia bol ileitis terminalis).

• Crohnova choroba ( MC), môže postihnúť ktorúkoľvek časť tráviacej 

trubice od úst až po konečník ( izol.ileum 30%, izol.kolon 25%, 

ileum+kolon 40%). 

• Pre MC je typický endoskopický obraz s vriedkami a trhlinkami na 

sliznici čreva, ktorá má vzhľad "dlažobných kociek". 

• Crohnova choroba a fajčenie sa pravdepodobne vzájomne sa 

ovplyvňujú. U fajčiarov je vyššie riziko, že budú trpeiť na Crohnovu 

chorobu, ako u nefajčiarov. Ak fajčiar zároveň používa rafinovaný 

cukor, toto riziko ešte stúpa. 



Crohnova choroba

• Podľa údajov The American Journal of Gastroenterology, fajčiar 

trpiaci na Crohnovu chorobu má častejšie postihnuté tenké, ako 

hrubé črevo a tým je vystavený vyššiemu nebezpečenstvu 

závažnejších komplikácii, ako pri postihnutí hrubého čreva.

• Otázka, prečo fajčenie negatívnejšie vplýva na tenkého ako hrubé 

črevo bude predmetom ďalšieho výskumu.

• Komplikácie sú tým, čo odlišuje navzájom obe chorobné jednotky 

asi najviac. 

• MC je typická tým, že vytvára ložiská ohraničeného zápalu 

(abscesy) a zápal sa tiež môže šíriť na okolité orgány tým, že sa 

jednoducho šíri ako "duté chápadlá chobotnice" tzv. píšťaly (fistuly) 

do okolia. 

• Postihnutá je celá stena čreva

http://www.news-medical.net/?id=24699


Crohnova choroba

• Niekedy sa zápal z čreva dostane do močového mechúra alebo do 

okolia konečníka, kde vznikajú ťažko sa hojace mokvajúce vredovité 

ložiská 

• Fistula môže ísť priamo na brušnú stenu, na ktorú sa prilepí 

zapálený úsek čreva a ak sa včas choroba nediagnostikuje a 

správne nelieči, je už len otázkou času, kedy táto "chobotnica" 

vysunie svoje chápadlo priamo cez brušnú stenu navonok. 

• Často prvým príznakom recidivujúca perirektálna fistula.

• Ak si pacient s podozrením na nešpecifický črevný zápal nahmatá v 

bruchu bolestivú hrčku, je veľmi pravdepodobné, že sa u neho 

neskôr zistí práve MC.



Crohnova choroba

• Klinika: 1. bolesti brucha, hnačky, flatulencia

2. symptómy podobné apendicitíde

• Laboratórne: anémia, leukocytóza, zvýšenie FW, CRP 

• Komplikácie: 1. v detskom veku poruchy rastu 

2. extraintestinálne prejavy: koža- erytema nodosum, pyoderma 

gangrenosum

oči: uveitída, episkleritída

kĺby: artritída, ankylozujúca spondylartritída ( HLA B27 pozit)

pečeň: primárna sklerotizujúca cholangitída

3. malabsorbčný syndróm

4. stenózy s ileom, perforácie

5. fistuly (40-50%) a anorektálne abscesy (25%)

6. Neskorá komplikácia- kolorektálny karcinóm, amyloidoza



Crohnova choroba

• Priebeh: ataky s recidívou 30% do 1 roka a 40% do 2 rokov

• Diagnóza: Rtg: segmentálne postihnutie – obraz hadice

Endoskopia – kolono+ileoskopia s biopsiou

USG- zhrubnutie črevnej steny, abscesy

Leukoscint

• Terapia: 5-ASA, kortikoidy, anti TNF, psychosomatická liečba

• Prognóza nekomplikovanej MC, teda ak nie sú prítomné fistuly, ak 

pacient nemusel podstúpiť komplikovanú črevnú operáciu je pri 

skorej diagnóze a správnej liečbe podobne dobrá ako pri UC.

• Avšak ani pacienti po chirurgickom odstránení väčšieho, či 

menšieho úseku čreva nemusia byť pri správnej liečbe odkázaní na 

rapídne zníženie kvality života.

• U malej časti pacientov je potrebné buď prechodné alebo trvalé 

vyvedenie ústia čreva na brušnú stenu (kolostómia).



Kazistika - 20- ročná žena:

Pacientka prijatá na naše oddelenie pre

pretrvávajúce bolesti brucha v rámci 

diferenciálnej diagnostiky.

Terajšie ochorenie:

-2005 r. stav po úraze ľavej gluteálnej oblasti, s 

perzistujúcou perianálnou fistulou  s 

následnou opakovanou operáciou - (cca 5x), 

naposledy 07/2008.



- 27.10.2008 apendektómia (APE), s operačným 
nálezom ileitis terminalis . 

- Na histologické vyšetrenie odoslaný apendix 
kde prítomný  obraz chronického zápalu, a LU z 
mezenteria s nálezom sínusovej histiocytózy. 

- Pooperačný priebeh komplikovaný 
infikovaným operačnej rany - ambulantne 
preliečená Ciprofloxacin (CIP) a Gentamicinom
(GEN) .



