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Najčastejšie otázky o chronických enteropatiách 

 
Zdroj obrázka: Dr. Jennifer von Luckner 

 

Chronická enteropatia - komplexná téma, ktorá 

vyvoláva veľa otázok. Zdá sa, že počet pacientov, 

ktorí prichádzajú k veterinárovi kvôli chronickej 

hnačke, sa zvyšuje. Je čas zaoberať sa často 

kladenými otázkami! 

Laboklin pravidelne pozýva špecialistov, aby 

diskutovali o zaujímavých témach. Zostavili sme 

niekoľko zaujímavých odpovedí z diskusie 

odborníkov na tému chronickej enteropatie. 

Zúčastnili sa: Prof. Stefan Unterer, prednosta 

Kliniky medicíny malých zvierat Fakulty Vetsuisse 

Univerzity v Zürichu, známy gastroenterológ. Dr. 

Silke Salavati-Schmitz vyučuje na Royal Dick 

School v Edinburghu vo Veľkej Británii a je známa 

svojou prácou o črevnej mikroflóre a používaní 

probiotík. Ako odborníčka v oblasti dietetiky PD 

Dr. Petra Kölle z Lekárskej kliniky malých zvierat 

LMU Mníchov poskytla cenné informácie o výžive 

pacientov s chronickou hnačkou. Profesor 

Wolfgang Bäumer, vedúci veterinárnej 

farmakológie a toxikológie na FU v Berlíne, 

osvetlil tému terapie z pohľadu farmaceutického 

práva. O dôležitých aspektoch patohistologického 

vyšetrenia črevných biopsií hovorila PD Dr. Heike 

Aupperle-Lellbach, patologička a vedecká 

pracovníčka z Laboklinu. 

Otázka terminológie – ako je v súčasnosti 

definovaná „chronická enteropatia“? 

Dr. Silke Salavati-Schmitz spočiatku odpovedá 

pragmaticky: Vlastne nijako! Jednoducho sa 

používa všeobecný termín chronická enteropatia. 

Toto sa v súčasnosti používa takmer ako 

synonymum termínu IBD, ktorý bol predtým 

vyhradený pre črevné ochorenia reagujúce na 
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steroidy. Potom sa rozlišuje chronická enteropatia 

reagujúca na krmivo a steroid-responzívna. 

Otázne je, či by sa mala skupina enteropatií 

reagujúcich na antibiotiká stále takto označovať. 

Pri liečbe podľa najnovších odporúčaní je 

prekvapivo malá. 

Diagnostika 

Ako často sa stáva, že pacienti s chronickou 

enteropatiou nevykazujú žiadne odchýlky 

v krvných parametroch? 

Nie je to nezvyčajné, hovorí Dr. Silke Salavati-

Schmitz. Absencia indikátorov zápalu (napr. 

leukocytóza, zvýšené CRP) a/alebo malabsorpcie 

(napr. znížené hladiny folátu alebo kobalamínu 

v sére) nevylučuje enteropatiu. Ani klinicky to nie 

je vždy také jednoduché. Nie každý pacient 

s ochorením čriev má hnačku (obr. 1). Niektorí 

vykazujú stratu hmotnosti alebo zvracanie, iní 

dokonca len zmeny správania. 

Ako veľmi je dôležité vyšetrenie trusu? 

Odborníci sa zhodujú, že parazitologické 

vyšetrenie trusu je nevyhnutnosťou. Aj keď nález 

giardie nie je vždy ľahké interpretovať z hľadiska 

kauzality hnačkového ochorenia. Bakteriologické 

vyšetrenia na patogény majú zmysel len vtedy, ak 

je podozrenie, že patogény (napríklad salmonela) 

sú príčinou ochorenia, alebo ak je potrebné ich 

vylúčiť. V zásade by sa antibiotická liečba nemala 

podávať bez špecifickej indikácie, len z dôvodu 

nálezu mikrobiologických zárodkov v truse. 

Ako relevantný je pozitívny nález giardie u psa 

s chronickou hnačkou? 

Prof. Stefan Unterer a Dr. Silke Salavati-Schmitz 

sa zamysleli. Pre nedostatok údajov nie je možné 

poskytnúť presnú odpoveď. V niektorých 

prípadoch sa giardie (obr. 2) pravdepodobne 

sekundárne usídlia v chorom čreve, alebo ide o 

náhodný nález. Možno sú aj ony len komenzály. 

Keďže v súčasnosti neexistuje spôsob, ako 

rozlíšiť, či sú giardie zodpovedné za symptómy 

alebo nie, rutinne sa liečia fenbendazolom a 

odporúča sa dodržiavať hygienické opatrenia. 

 

 
Obr.1: Trus psa s chronickou enteropatiou  

Zdroj obrázka: Dr. Jennifer von Luckner 

 

 
Obr. 2: Giardia z blízka                      Zdroj obrázka: Laboklin 

Je vždy potrebná endoskopia a biopsia? 

