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Zánětlivá onemocnění 

tenkého a tlustého střeva



úvod

retrográdní ileoskopie

enteroskopie

enterální kapsle (WCE)

USG

pasáž GIT

RTG enteroklýza

CT enteroklýza/enterografie

MR enteroklýza/enterografie

PET/CT



klasické RTG metody + USG

pasáž GIT (první metoda vyšetření TK)

- nízká diagnostická hodnota

- dnes: ileózní stavy (pooperační období)

RTG enteroklýza (70.-90. léta - „zlatý standard“)

- hodnocení slizničních změn

- invazivní, radiační zátěž

- vyloučení obstrukce před WCE

USG (zásadní místo ve vyšetřovacím algoritmu)

- 1. vyšetřovací metoda ve zdravotnickém zařízení

- kontrolní vyšetření

Maglinte DD: Small bowel imaging – a rapidly changing field and a challenge to radiology. Eur Radiol 2006.



moderní metody

Výpočetní tomografie
- 1973 první CT (obstrukční stavy, akutní zánětlivé komplikace)

- 1989 helikální a následně multidetektorová technologie

 zásadní přelom v možnostech zobrazení GIT

- 1998 (4 slice) – 2005 (64 slice)

Magnetická rezonance
- ultrafast sequences – rychlá akvizice k vyloučení pohybových 

artefaktů

- horší rozlišovací schopnost x tkáňový kontrast

- dynamické studie

- bez radiační zátěže

PET/CT
- onkologické indikace

Maglinte DT: Advances in alimentary tract imaging, World J Gastroenterol 2006 May 28



možnosti perorální přípravy

distenze  

rozložení

bez stimulace peristaltiky

žádná nebo minimální resorpce ve střevě

tolerance a aplikovatelnost ve větším množství

dostupnost a cena

specifiká kritéria:

CT – v současnosti se preferují neutrální před hyperdenzními

MRI – magnetické vlastnosti (T1 hypo, T2 hyper)

PET/CT – bez kompetice s FDG

aplikace: NJ sondou

per os

Příprava před vyšetřením: 8-12 hod. hladovění plně dostačuje

Rollandi et. al. – náplň tračníku zpomaluje náplň TK

Maglinte DD: Advances in alimentary tract imaging, World J Gastroenterol 2006 May 28



CT enteroklýza (rok 1992)

NJ sonda pod skiaskopickou kontrolou

náplň 1500 – 2500 ml

- manuálně

- injekční pumpa (200 ml/min) – reflexní hypotonie 

izo/hypoosmolární látky

- 0,5% methylcelulóza, PEG

- BaSO4, jodová k.l. (píštěl, absces, low grade obstrukce TK)

spazmolytikum (20 mg Buscopanu i.v.) - těsně před akvizicí dat

akvizice dat po podání k.l. i.v.

- 100 ml jodové k.l.

- bolus tracking (100 HU v aortě), delay 20 - 25 s, jedna fáze

nejkvalitnější distenze TK  nejlepší hodnocení střevní stěny

diagnostika intermitentních poruch pasáže

invazivita při zavádění NJ sondy  horší tolerance

radiační zátěž

Schmidt S. et al.: CT enteroclysis: technique and clinical applications, Eur Radiol (2006)



CT enterografie

„pouze“ pití kontrastního média

1500 – 2500 ml, 45-60 min před vyš.

500 ml v krátkém čase + zbytek frakcionovaně

spazmolytikum

akvizice dat v jedné fázi po podání k.l. i.v.

snížení radiační zátěže 

neinvazivní, jednoduchá a levná příprava

kompromisní řešení

horší distenze  větší objem nebo hyperosmolární látka

Zhang LH et al.: Multi-detector CT enterography with iso-osmotic mannitol as oral contrast for detecting small 

bowel disease. World J Gastroenterol. 2005 Apr 21 



Kontrastní médium - distenze

 voda – ideální prostředek (poživatelná, nezávadná, dostupná, 
levná)

 vstřebávání vody v tenkém střevě

• voda + hydrofilní izoosmolární látky ( absorpce vody)

- karboxymetylcelulóza

- LBG (locust bean gum – lusk rohovníku) – polysacharid

- PEG (polyetylén glykol)

- BaSO4

• voda + hyperosmolární látky ( absorpce +  sekrece vody)

- manitol

- sorbitol

• voda + makromolekulární látka + cukerný alkohol

- např. roztok 0,5% LBG + 2,5% manitol

Waleed Ajaj et al.: Oral contrast agents for small bowel MRI: comparison of different additives to optimize 
bowel distension.

Eur Radiol.2003



Vliv osmolarity na distenzi

• osmolarita – velmi důležitá pro distenzi TK

• i přes redukci objemu lze zachovat dostatečnou distenzi

• možnost regulace osmolarity (manitol 1,5% - 5%...) 