Na našu kliniku prijatá 05.01.2009.

Pretrvávajú bolesti podbruška a v 

oblasti operačnej rany. 

Osobná anamnéza:

Hospitalizovaná pre susp. Salmonelózu r. 2002. 

Iné závažné ochorenia, operácie ani úrazy 

neudáva.

Alergická anamnéza: 

Alergiu na peľ, prach, lieky a potraviny neudáva. 

Lieková anaméza :

Entocort 3 mg 3x1, Pentasa 500 mg 4x2 tbl. 

Ac. Folicum 2x1 tbl. Imuran 25 mg 



Gynekologická anamnéza:

Potraty: 0, umelé prerušenie tehotenstva: 0, 

menarche v 13 r., menštruačný cyklus pravidelný, 

užívala hormonálnu antikoncepciu-vysadila 12/2008. 

Sociálna a pracovná anamnéza: 

študuje na pedagogickej VŠ, žije na internáte. 

Rodinná anamnéza:

Obaja rodičia sa liečia na DM II typu, matka 

prekonala embolizáciu do a. pulmonalis po úraze.  



Abuzy: cigarety nefajčí ani nefajčila, alkohol príležitostne, káva 1x 

denne s mliekom. 

Vitálne funkcie: dodržiava šetriacu diétu, od 

12.2008 schudla 3 kg, jesť jej chutí, stolica 

normálnej farby, bez patologických prímesí, 

odkedy začal užívať lieky odporučené 

gastoenterológa, redšia stolica, nie vodnatá, 

vetry odchádzajú, močenie bez dyzúrie, moč 

normálnej farby bez patologických prímesí.     

Status praesens generalis: vedomie lucídne, kontakt primeraný, reč

artikulovaná, pacientka orientovaná časom, priestorom, osobou, 

odpovede,  adekvátne, postoj, chôdza v norme, poloha aktívna, 

habitus hypostenický, svalstvo normotrofické, tonus 

normotonický, koža čistá, bez známok krvácania,  na koži chrbta  v 

krížovej  oblasti mediálne prítomné znamienko v úrovni kože ,  bez 

ikteru, bez cyanózy, bez známok hemarogickej diatézy, turgor v 

norme, kľudové eupnoe. 



Status praesens localis: Hlava: poklopovo nebolestivá, výstupy
hlavových nervov nebolestivé, Oči: bulby v strednom postavení, 
doťahujú všetkými smermi, bez nystagmu, skléry biele, bez ikteru, 
spojovky ružové, zrenice izokorické, FR prama/nepriama, bilat.
správna, DÚ: pery bez cyanózy, jazyk plazý v strednej rovine,

povlak fyziologický, chrup zachovaný, faringeálne oblúky a tonzily bpn, 
sliznice vlhké, 

Krk: súmerný, LU nehmatné, ŠŽ hmatná, pulzácie na ACC bilat. 
hmatné, súmerné, náplň jung. vv. v norme,  HJR negat.

Hrudník: súmerný bez deformít, dýchanie vezikulárne čisté, bez VDF, 
Cor: AS pravidelná, mierna  tachykardia , ozvy zvučné, ohraničené,
bez šelestu , 

brucho palpačne voľne priehmatné, mäkké, operačná rana kritá,  bez 
cesenácie, brucho bez známok  peritoneálneho dráždenia, bez hmatnej
rezistenice, hepar v oblúku, lien nehmatám, tapott. bilat. negat.  

DK: bez deformít, bez edemov, varixov, periférne pulzácie dobre hmatné, 
HK:  symetrické , bez deformít, hybnosť zachovaná.   

Per rectum: okolie anu čisté, fistulu nedetekovať, indagácia nebolestivá, 
ampula prázdna, bez hmatnej rezistencie, na rukavici  zvyšky hnedej 
stolice. 



EKG: rytmus sínusový, akcia pravidelná, normotyp, 

frekvencia 110/min, PQ 0.12 s, QRS 0.1 s, ST v

izolektrickej čiare, T konkordantné, PZ: V4, Záver: 

sínusová tachykardia v.s. stresovo podmienená, inak 

normogram.  

TK: 110/60 mmHg, PF: 100-104/min bez pulzového 

deficitu, TT: afeb. 

FW: 14/22 mm/hod.

KO: Leuk: 5.63 ... 8.24... 7.82... 8.7... 4.23G/l, Ery: 3.53 ...3.46 

... 3.75 ...2.6 ...3.82 T/l, Hgb: 80...91...90...98...67...102 g/l, 

HCT 0.31...0.3...0.33...0.22...0.32%, MCV 86.4...86.4...88.0 fl, 

Tromb 375...337...331...262...374 G/l, Dif.: Neu. 80.34...

89.54...86.41...79.81%, Lym 11.54...7.24...10.12...16.82%, 

Mono 1.94...1.7...1.40%, Baso. 0.24...0.20...0.20% 



Laboratórne parametre v norme: Gluk, KM, AST, CholC, 

TAG, AMS, LDL, CK-Fe, VK-Fe, B12, folát, CEA, CA 15-

3, CA 19-9, Na, K. 

