
To są leki ostatniej szansy 
TERAPIA BIOLOGICZNA Chorzy z nieswoistymi zapaleniami jelit chcą zwrócić uwagę decydentów na swoje problemy 

Ma 27 lat, choruje od sześciu. 
Wszystko zaczęło się po uro
dzeniu syna. - Wcześniej by
łam okazem zdrowia - dekla
ruje Marta Kuśmierz. Obecnie 
jest na rencie socjalnej, działa 
także w oddziale śląskim Pol
skiego Towarzystwa Wspiera
nia Osób z Nieswoistymi Zapa
leniami Jelit „ J-elita", gdzie 
jest wiceprezesem. Stowarzy
szenie, we współpracy z Euro
pe] ską Federacją Crohna 
i Colitis (EFCCA), w dniu dzi
siejszym po raz drugi organi
zuje w Polsce obchody Świato
wego Dnia Nieswoistych Zapa
leń Jelit (IBD Day). W Warsza
wie i Katowicach odbędą się 
spotkania integracyjne dla 
chorych i ich bliskich. Punk
tem kulminacyjnym będzie bi
twa na papier toaletowy -
w ten sposób organizatorzy 
chcą zwrócić uwagę decyden
tów na swoje problemy, które 
pozostają od wielu lat nieroz
wiązane i skutkują m.in. bra
kiem dostępu do nowoczes
nych terapii biologicznych. 

Co kryje się pod określeniem 
„nieswoiste zapalenia jelit"? 

- W ten sposób określa się 
zbiorczo głównie dwie choro
by: Leśniowskiego-Crohna 
oraz wrzodziejące zapalenie 
jelita grubego - wyjaśnia Pa
weł Staniewski, prezes Zarzą
du Głównego Polskiego Towa
rzystwa Wspierania Osób 
z Nieswoistymi Zapaleniami 
Jelit „J-elita". - Na dzień dzi
siejszy obydwie są nieuleczal
ne, jednak medycyna jest 
w stanie farmakologicznie 
opanować ich objawy, wpro

wadza] ąc pacjenta w stan tzw. 
remisji, czyli długotrwałego 
uśpienia choroby. Ale zdarza
ją się także okresy zaostrzeń, 
czyli cięższego rzutu choroby, 
kiedy bardzo często konieczna 
jest hospitalizacja, specjali
styczne leczenie szpitalne, nie
kiedy także niezbędne są za
biegi chirurgiczne. 

Schorzenia nie jest łatwo 
rozpoznać, ich przebieg jest 
bardzo indywidualny u każde
go pacjenta i może imitować 
zupełnie inne choroby, np. bó
le brzucha, wymioty mogą su
gerować atak wyrostka robacz
kowego. Diagnoza jest tym 
trudniejsza, że zarówno w cho
robie Leśniowskiego-Crohna 
(obejmuje jelito grube i cien
kie), jak i we wrzodziejącym 
zapaleniu jelita grubego u wie
lu chorych manifestują się ob
jawy pozajelitowe, m.in. zapa
lenie stawów, problemy derma
tologiczne, okulistyczne, powi
kłania ze strony wątroby, dróg 
żółciowych, układu moczowe
go lub naczyniowego. Dlatego 
postawienie ostatecznej, pra
widłowej diagnozy trwa nieraz 
kilka lat, co opóźnia wdroże
nie odpowiedniego leczenia. 

Wiadomo, że nieswoiste za
palenia jelit należą do grupy 
chorób przewlekłych o podło
żu autoimmunologicznym. 
Przyjmuje się, że istotną rolę 
w ich powstaniu odgrywa 
czynnik genetyczny, za czym 
przemawia rodzinne występo
wanie NZJ. Duże znaczenie 
przypisuje się również czynni
kom infekcyjnym, aczkolwiek 
nie udało się wyizolować od-

Marta Kuśmierz choruje od 6 lat 

powiedzialnego za rozwój cho
roby mikroorganizmu. Niektó
rzy badacze wiążą zwiększe
nie zachorowalności na NZJ 
z zakażeniem Mycodacterium 
Paratubelcurosis, bakterią po
dobną do prątka gruźlicy, 
a obecną m.in. w mleku UHT, 
z kolei inni z zakażeniami bak
teriami z grupy Yersinia. Uwa
ża się także, że proces zapal
ny może się rozwijać jako 
nieprawidłowa odpowiedź 
śluzówki jelita na kontakt 
z nieszkodliwymi bakteriami, 
które u większości osób nie po
woduj ą żadnych niekorzyst
nych objawów (czynniki immu
nologiczne). Naukowcy mówią 
również o wpływie stresu i sta
nu psychicznego na przebieg 

NZJ. Początek lub zaostrzenia 
choroby często związane są bo
wiem z urazem psychicznym, 
stresem lub trudną sytuacją 
życiową. Badania uczonych au
striackich i kanadyjskich wy
kazały ponadto znaczącą ko
relację między czynnikami 
psychologicznymi (depresja, 
obniżona samoocena stanu 
zdrowia, lęk), a częstością wy
stępowania zaostrzeń choro
by. Stres, poprzez wpływ 
ośrodkowego układu nerwo
wego na jelitowy układ nerwo
wy i przewód pokarmowy, mo
że bowiem zaostrzać proces 
zapalny oraz wzmocnić inne 
symptomy chorobowe (biegun
ka, przelewanie itp.). 