Prof. Stefan Unterer súhlasí s Dr. Silke Salavati-

Schmitz: Pre mačku skôr, pretože rozlíšenie 

medzi zápalom a lymfómom nízkeho stupňa je 

možné len na základe patohistologického 

vyšetrenia črevných biopsií. U psov táto téma nie 

je taká dôležitá, pretože zvyčajne dochádza 

k infiltrácii lymfocytmi a plazmatickými bunkami a 

neoplázie čreva sú zriedkavé. V prípade zlyhania 

liečby však vhodná diagnostika dokáže objasniť 

diferenciálne diagnózy ako ulcerózna kolitída, 

prototekóza a eozinofilná enteropatia, ktoré si 

vyžadujú odlišný alebo agresívnejší terapeutický 

prístup. V nejasných prípadoch sa má pred 

začatím dlhodobej liečby steroidmi zvážiť odber 

črevných biopsií. Obaja odborníci zdôrazňujú, že 

pri endoskopii by sa mali vždy odoberať biopsie. 

Makroskopický vzhľad čreva nie je nikdy 



Strana 3 / 4 

LABOKLIN s. r. o., Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava, Tel.: +421 948 783 888· labor.ba@laboklin.com 

patognomický pre konkrétne ochorenie. Ani 

nenápadný vzhľad sliznice čreva nevylučuje 

patológiu. 

Postačujú biopsie odobraté endoskopicky 

alebo by sa mali chirurgicky vykonávať 

transmurálne biopsie? 

PD Dr. Heike Aupperle-Lellbach poukazuje na to, 

že niektoré kritériá IBD, ako je atrofia klkov, 

nemožno dobre posúdiť na základe povrchových 

biopsií tenkého čreva. Aj pri enteropatii so stratou 

bielkovín uprednostňuje pre kompletné posúdenie 

transmurálne biopsie, pokiaľ je to klinicky 

odôvodnené (poruchy hojenia pri nedostatku 

bielkovín). Diagnostika lymfómu je spravidla 

možná aj z endoskopicky odobratých bioptátov za 

predpokladu, že sa podarilo dosiahnuť a odobrať 

vzorku z postihnutej časti čreva. 

Ako je to s liečbou imunosupresívami pred 

biopsiou? 

Dr. Silke Salavati-Schmitz sa obáva, že liečba 

môže znížiť zápalové reakcie a sťažiť rozlíšenie 

lymfómu a odporúča odoberať vzorky s odstupom 

najmenej dvoch týždňov od liekov, ak je to 

možné. PD Dr. Heike Aupperle-Lellbach hovorí, 

že z pohľadu patológa je stále veľká šanca 

diagnostikovať rozsiahly lymfóm. Pri plánovaní 

transmurálnych biopsií je však potrebné mať na 

pamäti, že podávanie glukokortikoidov môže 

zvýšiť riziko dehiscencie stehov v čreve. 

Koncentrácia kobalamínu v sére sa používa na 

hodnotenie malabsorpcie a substitúcia je 

súčasťou regeneračnej terapie čreva. Aký je 

však význam zníženej koncentrácie kyseliny 

listovej v sére? 

Profesor Stefan Unterer potvrdzuje, že nízke 

koncentrácie kyseliny listovej v sére tiež 

naznačujú poruchu vstrebávania v čreve. 

Prognostický význam sa zatiaľ nepodarilo 

preukázať a nie je jasné, do akej miery je 

potrebná substitúcia folátov u psov s chronickou 

enteropatiou. Napriek tomu sa odporúča. 

Aký význam/dôležitosť má biomarker 

calprotectin? 

Kalprotektín indikuje zápalové procesy a je 

zvýšený v truse psov s chronickou enteropatiou. 

Výška koncentrácie kalprotektínu v truse koreluje 

so závažnosťou enteropatie. Okrem toho jedna 

štúdia zistila vyššie koncentrácie u psov 

s enteritídou reagujúcou na steroidy (na rozdiel 

od tých, ktoré nevyžadovali steroidy), čo môže 

pomôcť pri rozhodnutiach o liečbe. Dr. Silke 

Salavati-Schmitz však upozorňuje, že množstvá 

kalprotektínu v truse malých zvierat s chronickými 

črevnými ochoreniami často nie sú také vysoké 

ako napr. u ľudí s Crohnovou chorobou (kde sa 

kalprotektín používa ako marker zlepšenia alebo 

remisie), takže veľa hodnôt spadá do „šedej 

oblasti“. Dôvodom môže byť to, že kalprotektín 

pochádza primárne z neutrofilných granulocytov, 

zatiaľ čo u psa je často prítomný lymfoplazmo-

cytárny, eozinofilný alebo "zmiešaný" zápal. 

Téma mikrobióm 

Analýza dysbiózy sa vykonáva pomocou 

markerových mikroorganizmov, ktoré 

vytvárajú obraz o funkčných skupinách 

v čreve, ktorých rovnováha je dôležitá pre 

zdravé črevné prostredie. Skóre sa vypočíta 

z koncentrácie rôznych markerových 

organizmov. Ktoré druhy to sú? 