Laboratórne hodnoty mimo laboratorných 

referenčných noriem: Urea 2.11...2.49...1.76...

2.02...1.61...2.41 mmol/l, Kreat 43.6... 41.0... 

54.2... 58.3 ...43.21 umol/l, Albumin 24.7... 

30.9...29.41 g/l, Ca 125 - 108.2 kIU/l,

ALT 0.69...0.,25...0.20...0.14 ukat/l, GMT 

0.9...0.55...0.39 ukat/l, HDL 1.19 mmol/l

Fe 3.63...5.83 umol/l, 

CRP 78... 51.5...118.7...155.7...84.0...36.7...18.7 mg/l.  



ELFO bielkovín: Albumín 29.3 g/l, Alfa 1-glob. 2.5 g/l, Alfa 2-glob. 8.2 

g/l, Beta glob. 5.9 g/l, Gama glob. 8.6 g/l. Záver: obraz akútneho 

zápalu. 

Hemokagulačné vyšetrenie: INR 1.34...1.08, APTT 1.2...0.86, Fgb 

4.87...2.0 g/l, Tč. 19.6...18.5, AT III 81.4...94.2...100 %, DD 

1.51...2.0...0.42 mg/l FEU.   

Mikrobiologické vyšetrenia: 

Kultivačné vyšetrenie moču: pôdy zostali sterilne, v kultivácii na 

kvasinky prítomná Candida albicans (komplex).

Tampon z rany po laparotómii K+C:

Staphylococcus sp. – koagulaza negat. 

Punktát z abscesu K+C: Klebsiella pneumonie ESBL kmeň, 

Morganella morganii, Propionibacterium sp.



USG abdomenu: (05.01.2009): Normálny nález na žlčníku, 
pečeni, pankrease, obličkách a slezine. Malé množstvo  
voľnej tekutiny parakolický , viac vpravo a v malej panve. V 
Morisonovom priestore bez voľnej tekutiny. 

USG abdomenu (21.01.2009): Organy brušnej dutiny bez 
patologického nálezu, V pravej bedrovej jame sa zobrazuje 
kolekcia tekutiny –v.s. absces s početnými chobotmi v pravom 
mesogastriu až hypochondriu tvaru presípacích hodín, 
jedným chobotom siaha k prednej brušnej stene , kaudálna
časť kolekcie zasahuje k črevu v MP. 

CT – enteroklýza: Záver: Zápalový psudotumor v pravom 
hypogastriu a mezogastriu, rozvinutá inflamácia klučiek
terminálneho ilea, vývoj entero- enterálných fistúl, v 
pseudotumore prítomný medzikľučkový absec. 

Presiaknutie a hyperémia mezenteria a serozných blán, 
mezenteriálna LAP, akcentované pravostranné externé iliacké
LU. Nález by mohol svedčiť pre aktívnu formu Morbus Crohn. 



EPIKRÍZA: 20-ročná pacientka s 4-ročnou  anamnézou nehojacej sa 

pourazovej perianálnej fistuly. 10/2008  apendektómia pre  

podozrenie na akútnu apendicitídu. Perioperačný nález terminálnej 

ileitídy, vyjadrené podozrenie na M. Crohn. Histologický nález z 

odobratých vzoriek negatívny. Pooperačný priebeh komplikovaný 

purulentnou infekciou rany s hojením per secundam. V 12/2008 

reoperácia pre obštrukčný ikterus – perioperačne nález zhrubnutej 

steny terminálneho ilea, a ileocekálneho spojenia v dĺžke 50-60 cm, 

úplna obturácia  lumenu čreva cca 10-12 cm nad ileocekalným 

spojením , tiež nález drobnej perforácie čreva nad obturáciou . 

Histológia z odobratých biopsií opäť jednoznačne nepotvrdila  M. 

Crohn. Pooperačný pribeh komplikovaný  zlým hojením rany, 

pretrváva fistula – seróm. Vzhľadom na klinický obraz ako aj 

operačné nálezy, napriek negatívnej histológii, stav hodnotený ako 

M. Crohn, zahajená komplexná liečba ( budenosid, mesalazin, azatioprin). 



Po prechodnej stabilizácii stavu,  dochádza k zhoršeniu  lokálneho nálezu na 

bruchu  - pozorovať  tumuurózne, palpačne citlivé vyklenutie , sonografický sa 

v pravej bedrovej jame zobrazuje kolekcia tekutiny v.s. absces – realizovaná 

incízia v mieste najväčšieho vyklenutia  brušnej steny , drenovaný

purulentný obsah – kultivačne Klebsiella pneumonie, Morganella morganii a 

Propionibacterium sp. Zároveň zhoršenie stavu – subfebrílna, laboratórne 

rozvoj DIC s konzumpciou, pokles AT III, prehĺbenie anemizácie. Pri CT 

enteroklýze abscesové ložisko , v pravom hypochondriu prítomný zápalový 

pseudotumor, kľučky terminálneho ilea inflamované, rozvoj entero –

enterálnych fistul. Zahajená viackombinačná ATB terapia – upravená podľa 

citlivosti, terapia sepsy . Po zvážený klinického stavu  tiež plná 
imunosupresívna terapia m. Crohn ( systemová kortikoterpia, azatioprín, 
mesalazín budenosid), konzultujeme aj možnosť podania biologickej terapie 
– tá t.č. neodporúčaná.. 

