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Úvod:  

Zápalové ochorenia čriev, inflammatory bowel diseases (IBD), sú chronické zápalové 
ochorenia čreva, postihujú gastrointestinálny trakt, ale môžu sa prejavovať aj 
extraintestinálnymi manifestáciami. Do tejto skupiny ochorení patrí Crohnova choroba (CD), 
ulcerózna kolitída (UC). Aktuálne majú zvýšenú prevalenciu a incidenciu.  

Crohnova choroba je systémové chronické zápalové ochorenie, zápal býva najčastejšie 
lokalizovaný v terminálnom ileu, a preto sa CD nazýva aj terminálna ileitída, resp. regionálna 
enteritída. Zápal, ktorý postihuje danú časť čreva je asymetrický, segmentálny, 
granulomatózny a transmurálny. CD môže postihovať ktorúkoľvek časť gastrointestinálneho 
traktu, od cavum oris až po rectum. Incidencia a prevalencia CD sa zvyšuje, najviac pacientov 
s CD je v Škandinávskych krajinách v rámci EU s priemerným nástupom ochorenia medzi 
dvadsiatym až štyridsiatym rokom1.  

Crohnova choroba je idiopatické ochorenie, presná patogenéza nie je známa. Na ochorení sa 
podieľa zmena genetickej informácie, mutácia v génoch NOD2, TNFSP15. Na vzniku 
ochorenia sa môžu podielať aj faktory prostredia ako vysmážané jedlo, či fajčenie, naopak 
protektívny efekt má vláknina. Zmena bakteriálneho mikrobiontu, zmena intestinálnej bariéry 
a slizničnej imunity sa taktiež môžu podieľať na vzniku ochorenia1,2.  

Ulcerózna kolitída  

Ulcerózna kolitída (UC) patrí medzi chronické IBD.  Zápal začína v mukóze rekta a môže 
postupovať ascendentne, môže postihnúť aj proximálne segmenty hrubého čreva. Na rozdiel 
od Crohnovej choroby zápal je lokalizovaný, nepostihuje celú hrúbku čreva, ale len mukózu. 
V dôsledku zápalu sa na sliznici čreva vytvárajú pseudopolypy, ulcerácie a haustrácia čreva je 
neprítomná3.  

Pozitívna rodinná anamnéza nepredstavuje pre pacientov zvýšené riziko, ako pri Crohnovej 
chorobe. V patogenéze sa uplatňuje najmä genetika HLA molekúl, konkrétne mutácia HLA-
DRB1- ´0103 a ´1502  molekuly. Z rizikových faktorov prostredia pre vznik UC je 
prítomnosť západného spôsobu života s nadmerným príjmom kalórii, nasýtených tukov, 
vysoký príjem sacharidov a znížený príjem vlákniny. Taktiež zmena mikrobiontu s prevahou 
Enterobacteriacae a Bacteroides zvyšujú vznik UC. Vplyvom zápalu sa v čreve hromadia 
neutrofily a tie svojimi kyslými enzýmami narušujú bariéru čreva a celistvosť sliznice3,4.  

PET/CT 18- FDG 

Jednou z možností monitorovania UC a CD je metóda PET/CT. Ide o kombináciu 
pozitrónovej emisnej tomografie a počítačovej tomografie. Je to neinvazívna, 
moderná  rádionuklidová zobrazovacia metóda. Najčastejšie používaným rádiofarmakom je 
18-FDG (18- Fluór deoxyglokóza). Toto rádiofarmakum je vychytávané bunkami, kde je 
zvýšený glukózový metabolizmus (nádor, alebo zápalová lézia), avšak pre zmenenú štruktúru 



molekuly FDG nevstupuje do glykolýzy. Táto hybridná metóda kombinuje funkčné údaje 
získané z FDG PET a morfologické údaje získané z CT5. 

Materiál a metodika: 

Vo ŠVOČ práci predstavujeme zaujímavé klinické nálezy u pacientov s UC, alebo CD. 
Pacienti sú dlhodobo monitorovaní na I. internej klinike LFUK a UNB- Gastroenterologické 
pracovisko. Snímky PET/CT s FDG boli vyhotovené a popísané na Klinike nukleárnej 
medicíny LFUK a OÚSA. Zaujímavé kazuistiky sme rozdelili do dvoch skupín. V prvej 
skupine PET/CT sa využíva na sledovanie liečby pacientov s IBD a v druhej skupine sa 
PET/CT u pacientov s IBD uplatňuje pri náhodnom zobrazení incidentalómov, nakoľko 
u pacientov s IBD je vyššie riziko vzniku nádorov ako u bežnej populácie6.  

Pacientov s IBD môžeme monitorovať rôznymi metódami. Môžeme ich rozdeliť z viacerých 
hľadísk na ionizujúce a neionizujúce, invazívne a neinvazívne a pod. Zo stolice môžeme 
monitorovať kalprotektín, čo je bielkovinová molekula a ňou môžeme monitorovať závažnosť 
ochorenia. Ďalšími neintervenčnými metódami sú sonografia, CT enterografia, prípadne MR 
enterografia. Intervenčnou, ale veľmi dôležitou je endoskopia, pre zobrazenie sliznice, 
prípadných patológii na nej a histologizáciu tkaniva7.  

