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SUMMARY 

 

Úvod: Ulcerózna kolitída (colitis ulcerosa – CU) je nešpecifický hemoragicko-katarálny až 

ulcerózny zápal konečníka a hrubého čreva s nárazovým alebo chronicky exacerbujúcim 

priebehom. Počas posledných desiatich rokov sa pri liečbe ulceróznej kolitídy začala používať 

trieda biologických liekov, ktorých cieľovou molekulou je TNF. Viažu sa na tumornekrotický 

faktor (TNF) a inaktivujú ho. TNF je bielkovina imunitného systému, ktorá má svoju 

úlohu pri vzniku zápalu. Prvým liekom z tejto skupiny, schváleným pre ulceróznu kolitídu, 

bol infliximab. Používa sa pre ľudí so stredne závažnou až závažnou aktívnou ulceróznou 

kolitídou, ktorí nereagovali dobre na konvenčnú liečbu. S podávaním antiTNF je 

zaznamenaný zvýšený výskyt pľúcnej a mimopľúcnej tuberkulózy. 

Cieľ: V práci prezentujeme komplikácie priebehu biologickej liečby ulceróznej kolitídy. 

Kazuistika: Naša kazuistika opisuje prípad 30ročného pacienta so základnou diagnózou 

ulceróznej pankolitídy v biologickej liečbe Infliximabom (od 06/2015, celkovo dostal 4 inj. 

0,2,6 a 14 týždeň, naposledy 13. 10. 2015). Pred začatím biologickej liečby bol vyšetrený 

pneumológom, vrátane vyšetrení testov tuberkulínového MX II a IGRA testu QuantiFERON 

– TB Gold Test. Od augusta 2015 sa objavili febrility, pre ktoré bol pacient opakovane 

hospitalizovaný v internej a infektologickej klinike ÚVN SNP-Ružomberok. V decembri 

2015 realizované PET-CT, s nálezom hypermetabolických LU na krku, mediastine, pľúcnych 

hiloch, bruchu a retroperitoneu a lobárnou pneumoniou vpravo s disemináciou zápalového 

procesu do oboch pľúcnych krídel. Ďalšia diagnostika a liečba bola realizovaná v Národnom 

ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy a pri rozvoji 

prejavov multiorgánového poškodenia na Klinike tuberkulózy a pľúcnych chorôb, FN Martin. 

Výsledky: Miliárna tuberkulóza pľúc s postihnutím CNS s obrazom 

meningoecephalomyelitídy, Mycobacterium tuberculosis PCR pozit., (bronchoalveolárna 

tekutina, likvor). 

Záver: Biologická liečba je nová a skutočne efektívna možnosť liečby, ktorú umožnilo 

dokonalejšie poznanie vývoja zápalového procesu v organizme. Vďaka tomuto poznaniu a 

pokroku v biomedicínskych vedách a technológiách vznikajú nové možnosti, ako oveľa 

cielenejšie zasahovať do týchto procesov. Problémom biologickej liečby je riziko reaktivácií 

latentnej tuberkulóznej infekcie a následný nárast nových prípadov TBC. Závažnosť tohoto 

problému v súčasnosti narastá pribúdaním pacientov liečených anti-TNF-α prípravkami. 
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