Postupne sa klinický stav pacientky zlepšuje, klesajú patologický zvýšené 

zápalové  markery . Kontrolne CT vyšetrenie abdomenu a MP, potvrdzuje 

zmenšenie až vymiznutie abscesovej dutiny . Postupne ATB terapia ukončená, 

lokálne dochádza k  spontannemu uzatvoreniu incízie na prednej brušnej stene  

V stabilizovanom stave prepustená do ambulantnej starostlivosti 

gastroenterológa.      



Diagnostický záver: 

I. Morbus Crohn – terminálna ileitída ( histologický 
nepotvrdená). Chronická perianálna fistula.

II. Stav po apendektómii (10/2008), stav po operácii pre 
adhezívny obštrukčný ileus (12/2008), s purulentnou
peritonitídou (perforácia čreva), Anémia ľahkého st. 
normocytová kombinovanej genézy 

( nutričná, straty, hypovitaminóza B12.

III. 

TERAPIA: 

-Pentasa SR 500 mg tbl. 2-0-2

-Prednison 20 mg tbl. 1-1/2-0 (spolu 30 mg)

-Imuran 50 mg tbl. 1-0-1

-Helicid 20 mg tbl. 1-0-0

-Cardilan tbl. 1-0-1

-B12 1000 mg inj. i.m. - 1x mesačne



Ulcerózna kolitída

Ulcerózna kolitída (chronická idiopatická proktokolitída) 

• Ulcerózna kolitída- zápalové ochorenie hrubého čreva, postihujúce 

všetky úseky hrubého čreva, najčastejšie však jeho ľavú polovicu, 

čiže priečnu a/alebo časť (colon transversum a/alebo colon 

descendens), esovitú kľučku (colon sigmoideum) a/alebo konečník 

(rectum). 

• Na sliznici postihnutého úseku čreva sa vytvárajú vredy (preto názov 

„ulcerózna kolitída“), ktoré zvyknú často krvácať.

• Najčastejčie sa choroba začína okolo 30. roku života a o niečo viac 

postihnuje ženy ako mužov. 



Ulcerózna kolitída

• Patogenéza: ochorenie začína v rekte a postupuje proximálnym 

smerom, Kolon je postihnuté v 20-50% prípadov

• Makroskopicky: 1. včasné štádium: zápalová edematózna sliznica 

krvácajúca pri dotyku, zmazaná cievna kresba, prítomné ulcerácie

Histologicky: abscesy v kryptách, infiltrácia sliznice granulocytmi

2. chronické pokročilé štádium:  strata normálneho reliéfu, 

pseudopolypy

Histologicky: infiltrácia sliznice lymfocytmi ,histiocytmi, atrofia 

sliznice, ťažké epitelové dysplázie

• Klinika: hlavný symptóm-hlienovokrvavé hnačky

tenezmy, subfebrílie

• Laboratórne: leukocytóza, zvýšenie FW, anémia, trombocytóza

pozitivita pANCA v 80%, protilátky proti pohárikovým b. 25%



Ulcerózna kolitída

• Komplikácie: 1. v detskom veku poruchy rastu 

2. extraintestinálne prejavy: koža- erytema nodosum, pyoderma 

gangrenosum

oči: uveitída, episkleritída

kĺby: artritída, ankylozujúca spondylartritída ( HLA B27 pozit)

pečeň: primárna sklerotizujúca cholangitída

3. malabsorbčný syndróm

4. masívne krvácanie

5. toxická dilatácia kolon so septickým teplotami, peritonitídou, 

hroziacou perforáciou 

6. riziko karcinómu: pri pankolitíde nutnosť ročnej pravidelnej  

kolonoskopie po 7 rokoch, pri ľavostrannej kolitíde po 15 r.

7. neskorá zriedkavá komplikácia- amyloidóza



Ulcerózna kolitída

• Priebeh: 1. chronický recidivujúci priebeh- 85%pac.

exacerbácie sa striedajú s kompletnými remisiami, 5-10% 

pacientov je po prvom ataku roky asymptomatických

2. chronický kontinuálny priebeh bez kompletnej remisie – 10%

3. akútny fulminantný priebeh (5%) – náhly začiatok ochorenia s 

tenezmami, hnačkami, septickými teplotami, šokom

Komplikácia- toxické megakolon- mortalita 30%

• Diagnostika: 1. inšpekcia konečníka a okolia

2. rekto+kolonoskopia s biopsiou

3. leukoscint

4. irigoskopia

5. kultivácia stolice na dif.dg.



Ulcerózna kolitída

• Klinický obraz závisí od rozsahu postihnutia hrubého čreva a 

štádia choroby.

• Pri ľahkej forme, ktorá postihuje zväčša len oblasť konečníka 

(proktitída) často stačí dodržať predpísanú dietu , prípadne užívať 

nízke dávky liekov.