Typické markerové druhy sú napr. Clostridium 

hiranonis alebo Faecalibacterium prausnitzii. Prvý 

konvertuje primárne žlčové kyseliny na 

sekundárne, druhý produkuje mastné kyseliny 

s krátkym reťazcom. Takéto látky preberajú 

dôležité funkcie v čreve, ako je poskytovanie 

energie pre črevné epitélie, zníženie zápalových 

reakcií alebo podpora opravy črevnej sliznice. 

Skóre alebo index sa stanovuje podľa algoritmu 

zo 6-9 rôznych markerových druhov. 

Ako často je zmenené skóre alebo markerové 

druhy pri chronických enteropatiách? 

Skúsenosti ukázali, že väčšina psov 

s chronickými enteropatiami má dysbiózu. Avšak 

Dr. Silke Salavati-Schmitz poukazuje na to, že 

dysbióza sa môže vyskytovať aj v pri mnohých 

iných akútnych a chronických chorobách v rámci 

a mimo gastrointestinálneho traktu. Preto nie je 

skutočne dobrý diagnostický marker pre 

prítomnosť chronickej enteropatie, ale poukazuje 
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na zmeny v mikrobiote, čo môže byť terapeuticky 

cenné. 

Terapia 

A ako je to so štandardným terapeutickým 

plánom, ktorý je možné prijať pre všetkých 

pacientov s chronickou enteropatiou? 

Schéma je určite vždy podobná. Na začiatok 

diéta, väčšinou v kombinácii s pre- a probiotikami, 

potom použitie imunosupresív. Dr. Petra Kölle 

uvádza, že reakcia na diétu a pro-/prebiotiká 

môže byť veľmi individuálna. Podľa nej je veľmi 

dôležité, aby pacienti neboli hneď po prvom 

neúspešnom dietetickom pokuse rovno 

klasifikovaní ako nereagujúci na terapiu diétou. 

Často je potrebné použiť viacero prístupov. 

V prípade pochybností by sa určite mala vyskúšať 

doma pripravovaná diéta. Často pozorujeme 

fenomén, že doma pripravená diéta, napr. konské 

mäso + zemiaky je tolerovaná dobre, ale 

konzerva s rovnakým obsahom už nie. 

Počas akého obdobia by mala prebiehať 

diagnostická eliminačná diéta? 

PD Dr. Petra Kölle potvrdzuje, že na rozdiel od 

dermatológie, v gastroenterológii zvyčajne stačia 

3 týždne na posúdenie, či došlo k zlepšeniu 

v dôsledku zmeny krmiva. 

Kedy je možné vrátiť sa k normálnemu 

krmivu? 

Ak sa symptómy po zmene diéty zlepšili, malo by 

sa kŕmiť výlučne touto diétou dlhšiu dobu. 

Predpokladá sa, že táto doba je aspoň 3 mesiace. 

Jedna štúdia však dokázala, že u väčšiny psov, 

ktorí boli po určitom čase vrátení na pôvodné 

alebo iné "normálne" krmivo, došlo do roka 

k recidíve. 

Téma probiotiká: Ktoré produkty 

uprednostňujú odborníci? 

Dr. Silke Salavati-Schmitz považuje Enterococcus 

faecium, obsiahnutý v mnohých veterinárne 

schválených prípravkoch, za dobrú voľbu pri 

akútnych problémoch, ako je stresom vyvolaná 

kolitída, aj ako pomocnú liečbu pri infekčných 

ochoreniach (napr. Tritrichomonas foetus u 

mačiek). Naopak, zmesi probiotík sa zvyčajne 

používajú pri chronických ochoreniach. 

Najspoľahlivejšie údaje sú v súčasnosti 

k dispozícii pre VSL#3 (Vivomixx® v Európe, 

Visbiome® v USA). 

Čo si myslieť o krmive s pridanými 

probiotikami? 

Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré pri 

perorálnom príjme v dostatočnom množstve môžu 

mať zdraviu prospešný účinok. Prof. Wolfgang 

Bäumer upozorňuje, že iba Enterococcus faecium 

je schválený na primiešavanie do krmiva. Je 

ťažké posúdiť, či je prídavok tohto jedného druhu 

dostatočný a či je v krmive prítomný v dostatočnej 

koncentrácii a v neposlednom rade stále 

životaschopný. 

Kedy môžeme/smieme nasadiť antibiotiká? 

Prof. Unterer a Dr. Salavati-Schmitz sa zhodujú, 

že používanie antibiotík je v súčasnosti na 

poslednom mieste a malo by sa používať len 

v nevyhnutných prípadoch. Tak je to v prípade 

bakteriálnej infiltrácie alebo ak pacient 

s gastrointestinálnym ochorením vykazuje 

známky systémovej zápalovej reakcie. Antibiotiká 

by sa určite nemali používať ako trvalá terapia. 

Dr. Jennifer von Luckner 
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