- W NZJ bardzo ważne jest 
wczesne i prawidłowe rozpo
znanie oraz wdrożenie opty
malnego leczenia - podkreśla 
Marta Kuśmierz. Brak prawid
łowej diagnozy może prowa
dzić do licznych komplikacji, 
w tym m.in. do wyniszczenia 
organizmu lub niepotrzebnych 
interwencji chirurgicznych. 
Opóźnienie rozpoznania wy
nika właśnie z mało charakte
rystycznej i często wielonarzą-
dowej, manifestacji klinicznej 
choroby, której pierwsze obja
wy są często bagatelizowane 
przez chorych lub nawet ucho
dzą ich uwadze. Jak podkreśla 
Marta, drugą przyczyną jest 
niedostateczna znajomość te
go zespołu wśród lekarzy 
pierwszego kontaktu i stosun
kowo rzadkie wykonywanie 
badań endoskopowych jelita. 

- Trzydzieści krwistych bie
gunek na dobę, potworne bóle 

brzucha, na które nie pomaga
ły żadne leki, męczące wymio
ty - opowiada Marta Kuśmierz 
o pierwszych latach swojej cho
roby. Schudła 17 kilogramów, 
waga oscylowała wokół czter
dziestu dwóch. Na Oddziale 
Gastroenterologii Szpitala Św. 
Barbary w Sosnowcu w ciągu 
trzech lat przebywała 15 razy. 
Dodaje, że w jej przypadku 
pierwsza diagnoza mówiła 
o Colitis ulcerosa. - Ponieważ 
żadne leki nie skutkowały, gro
ziło mi wycięcie jelita grubego 
i stomia. Niewiele zresztą pa
miętam z tamtego okresu. Cięż
ka depresja, szpital, dom, z któ
rego nie wychodziłam, to było 
moje życie. Mój organizm był 
skrajnie wyniszczony. 

Charakterystyczne dla cho
roby Leśniowskiego-Crohna 
są zmiany okołoodbytnicze 
(ropnie, przetoki, szczeliny, 
naddatki skórne), nie wystę
pujące w Colitis ulcerosa. Kie
dy w kolejnych badaniach wy
kryto u Marty ropień, lekarze 
zmienili diagnozę na chorobę 
Leśniowskiego-Crohna. To 
otworzyło przed nią - chociaż 
nie od razu - nadzieję na lecze
nie biologiczne. 

- W Polsce leki biologiczne 
zarejestrowane są wyłącz
nie do leczenia choroby 
Leśniowskiego-Crohna - mó
wi Marta i przyznaje, że jest to 
dla niej zdumiewające: - Jeśli 
ktoś cierpi na Colitis, nie może 
uczestniczyć w programie te
rapeutycznym, chociaż lecze
nie przynosi dobre wyniki. 

Zresztą nawet większość 
chorych na Crohn's Disease 

nie ma dostępu do leczenia bio
logicznego, terapia dotyczy je
dynie najcięższych przypad
ków. Warunki, jakie należy 
„spełnić" są bardzo restrykcyj
ne: BMI18, przetoki, skrajne 
wyniszczenie organizmu. 

Marta Kuśmierz bierze 
udział w programie terapeu
tycznym już siedem miesięcy, 
poprawa zdrowia jest ewiden
tna. Jak mówi, kiedyś żyła 
na 10-20 proc, teraz - na 90. 
Właśnie broni pracę dyplomo
wą na Wydziale Pedagogiki 
Opiekuńczo-Wychowawczej 
w Śląskiej Wyższej Szkole Za
rządzania w Katowicach, ma 
także siłę i energię, aby dzia
łać w Towarzystwie „J-elita". 

- Program biologiczny pro
wadzą lekarze z Sosnowca, to 
im zawdzięczam życie - pod
kreśla i dodaje, że NZJ w cięż
kich przypadkach mogą pro
wadzić nawet do śmierci. Na te
rapię zgłasza się do szpitala 
dwa razy w miesiącu (zastrzy
ki w brzuch) i nie chce myśleć, 
co będzie, kiedy leczenie do
biegnie końca. Czy wszystko 
zacznie się od początku? To ol
brzymi problem dla najciężej 
chorych. Leki biologiczne to le
ki ostatniej szansy, poza nimi 
nie ma już nic. Inny problem, 
znacznie lżejszego kalibru, ale, 
niestety, niezwykle uciążliwy 
to niewielka dostępność pub
licznych toalet. 

- Dla chorych z NZJ to przy
bytki pierwszej potrzeby. Jeśli 
ich nie ma w pobliżu, chory nie 
zaryzykuje wyjścia z domu 
- mówi Marta Kuśmierz. 
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