• Stredne ťažká forma postihuje väčšinou aj ďalšie úseky hrubého 

čreva, esovitú časť (colon sigmoideum), zostupnú časť (colon 

descendens) resp. priečnu časť (colon transversum). 

• Ťažká forma postihuje zväčša celé hrubé črevo (pankolitída) a je 

často sprevádzaná aj celkovými príznakmi (nechutenstvo, 

chudnutie, málokrnosť, teplota...) alebo tzv. extraintestinálnymi 

príznakmi (t.j. príznakmi zápalového postihnutia iných orgánových 

systémov, napr. kože, klbov, očí, pečene alebo žlčových ciest).



Ulcerózna kolitída

• Komplikácie: m i e s t n e napr. hemoroidy (tzv. "zlatá žila"), 

• trhliny v okolí konečníka 

• toxické megakolon, čiže úplná alebo čiastočná dilatácia 

(roztiahnutie) priečnej časti hrubého čreva, často sprevádzaná 

perforáciou (prederavením) čreva.

• Určité o málo vyššie riziko zhubného nádoru pri UC existuje.

• Preto sú potrebné pravidelné kontroly zdravotného stavu minimálne 

1x ročne, podľa potreby aj s tzv. endoskopickým vyšetrením 

hrubého čreva. Ochorenie podlieha tzv. dispenzárnej starostlivosti 

(pravidelnému sledovaniu) u gastroenterológa. 

V z d i a l e n é komplikácie napr. nedostatok vitamínov (najmä 

AD,E,K), ale i železa a minerálov, čo sa prejavuje napr. stratou 

telesnej hmotnosti, kožnými prejavmi a pod. 

• extraintestinálne komplikácie 



Ulcerózna kolitída

• Liečba pozostáva z dodržiavania diétneho a tzv. protistresového 

režimu,

• užívania špeciálnych protizápalových a podporných liekov -

mesalazíny, kortikoidy, vitamíny a v ostatnom období  antiTNF 

(infliximab)

• V ťažkých prípadoch, najmä ak hrozí prederavenie čreva je niekedy 

potrebný urgentný chirurgický zákrok. 

• Lepšie však je takýto zákrok vykonať v čase, keď je síce potrebný, 

ale nie urgentný, a teda môže byť plánovaný. 



Ulcerózna kolitída

• D i é t a má byť mechanicky a chemicky šetriaca, individuálna, 

podľa štádia choroby a podľa toho ako ktorý pacient toleruje 

jednotlivé potraviny. 

• Ľahký nešpecifický zápal sliznice konečníka (proktitída) si špeciálnu 

dietu niekedy ani nevyžaduje. 

• Pri krvácaní je potrebné obmedziť alebo úplne vylúčiť napr. čiernu 

kávu, alkohol, orechy. Pri hnačke je treba potraviny s obsahom 

nestráviteľných zvyškov teda vlákniny (celozrnné pečivo, čierny 

chlieb, strukoviny, ovocie so šupkou) vylúčiť, pri zápche naopak 

pridať.

• Pri stredne ťažkej alebo ťažkej forme je treba vlákninu zo stravy 

vylúčiť takmer úplne, napr. mlieko vynechať podľa individuálnej 

znášanlivosti .



Ulcerózna kolitída

• P r o t i s t r e s o v ý r e ž i m je prakticky v každom štádiu 

nezanedbateľný.

• Má byť zásadne individuálny. U niektorých pacientov postačí aj 

príjemné rodinné zázemie a občasná psychoterapia, u niektorých je 

potrebná pomoc psychológa alebo psychiatra. 

• Vždy záleží od štádia choroby. Napr. pacient s ľahkou formou 

kolitídy, ak nemá náročné zamestnanie a má v ňom možnosť si 

urobiť prestávku kedykoľvek, môže bez obáv pracovať a žiť 

prakticky ako zdravý človek.

• Existuje aj možnosť úplného vyliečenia ľahšej formy ulceróznej 

kolitídy. 

• U ťažších foriem, najmä v štádiu zhoršenia bez ohľadu na charakter 

pracovného zaradenia je vhodnejšia liečba v domácom prostredí 

alebo v nemocnici.



Divertikulóza

• Divertikuly v hrubom čreve sa vyskytujú najmä u starších ľudí.

• Divertikuly sa vytvárajú najčastejšie v mieste penetrácie 

arterioly do steny čreva.

• Kým u ľudí do 40 rokov je výskyt divertikulózy v 5 %, u 60 ročných 

30 % a nad 85 rokov až v 65%. 

• Tvorbu divertikulov urýchľuje predovšetkým chronicky zvýšený 

intraluminálny tlak, častý pri diéte s nízkym obsahom vlákniny. 

V tomto prípade sa tvorí máloobjemová stolica. 

• Najviac divertikúl sa tvorí v sigmoideálnej časti. 

• Bývajú asymptomatické. Môžu však byť príčinou infekcie. 

• Cievy okolo divertikúl môžu ľahko prasknúť a objaví sa krvácanie, 

zväčša nezávažné.



