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Anamnéza I.
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• Muž nar. 1938

• ICHS, st.p. IM; hyperurikemie, DM II.typu (PAD)

• 1997 CHE

• 2002 ischemická gangréna tenkého střeva, resekce 100cm

• 2013 IX. divertikulitis hospitalizován na chirurgickém oddělení

• 2013 X. CT enterografie, masivní divertikulóza sigmatu a descendentu



Anamnéza II.

• 2015 IV. střídání zácpy a průjmů, progredující tenesmy s občasnou 

příměsí krve, bolesti v konečníku  a v podbřišku po vyprázdnění

• 10.6.2015 přijat k vyšetření na interní  oddělení spádové nemocnice   pro 

intermitentní inkontinenci stolice, velmi bolestivé tenesmy a bolesti v 

podbřišku 

• Nehubne, nemá teploty
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Hospitalizace I.

• BMI 27.5

• CRP 25 mg/l, leukocyty 10.1x109/l, Hb 128g/l, trombo 308 x 109/l

• Koagulační parametry  v normě

• Kultivace stolice (bakteriologie/parazitologie, toxin CD) opakovaně 

negativní

• Koloskopie (12.6.2015): terminální ileum a pravý tračník intaktní; od 

aborální poloviny transverza nápadné varikózní pleteně v submukóze

od 30ti cm významný edém sliznice, bez cévní kresby, není křehkost 

sliznice nejsou vředy, změny zasahují až do ano-rektální  junkce

• Závěr (15.6.2015): nespecifická kolitida při  susp. portální hypertenzi 
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Hospitalizace II.

• 11.8.2015 hospitalizace ve spádovém nemocnici pro zhoršení stavu, 

progredující tenesmy, bolesti v konečníku a podbřišku a inkontinenci stolice 

a močovou retenci 

• Váhový úbytek -3 kg

• Nejsou teploty

• Lab. CRP 15.5mg/l, Leu 13.5x109/l; trombo 418x109/l

• Normální koagulační parametry
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MR vyšetření malé pánve (17.8.2015) 
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Sigmoidoskopie (18.8.2015)
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Histologické vyšetření bioptických vzorků
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Angio CT vyšetření (19.8.2015)
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Další průběh choroby

• Rozhodnuto o provedení kolostomie

• Ve spádové nemocnici příprava na operaci

• 30.8.2015 masivní enterorhagie nutnost opakovaných krevních převodů, 

významný pokles Hb na 77g/l

• 31.8.2015 provedena sigmoidostomie – v aborální polovině sigmatu 

významné ztluštění stěny střeva, rigidní, tuhá  stěna, nejsou zvětšené 

uzliny (prof.MUDr.R.Gurlich,CSc)

• Po operaci významné zlepšení stavu, zcela ustoupily bolesti břicha a 

tenezmy   

• Plánovaná dimise, v noci 8.9.masivní enterorhagie, opakované krevní 

převody, indikace k provedení proktosigmoidektomie (14.9.2015)

• Dlouhodobá terapie nízkomolekulární heparinem
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Jaká je Vaše diagnóza ?

• IBD - CN  ?

• IBD - UC  ?

• Komplikace divertikulární choroby ?

• Neoplazma ?

• Proktosigmoiditida na podkladě trombózy 

mezenteriálních žil ?
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