Úspešnosť liečby u pacientov s IBD môžeme monitorovať pomocou PET/CT s 18FDG. Je to 
hybridná metóda, lebo dovoľuje zobraziť funkčné, morfologické aj extraintestinálne 
patológie. Dovoľuje nám kontrolovať úspešnosť konvenčnej, ale aj biologickej liečby. Pri 
neúspechu konvenčnej metódy je na mieste spraviť PET/CT s následnou aplikáciou 
biologickej liečby, a tú monitorovať. 

Štyridsaťštyriročný pacient, J.B., od roku 2002 s CD, mal štyri komplikácie CD, podstúpil 
pravostrannú hemikolektómiu, ileotransverzálnu anastomózu čreva, evakuáciu 
intraabdominálneho abscesu a bola prítomná enterokutánna fistula. Po zhoršení stavu 
a neúspechu konvenčnej liečby(salicylát, glukokortikoid, azatioprin) sa vykonala PET/CT. 
Pozdĺž celého hrubého čreva došlo k zvýšenému vychytávaniu rádioaktívne značenej 
glukózy- pankolitída, glukóza sa viac vychytávala v terminálnom ileu a bola prítomná fistula. 
Následne došlo k zmene liečby pacienta, pacient má v liečbe infiximab, azatioprin, mesalazín, 
preparáty železa a acidum follicum. Po tretej aplikácii infiximabu sa znížil CDAI index z 294 
na 81, kalprotektín taktiež poklesol a subjektívne sa cíti pacient lepšie.  

Šesťdesiatsedemročná pacientka E.K. od roku 2015 s diagnózou CD a divertikulitídy HČ. 
V úvode liečby bol použitý azatioprin s následnou hepatopatiou a pozitívnou genetikou, bol 
vysadený a nahradený infliximabom. Po deviatej dávke došlo k anafylaktickej reakcii na 
infliximab, boli prítomné protilátky proti anti TNF, a bol nahradený vedolizumabom, ktorý je 
používaný doteraz. Prvé PET/CT bolo vykonané počas liečby infliximabom. Zápal bol 
lokalizovaný od c.transversum po rektum, bez haustrácie, zhrubnutou stenou čreva a fistulou 
spájajúcou sigmu s rektom. Druhé PET/CT sa vykonalo 03/2017, po tretej dávke 
vedolizumabu. Pretrváva strata haustrácie a zhrubnutie steny, ale rozsah nálezu sa redukoval 
na c.descendens, sigmoideum a rectum. Tretie PET/CT bolo 05/2017, kde nález je 
rozsiahlejší, zápal siaha od colon ascendens po rectum, ale je nižšej intenzity.  

Šesťdesiatdeväťročný pacient P.B. s chronickou ulceróznou pankolitídou má charakter remisií 
a relapsov v roku 2017 príde k náhlemu zhoršeniu stavu s prítomnosťou 7 stolíc a bolesťou 
brucha. Pacient odoslaný na PET/CT vyšetrenie, kde v celom gastrointestinálnom trakte je 
zvýšené vychytávanie glukózy, najmä od lienálnej flexúry po rektum. V žlčníku prítomná 
lithiasis. Po PET/CT bola pacientovi ordinovaná biologická liečba adalimumabom, po ktorej 



sa pacient subjektívne cítil lepšie a ukončuje v roku 2018 biologickú liečbu pre subjektívne 
zlepšenie stavu a plánovanú operáciu kolena.  

Päťdesiattriročný pacient I.K. s CD, od roku 2016 sledovaný pre CD. Počas kontrolnej 
endoskopie v roku 2019 bola prítomná stenóza v terminálnom ileu s ulceráciami. Bolo 
indikované PET/CT s FDG. Zvýšená akumulácia FDG bola v terminálnom ileu, c.coecum, 
sigmoideum a rectum. V daných lokalitách bola zhrubnutá aj stena čreva.  

Incidentalóm je náhodná abnormálna lézia, alebo tumor nájdený fyzikálnym vyšetrením, 
zobrazovacími metódami, alebo pri chirurgickom zásahu. U pacientov s IBD je zvýšené riziko 
vzniku nádorov. Riziko vzniku akéhokoľvek nádoru u pacientov s UC je 2,6 násobne vyššie 
oproti bežnej populácii a pacienti s CD majú riziko 1,7 násobne vyššie. Najvyššie riziko 
z nádorov u pacientov s IBD má kolorektálny karcinóm, 18 násobné riziko oproti bežnej 
populácii. Je navyše zvyšované prítomnosťou IBD do 18 roka, pozitívnou rodinnou 
anamnézou a rozsahom ochorenia. Nasleduje nádor tenkého čreva s 12,8 násobne zvýšeným 
rizikom a hepatocelulárny karcinóm je na treťom mieste6. 