Divertikulóza

• Divertikulitída je stav, pri ktorom vznikne infekcia vo vnútri 

a okolo divertikulov. Výsledkom môže byť mikro - alebo 

makroperforácia divertikula.

• Ak sa vytvorí po perforácii ohraničená peritonitída, hrozí riziko 

vzniku veľkého abscesu, ktorý môže penetrovať do iného orgánu. 

• Klinika: Akútna divertikulitída sa môže klinicky manifestovať ako 

vľavo lokalizovaná apendicitída. Príznaky sa často objavia 

v priebehu defekácie. 

• Okrem intestinálnych príznakov sa objavuje horúčka, leukocytóza a 

palpačne býva prítomná rezistencia. Krvácanie nebýva masívne. 

• Pri opakovaných atakoch divertikulitídy sa vytvárajú fistuly.

• Pri fyzikálnom vyšetrení  možno zistiť palpačnú citlivosť v uvedenej 

oblasti a pri perforácii aj zvýšené napätie brušnej steny -defence. 



Divertikulitída

• V laboratórnych parametroch je prítomná leukocytóza, zvýšenie 

CRP, teplota  a často aj močový nález pyúrie. 

• Zhrubnutie steny prípadne zápalový tumor je možné identifikovať 

sonograficky alebo na CT. 

• Liečba: V akútnom štádiu je indikovaná parenterálna liečba 

antibiotikami a  pokiaľ nie sú známky abscesu pšeničné otruby. 

• Pšeničné otruby sa podávajú v tekutinách, v mlieku alebo sa 

zaprávajú do chleba a múčnikov.

• Minimálna denná dávka je 4 až 6 polievkových lyžíc denne.

• Podľa nálezu prípadne príznakov  peritoneálneho dráždenia 

prichádza do úvahy chirurgické riešenie. 



Ischemická kolitída

• U starších osôb môže ischemická kolitída simulovať 

zápalové ochorenie čriev.

• Príčinou ischemickej kolitídy je ateroskleróza. 

• Zriedkavejšími príčinami bývajú iné vaskulárne poruchy, 

chirurgické zákroky, disekujúca aneuryzma aorty, 

výrazné zníženie vývrhového objemu srdca, vaskulitída 

alebo hyperkoagulačný stav.

• Ischémia je najvýraznejšia na rozhraní hlavných 

prívodných artérií – vo flexura lienalis, v colon 

descendens a v area rectosigmoidea. 

• Rektum býva ušetrené, keďže má dobré kolaterálne 

zásobenie.



Ischemická kolitída

• Akútna ischemická kolitída začína obyčajne veľmi 

prudko bolesťami v bruchu a krvavou stolicou. Môže byť 

prítomná horúčka, hypotenzia, tachykardia a príznaky 

z dráždenia peritonea.

• Abdominálna bolesť vyvolaná ischémiou sa označuje 

ako angina intestinalis. Bolesť brucha sa zosilňuje po 

príjme potravy. 

• Klasickými príznakmi sú:

* náhly začiatok kolikovej bolesti v ľavej časti brucha

* po bolesti sa do 24 hodín objaví hematochézia.



Ischemická kolitída

• Kritickou oblasťou s výskytom aterosklerózy je flexura 

lienalis –stretáva sa tu zásobenie a. mesenterica 

superior a inferior. 

• Druhou oblasťou je rektosigmoideálna junkcia, kde sa 

stretáva zásobenie z a. mesenterica inferior a a. iliaca.

• Subakútna alebo subchronická kolitída začína 

nevýrazne. Objavuje sa abdominálna bolesť, hnačka, 

postihnutí majú strach z príjmu potravy a evidentne 

strácajú hmotnosť.

• Chronický stav býva príčinou zúženia niektorých úsekov 

hrubého čreva.



Ischemická kolitída

• Príčiny akútnej mezenterickej ischémie:

• 1. Akútna mesenterická ischémia pri embólii 

a.mesentericae. Embolus pochádza väčšinou z trombu 

v ľavej predsieni, z chlopní, zriedka zo zvredovatelých 

aortálnych plátov. Antikoagulačná liečba výrazne znížila 

výskyt týchto komplikácií.

• 2. Druhou príčinou akútnej mezenteriálne ischemie je 

trombóza mezenteriálnej artérie. Tvorí asi 15% 

mesenteriálnych ischémií. Kardiálna insuficiencia, 

dehydratácia,  hyperkoagulačné stavy, pankreatitídy, 

divertikulitídy, myeloproliferatívne stavy, diabetes 

mellitus, hypercholesterolémia a vysoký vek 

predisponujú k vzniku takejto ischémie.



Ischemická kolitída

• Diagnóza: Bolesť môže byť lokalizovaná alebo difúzna. S 

progresiou zmien v čreve sa kolikové bolesti stávajú konštantnými. 

• Laboratórne sa zisťuje leukocytóza, neutrofília, asi 50% pacientov 

má metabolickú acidózu, často sú aj zvýšené amylázy. 

• Na natívnej snímke brucha  v stoji sa nachádzajú známky 

paralytického ilea, hladinky a dilatácie tenkého či hrubého čreva 

• V  colon descendens sa opisujú pri ischemickej kolitíde   tzv. prstové 

odtlačky.

