
Dotazník - Genetika zánětlivých střevních onemocnění
kategorie položka zde prosím vyplňte vysvětlivky

Lékař jmenovka lékaře

telefon

Pacient jméno a příjmení pacienta tel:

rodné číslo pacienta věk:

Epidemiolog- kraj místa bydliště pacienta 
1

ická data prostředí město…….. □0 sídlo nad 5000 obyv.
pacienta venkov……. □1 sídlo pod 5000 obyv.

populace bílá……….. □0  = kavkazská
rómská……. □1

jiná………… □2

rodinná anamnéza IBD 
2 negativní……………………………....□0

pozitivní u příbuzných 1. stupně…....□1

pozitivní u příbuzných 2. stupně…....□2

mnohočetné postižení v rodině……..□3

kouření nekuřák…… □0

kouřil……… □1

kuřák……… □2

dítě plně kojeno 
3

Choroba 
4 CD……..□1 UC…….. □2 IBDU…...□3 IBDU nebo IC

Klasifikace 
5

věk při stanovení diagnózy

místo postižení (jen CD) L1……...□1 jen terminální ileum
L2……...□2 jen kolon
L3……...□3 ileokolon
g………..□4 horní GI

chování choroby (jen CD) B1……...□1 nepenetr. nestrikt.
B2……...□2 strikturující
B3……...□3 penetrující/fistulující
p………..□4 perianální

rozsah E1……...□1 E1……...□1 proktitida
E2……...□2 E2……...□2 levostranná UC
E3……...□3 E3……...□3 pankolitida

závažnost  choroby S1……...□1 S1……...□1 klinická remise IBD
S2……...□2 S2……...□2 mírná IBD
S3……...□3 S3……...□3 středně závažná IBD
S4.……..□4 S4.……..□4 závažná IBD

extraintestinální manifestace
6 ne…………. □0 kloubní, oční, kožní,

ano………… □1 PSC
Imunologie ASCA negativní….. □0

pozitivní IgA □1

pozitivní IgG □2

pANCA negativní….. □0

slabě poz… □1

pozitivní…… □2

Histologie granulom ne…………. □0

ano………… □1

kryptový pseudoabsces ne…………. □0

ano………… □1

Terapie infliximabem ne…………. □0

ano………… □1

Chirurgická léčba v abdominální oblasti ne…………. □0 Ne apendektomie

ano………… □1

datum:  



Vysvětlivky k dotazníku IBD:

1 Kraje: Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský 
kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, 
Středočeský kraj, Ústecký kraj, Kraj Vysočina, Zlínský kraj

2 1. stupňový příbuzný: matka, otec, syn, dcera, bratr, sestra
3 Doba po kterou dítě nedostávalo jiný pokrm než mateřské mléko
4 CD (Crohnova choroba), UC (ulcerózní kolitida), IBDU (nezařaditelný střevní zánět).

IC (indeterminovaná kolitida)
5 Klasifikace:

Crohnova choroba:

Modifikace při

postižení horního GIT (g)

L1 terminální ileum L1g Terminální ileum + 
horní GIT

L2 kolon L2g Kolon + horní GIT
L3 ileokolon L3g Ileokolon + horní GIT
L4 horní GIT - -

Modifikace při

perianálním postižení (p)

B1 nestrukturující, 
nefistulující

B1p nestrukturující, 
nefistulující + 
perianální

B2 strukturující B2p strukturující + 
perianální

B3 fistulující B3p fistulující+ perianální

Ulcerózní kolitida:

E1 proktitida Postižení je limitováno na rektum (tj. proximální 
rozsah zánětu je distálně od rektosigmoideální junkce)

E2 levostranná UC Postižení je limitováno na část kolorekta distálně od 
lienální flexury

E3 pankolitida Postižení je rozšířeno proximálně od lienální flexury

S1 klinická remise 
UC

bez symptomů UC

S2 mírná UC 4 a méně krvavých stolic denně, bez horečky, puls   < 
90/min, Hb > 104 g/l, FW < 30 mm/h

S3 středně závažná 
UC

stav mezi mírnou UC a závažnou

S4 závažná UC 6 a více krvavých stolic denně, puls nad 90/min, 
teplota > 37,5°C, Hb < 105g/l, FW >30 mm/h

6 Za extraintestinální manifestace IBD považujeme: periferní artritidu, ankylózující 
spondylitidu, sakroilitidu, epikskleritidu a iritidu, erythema nodosum a pyoderma gangrenosum
a sklerózující cholangiitidu.

Závažnost choroby:

Lokalizace

Chování choroby

Rozsah postižení


