
Idiopatické 

Chronická autoimunitní onemocnění 
postihující střevní trakt 1, 2, 3, 4

K dvěma hlavním typům IBD patří 1

Rozmanité příznaky1

Různé příčiny vzniku3

Crohnova
choroba (CD)

U CD může 
zánět postihovat 
kteroukoliv část 
zažívacího traktu,
od dutiny ústní 
po řitní otvor.

Příčina těchto onemocnění není zatím zcela objasněna. 
Předpokládá se, že vliv mají:

IBD jsou pravděpodobně spouštěny komplexními interakcemi mezi těmito faktory.

Rozdílný výskyt1

Léčba IBD
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střevní záněty (IBD)

Odpověď na léčbu se u jednotlivých pacientů velmi liší.

Nedostatečná léčba IBD může vést k trvalému poškození zdraví.

U UC zánět 
specificky 
postihuje 

tlusté střevo.

bolest břicha křeče krvácení z konečníku, ztrátu energie, 
únavu, hubnutí a průjem

bolesti kloubů oční potíže kožní vyrážku problémy 
s ledvinami

Příznaky se u jednotlivých osob liší a mohou zahrnovat

Někteří pacienti s IBD mají také mimo střevní potíže3

Obě nemoci se vyznačují dlouhotrvajícím zánětem 
zažívacího traktu, jenž může mít dlouhodobý dopad na 
kvalitu života pacienta. 

Ulcerózní kolitida a Crohnova choroba se mohou 
vyskytnout v každém věku, nejčastěji jsou však 
diagnostikovány lidem ve věku 15–35 let.2

Ulcerózní
kolitida (UC)

Někteří pacienti musejí urgentně použít toaletu více než 20krát denně.
Intenzita onemocnění se u jednotlivých pacientů s IBD liší, u některých 

je onemocnění agresivnější než u jiných.

20–35 % pacientů dosáhne setrvalé remise (klidového stavu bez příznaků).4

Vnější prostředí Genetika Střevní 
mikroflóra

Faktory související 
s imunitou