• Liečba: korigovať vzniklú hypovolémiu, 

• vysadiť všetky lieky, ktoré znižujú v splanchnickej oblasti prekrvenie 

(digitalis, vasopresin),

• zlepšiť oxygenáciu tkanív a znížiť spotrebu kyslíka prípadným 

zápalom v  čreve, ktorý sa v situácii ischemie rýchlo rozvíja. 



Ischemická kolitída

• V prípadoch embolizácie je najlepšia prevencia antikoagulačnou 

liečbou,  pri včasnej diagnóze uzáveru artérie sa odporúča 

podávanie heparínu. 

• V liečbe akútnej arteriálnej trombózy sa odporúčajú 

revaskularizačné výkony ako trombektómia, aortoviscerálne štepy, 

polyesterové fluoroetylénové prostézy.

• Pri neakútne prebiehajúcich  trombózach sa odporúča podávať  

splanchnické vazodilatátory -papaverin, tolazin, glukagon, 

prostaglandin E, izoproterenol, fenoxybenzamín. Zdá sa, že 

najlepšie  skúsenosti sú s papaverínom.

• Mortalita akútnych mezenterických ischémii bola donedávna až 

90%. Včasné diagnostické možnosti zistenia uzáveru zlepšili 

prognózu vplyvom medikamentóznej a chirugickej liečby a znížili 

letalitu v dobre vybavených pracoviskách na 30 %. 



Pseudomembranózna kolitída

• Pseudomebranózna kolitída sa pôvodne spájala s infekciou 

stafylokokovou (stafylokokus aureus). Neskôr Barlett  zistil jej väzbu 

na Clostridium difficile (Cd).

• Cd je grampozitívny anaeróbny mikrob, ktorý prežíva vo forme spor 

aj vo veľmi nepriaznivých podmienkach. 

• Mikrób produkuje A a B  toxín, ktorý spôsobuje zápalové zmeny na 

sliznici a vedie ku fragilite sliznice rektosigmy alebo k vytvoreniu 

psedomembranóznej kolitídy s klinickými príznakmi, kolík, hnačiek 

často krvavých, teplôt, a leukocytózy.  

• Klinický priebeh môže byť aj fulminantný. Transmurálny prienik 

zápalu môže viesť k ileu, perforácii alebo megacolon. Takýto 

priebeh sa pozoruje asi u 3% pacientov. Leukocytóza dosahuje až 

40 000. Ak sa objavia známky perforácie, metabolická acidóza 

a extrémna leukocytóza je laparotómia a kolektómia indikovaná. 



Pseudomembranózna kolitída

• Diagnóza: Cytotoxický efekt toxinu  A a B zo stolice sa stanoví na 

tkáňovej kultúre ľudských fibroblastov. Výsledok vyšetrenia je 

k dispozícii do 24-48 hodín. Okrem toho na dg Cd existujú síce 

menej senzitívne, ale rovnako špecifické (99%) aj EIA testy.  

• V liečbe je dôležité vysadiť antibiotikum pri ktorom ochorenie 

vzniklo a podať Metronidazol 250 mg 3 x denne dobu 10 dní.

• Pri rekurencii ochorenia  Vancomycin   125mg 4xdenne p.o.  10 dní 

a pokračovať Metronidazolom  3x250 mg 3x denne 14 dní.

• Pri ďalších recidívach podávame vancomycin p.o. v dávke 250mg 

3x denne 14 dní a potom 8 týždňov  Vankomycin 125mg p.o. 3x 

denne.

• Probiotiká – pri vysokých dávkach  Vankomycinu (2g/die) tiež 

znižujú počet relapsov ochorenia.   



Karcinóm hrubého čreva

• Adenokarcinóm je najčastejšou malignitou hrubého čreva. Po 

karcinóme pľúc a prsníka je najčastejším karcinómom u mužov 

a žien vo vyspelých krajinách. Presná príčina nie je známa.

• Vyššia incidencia sa udáva u osôb, ktoré prijímajú stravu s nízkym 

obsahom vlákniny a s vysokým obsahom živočíšnych tukov a 

bielkovín. 

• Je známych veľa rizikových faktorov, ktoré sa výraznejšie uplatňujú 

so zvyšujúcim sa vekom:  zápalové choroby čriev, familiárna 

polypóza a kolorektálny karcinóm v prvostupňovom príbuzenstve

• - multifokálna malignita v prvostupňovom príbuzenstve, špeciálne 

malignity ženských pohlavných orgánov. 

• Adenokarcinómy hrubého čreva bývajú po histologickej stránke 

variabilné. Ich prognóza závisí viac od rozsahu invázie, ako od 

histologického obrazu. 



Karcinóm hrubého čreva

• Lokalizácia: prevažne  v colon descendens, colon sigmoideum a 

v rekte. 

• Včasné symptómy : nešpecifické a nevýrazné. 