Šesťdesiatšesťročná pacientka, T.J. s UC, podstúpila celkovo štyri vyšetrenia PET/CT. Dve 
v roku 2005, kvôli stenóze lienálnej flexúry, aby potvrdili, resp. vylúčili prítomnosť nádoru, 
resp. metastázy. PET/CT vylúčilo prítomnosť metastázy a histologizácia tkaniva malignitu. 
V novembri 2019 príde k náhlemu zhoršeniu zdravotného stavu pacientky, je prítomná silná 
bolesť brucha, insomnia pre bolesť brucha a nafukovanie. Najprv bola vykonaná PET/CT 
s FDG s nálezom zvýšenej akumulácie FDG od colon transversum po rektum, haustrácia 
čreva vyhladená, zvýšené vychytávanie glukózy v ľavej nadobličke a suspektná lézia v pravej 
iliackej lopate. Následne sa vykonalo PET/CT s FDOPA, ktorá je senzitívnejšia pre 
metabolizmus nadobličky. Zvýšené vychytávanie v nadobličke, lézia sa zväčšila z 32 na 36 
mm, nález z iliackej lopaty sa nepotvrdil. Lekár nukleárnej medicíny určil feochromocytóm 
resp. iný tumor.  

Sedemdesiatsedemročná pacientka s UC, Ľ.H., prišla v roku 2017 na kontrolnú endoskopiu. 
Na endoskopii bolo prítomné exulcerované rektum s návalitými okrajmi. Pacientka podstúpila 
PET/CT s 18FDG. Nález na PET/CT koreloval s typickým nálezom pre lymfóm. Následne 
v marci 2017 intervenčný rádiológ odobral 3 vzorky z ľavej gluteálnej oblasti a odoslal na 
patológiu, kde patológ konštatuje difúzny veľkobunkový B- lymfóm z buniek zárodočných 
centier infiltrujúci gluteálnu oblasť.   

Štyridsaťosemročný pacient P.V. s UC, prichádza v októbri 2019 na kolonoskopiu pre 
početné hnačky s krvou, trvajúce pol roka. Pacientovi bola vykonaná kolonoskopia 
s deväťcentimetrovým nálezom v rekte, kde je sliznica erytematózna s plošnými ulceráciami, 
indikovaná je liečba perorálna a čapíková mesalazínom a antidiaroické mikroorganizmy. 
Pacient má v anamnéze aj sakroileitídu bilaterálne s pozitívnou HLA B27 molekulou. 
V novembri 2019 pacient odoslaný na PET/CT vyšetrenie, v celom hrubom čreve nebol 
prítomný zápal, k zvýšené vychytávaniu došlo v lopate bedrovej kosti vľavo v kostnej dreni. 
Potvrdila sa aj sakroileitída minimálnej zápalovej aktivity obojstranne. V januári 2020 pacient 
bol odoslaný na MR pre doriešenie ložiska v lopate bedrovej kosti, kde sa potvrdzuje 
osteolytické ložisko v ľavej bedrovej kosti s podozrením na myelóm. Vo februári 2020 bola 
odobraná vzorka z ľavej bedrovej lopaty pod CT kontrolou. Histológia potvrdila 
mnohopočetný myelóm. 

 

  



Diskusia: PET/CT má dôležitú úlohu v rámci hľadania incidentalómov u pacientov s IBD, 
nakoľko v metaanalýzach bolo dokázané, že títo pacienti sú viac ohrození vznikom nádoru 
ako bežná populácia. Žiadna iná metóda nedokáže určiť veľkosť zápalu, jeho lokalizáciu, 
zmeny na čreve, extraintestinálnu manifestáciu, prítomnosť nádorovej masy, alebo prítomnosť 
metastázy. 

Čo sa týka sledovania liečby IBD má PET/CT nezastupiteľnú informáciu. PET/CT nás 
informuje o celom gastrointestinálnom trakte a jeho nález koreluje s klinickým stavom a dáva 
nám odpoveď, či liečba zaberá, alebo nie. Pri neúspechu konvenčnej liečby by sa malo zvážiť 
snímkovanie pomocou PET/CT, s následnou zmenou liečby na biologickú. Jej úspech resp. 
neúspech môžeme sledovať pomocou tejto metódy 

Záver: U našich pacientov boli nádorové lézie skôr poodhalené, pred ich klinickou 
symptomatológiou, a PET/CT umožnilo ich skoršie riešenie. Pacienti s IBD sú viac vystavení 
možnosti vzniku nádorovej lézie, a preto treba myslieť na možnosť celotelovej zobrazovacej 
metódy, kam PET/CT spadá. U našich pacientov boli nájdené mnohopočetný myelóm, nádor 
drene nadobličky, B- lymfóm. 

Pri našich pacientoch po PET/CT, kde bol prítomný široký zápal na čreve, kde bola použitá 
konvenčná liečba, došlo k zmene liečby na biologickú, ktorá sa následne monitorovala. 
U dvoch pacientov došlo k zmene liečby na biologickú a ich stav sa zlepšil. U jednej 
pacientky je biologická liečba kontinuálne monitorovaná a intenzita zápalu sa postupne 
znížila, kvôli biologickej liečbe. 
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