• vyšší osmolarita zvyšuje riziko nežádoucích účinků

Waleed A. et al. Oral contrast agents for small bowel distension in MRI: influence of the osmolarity  Eur Radiol. 2005



Postupy při hodnocení 

MPR v základních rovinách

– koronární, axiální (sagitální)

oblique a curved MPR

– dle potřeby

MIP, VRT

– zobrazení hypervaskularizace

3D software

- sledování kontinuity střeva  

stupeň postižení stěny, event. aktivita

rozsah a lokalizace postižení (detailněji před chirurgickými výkony)

nejen terminální ileum a nejen tenké střevo

obstrukce – lokalizace, prestenotická dilatace

komplikace, postižení mesenteria

hodnocení extraintestinálních změn



problémy při hodnocení

statické vyšetření  spazmus vs. zesílení stěny

orální partie jejuna

– aktivnější peristaltika  často kolabované

- typický vzhled  lze vyloučit patol. změny

- málo častý výskyt Crohnovy choroby v této lokalizaci

hypodenzní náplň

- odlišení od cystoidních útvarů – ovaria, abscesy, ?TU

 sledování kontinuity tenkých kliček – 3D software

- obtížné hodnocení píštělí – nepřímé známky

hyperdenzní náplň

- obtížné hodnocení postkontrastního enhancementu
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x

Crohnova choroba• „minimal changes“
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Crohnova choroba• „typické změny“
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x

Crohnova choroba• recidiva po resekci



• stenozující formakomplikace 



• pseudotumorkomplikace 



komplikace • absces

5.5.2006  Crohnova choroba 

terminálního ilea 5.5. 2006 mezikličkový absces

4.6.2006  progrese původního abscesu 

po 30 dnech konzervativní léčby

15.6.2006  další progrese 

mezikličkových abscesů po dalších 9 

dnech konzervativní léčby



komplikace • fistulizace



Ulcerózní kolitis
• akutní forma

- rektální tvar

- totální tvar
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CT vs. MRI
• zátěž pacienta 

- ionizující záření 

- kontrastní látka (kontrastní nefropatie)

• akviziční čas/celková doba vyšetření
- příprava (cca 60 min.) + akvizice dat - MDCT: 10 – 30 s.

- MRI: cca 15 min.

• možnost dynamické studie  (aktivity Crohnovy choroby, vyloučení spazmů)

• rozlišovací schopnost x „tkáňový kontrast“

• dostupnost a cena 

• srovnatelná senzitivita a specificita

 MRI:  Crohnova choroba – prvozáchyt a kontroly

nejasný nález na CT (dynamická studie)

děti a mladí dospělí

 CT: nespecifické střevní příznaky (bolesti, poruchy pasáže, dyspepsie, anémie)

akutní komplikace (abscesy, infiltrace, obstrukce…)

„small bowel obstructions“ (adheze…)

Di Roma M et. al: Direct comparison of 1,5 T MRI and 16-MDCT enteroclysis in Crohn´s disease evaluation, 

ECR 2006 



Další změny • infekční zánět• infekční zánět



Další změny • postiradiační enteritis



Další změny • celiakie



Další změny • GVHD



„low-grade“

ileus a febrilie

CT entero - enteritis

indikován k LAP 

s nálezem zánětu

CT entero – regrese 



x

divertikulitis
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x

kolitis

Clostridiová (clostridium difficile)

fokální nebo difúzní

rozšíření stěny 

zachovalá či setřelá struktura

toxické megacolon, ascites



x

kolitis



x

kolitis

systémový lupus erythemathodes



x

kolitis



enteroklýza vs. enterografie

• ionizující záření (zavádění NJ sondy - problematické)

• kvalita distenze a spazmy (problematická oblast jejuna)

• invazivita/náročnost pro pacienta (nemožnost zavést NJ sondu, přesuny…)

• lepší náplň tračníku

• dostupnost

• čas (srovnatelný)

 enterografie - nižší radiační zátěž a invazivita na úkor distenze

 enteroklýza – kvalitnější distenze (časná stádia Crohnovy choroby?)

 srovnatelná efektivita i časová náročnost

 místní podmínky a zvyklosti

! Není srovnávací studie

Scott R. Paulsen et al.: CT enterography as a diagnostic tool in evaluating small bowel disorders: review of clinical experience with over 700 cases.

Radiographics 2006; 26

Wold PB, Fletcher JG et al.: Assessment of small bowel Crohn disease: noninvasive peroral CT enterography compared with other imaging methods and 

endoscopy--feasibility study. Radiology 2003



Diskuze – budoucnost zobrazení TK

Crohnova choroba (MRI + MDCT)

– 3T MRI – vyšší senzitivita, kratší doba akvizice

- hodnocení aktivity – Remicade (Infliximab)

- „blood pool“ kontrastní látky

– kvalitnější distenze – „nové“ kontrastní látky (vícesložkové)

– modifikace přípravy (např. entero + kolografie)

 vývoj pozice kapslové enteroskopie – definitivní metoda?

 SBO – posílení pozice MDCT

- úloha RTG břicha?

PET/CT – metoda volby při diagnostice tumorů tenkého střeva

dětští pacienti – hlavní úloha USG + posílení MRI (nejen u Crohnovy choroby)

Maglinte DD: Advances in alimentary tract imaging, World J Gastroenterol 2006 May 28



Závěr

• éra moderních zobrazovacích metod při vyšetření střev

• velký potenciál

• útlum klasických metod                                                                                                       

• nutná kvalitní spolupráce s gastroenterologem, pediatrem 

a chirurgem

Maglinte DD: Advances in alimentary tract imaging, World J Gastroenterol 2006 May 28