• Pri rektosigmoideálnej lokalizácii sa môže pozorovať striedanie 

zápchy s hnačkou a s tenezmami. Hematochézia s anémiou sú 

výraznými príznakmi. Bývajú spojené s celkovou slabosťou, stratou 

hmotnosti a s anorexiou. 

• Keďže rizikovými faktormi  je najmä prejedanie sa mastnými 

preprážanými červenými mäsami, fajčenie, nedostatok fyzickej 

aktivity, vysoký konzum alkoholu ale aj genetické poruchy  (syndróm 

familiárnej adenomatóznej polypózy, Gardnerov syndróm, Peutz-

Jeghersov syndróm, Lynchov syndróm), je treba pátrať v rodinnej 

anamnéze aj po výskyte nádorov  u prvostupňových a  

a druhostupňových  príbuzných, ale aj po veku v ktorom sa nádor 

u nich objavil. 



Karcinóm hrubého čreva

• Liečba je chirurgická – resekcia tumoru. 

• Adjuvantná terapia je indikovaná u pacientov od III. štádia  (UICC) 

a v niektorých prípadoch už od štádia II.

• Stále sú však kontroverzné názory na adjuvantnú terapiu, ktorá 

spočíva v podávaní 5-FU a Levamisol alebo 5-FU a leukovorin 

u pacientov v štádiu II. Dôvodom je fakt, že 5 ročné prežívanie je  

až 80% aj u tých , ktorí sú len v pozorovaní bez liečby. 

• Každý pacient  s T4 N1-3 M0 má mať adjuvantnú terapiu. 

Odporúčaná je aj schéma FOLFOX 4 (Oxaliplatin 85mg/m2 1.deň, 

Folinová kyselina 200mg/m2, 1.a 2. deň,  5-FU 400mg/m2 i.v. bolus 

1. A 2. deň, 5-FU 600mg/m2 počas 24 hod 1.-2. deň



Karcinóm hrubého čreva

• Neoadjuvantná rádiochemoterapia sa odporúča pri rektálnom 

karcinóme v štádiu T3N0,M0. 5-FU1000mg/m2-kontinuálna infúzia 

1.-5. deň alebo capecitabin 825mg/m2 p.o.2 x denne počas 

rádioterapie. Počas rádioterapie sa   podáva  28x dávka 1.8 Gy 

(celkovo 50.4 Gy).



Polypy hrubého čreva

• Familiárna polypóza hrubého čreva nie je príliš frekventované 

ochorenie.

• Je to monogénne podmienené dominantne dedičné ochorenie. Gén 

zodpovedný za vznik polypózy je na dlhom ramene 5. chromozómu. 

Používa sa označenie APC (adenomatous polyposis coli gene). 

• Polypy sa začínajú vyvíjať u detí v školskom veku. Príčinou je 

delécia na APC géne. V čreve sa môže vyskytovať až 1 000 polypov 

od mikroskopických po veľké. 

• Tieto sú potenciálne malígne a preto pri chirurgickom riešení 

prichádza do úvahy totálna kolektómia.

• Niektoré geneticky podmienené syndrómy  predstavujú tiež vysoké 

riziko malígnej transformácie polypov a majú často aj 

extraintestinálne prejavy. 



Polypy hrubého čreva

• Pri Gardnerovom syndróme ide o polypy so súčasným výskytom 

epidermoidných cýst, osteómov, fibrómov a tzv. acrochordón –

kožných výrastkov. Pri náleze týchto kožných útvarov sa až v 30% 

nájdu adenomatózne polypy v čreve. 

• Pri Turcotovom syndróme býva nález črevných adenomatóznych 

polypov spojený s nádormi centrálneho nervového systému. Mnohé 

polypózy sa asociujú s nádormi prsníka alebo urogenitálneho 

traktu.

• Peutz Jeghersov syndróm, ktorý je typicky peroorálnymi 

pigmentáciami  a hamartómami črevnej sliznice je spojený s rizikom 

kolorektálneho karcinómu až v 39%.

• Cowdenov syndróm nazývaný tiež multiple hamartoma syndróm 

býva spojený aj s výskytom hamartómov kože, slizníc, prsníka 

a štítnej žľazy. 



Polypy hrubého čreva

• Generalizovaná polypóza celého gastrointestinálneho traktu 

Cronkhite Canada syndróm - je spojená s pigmentáciami 

a nechtovými diskoloráciami. 

• Chromozómová porucha je prítomná pri tzv. nail-patella syndróme,

kde sa adenómy a karcinómy vyskytujú spolu s nechtovými atrofiami 

a chýbaním pately. 

• Predpokladá sa, že po polypektómii, určitej chemoprevencii  

a úprave životosprávy sa v niektorých prípadoch podarí zabrániť 

vzniku ďalších polypov, prípadne malígnej transformácii 

adenomatóznych polypov. 

• V životospráve sa odporúča vylúčiť konzumáciu mastných  

a preprážaných „červených“ mias, zvýšiť spotrebu zeleniny a ovocia 

(vlákniny), vylúčiť fajčenie a konzumáciu nitrátov a nitrozamínov 

v potravinách a  alkohole, substituovať kalcium, podávať acylpyrin 

a zvýšiť fyzickú aktivitu.   



koniec


