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 Wskaźnik nowych zachorowań: 2-15/100 000 
(Skandynawia, Wielka Brytania, Stany 
Zjednoczone 30-120/100 000) 

 Ch LC +    CU =  

 Zapadalność 20-40 r.ż  i  po 60 r.ż. 

 Czynniki ryzyka: duże aglomeracje, praca 
biurowa, doustne leki antykoncepcyjne, NLPZ, 
palenie papierosów (Ch LC) 

 Polska (4,2 ChLC, 12,8 CU/100 000) 

 Umieralność wyższa 



Czynniki  
genetyczne 

Czynniki  
środowiskowe 

Czynniki  
immunologiczne 



 Hipoteza higieniczna 

 Palenie papierosów 

 Appendektomia 

 Miejsce zamieszkania, stres, leki, pozycja 
społeczna 



 NOD 2/ CARD 15 –wewnątrzkomórkowy 
receptor dla peptoglikanu- składnika błon 
komórkowych baterii- pobudzenie szlaku 
kinazy białkowej MAP- wzrost syntezy cytokin 
prozapalnych TNF i IL 1B i peptydów 
przeciwbakteryjnych 

 ATG16L1 i IRGM- geny związane z autofagią 



 CD4 (kępki Peyera, węzły chłonne krezki- 
Th1,Th2,Th17 i Th reg (migracja do blaszki 
właściwej błony śluzowej jelit)- cytokin 

 

     Th1UC: aktywacja TNFalfa,INFg,Ilbeta,2,6,8,12 

     Th2 CD: aktywacja  Il4,5,6,10,TNFalfa 

 



 Przeciwciała przeciwko  cytoplazmatycznemu 
antygenowi granulocytów p-ANCA, 
przeciwciała przeciwko drożdżom 
Sacharomyces cervisiae ASCA 

 Angiogeneza  

 Apoptoza 

 Komórki tuczne (mastocyty) 

 

 



Objawy Częstość (%) 

biegunka 80-90 

krwawienie 80-100 

bóle brzucha 40-80 

chudnięcie 20-40 

gorączka 10-20 

niedokrwistość 20-60 

bóle stawów 10-30 



lekki średni ciężki 

Krwiste stolce <4 4-6 >6 

Tętno <90 90 >90 

Temperatura <37,5 37,5-37,8 >37,8 

Hgb <11,5 10,5-11,5 <10,5 

OB. <20 20-30 >30 

Lub CRP N <30mg/l >30mg/l 





 Polipowatość zapalna 
 Toksyczne rozdęcie 

okrężnicy 
 Perforacja okrężnicy 
 Krwotok 
 Zwężenie jelita grubego 
 Rak jelita grubego !!! 

 Wątroba i drogi 
żółciowe (NASH, PSC, 
rak dróg żół.) 

 Układ kostno stawowy 
(osteoporoza i 
osteopenia, zapalenie 
stawów typ 1 i 2, 
zapalenie stawów 
krzyżowo biodrowych, 
zzsk) 

 Skóra (rumień 
guzowaty, 
zgorzelinowe zapalenie 
skóry) 



 Układ naczyniowy 
(zakrzepica żylna, 
zatorowość płucna, 
zakrzepica tętnicza) 

 Oczy (zapalenie spojówek, 
tęczówki, błony naczyniowej) 

 

 







http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is brot371245.f1.jpg [Object name is brot371245.f1.jpg]&p=PMC3&id=1513476_brot371245.f1.jpg


 Zajęcie górnego odcinka przewodu 
pokarmowego (3-5%): dysfagia, imitujące 
wrzód trawienny i zwężenie odźwiernika 

 Zajęcie jelita cienkiego (25- 30 %): ból, biegunka 

 Zajęcie jelita grubego (20-25%): krwawienie 

 Postać mieszana (40-55%)- jelito cienkie, 
okrężnica 



     Gorączka 

     Chudnięcie 

     Przetoki   

     Kamica żółciowa 

     Palce pałeczkowate 

     Kamica moczowa 

     Skrobawica 

 





Liczba luźnych stolców suma z 7dni X2 

Bóle brzucha od  0 do 3 suma z 7 dni X5 

Ogólne samopoczucie od 0 do 4 suma z 7 dni X7 

Powikłania ( stawy, oczy, skóra, szczelina, przetoka, ropień, 
gorączka) 

X20 

Leczenie p/biegunkowe X30 

Guz 0-brak 2-wątpliwy 5- pewny X10 

Zmniejszenie m.c. (1- masa aktualna/masa należnax100) x1 

Hematokryt (m 47- Ht  k 45- Ht) x6 



 Nieaktywna postać <150 pkt 

 Mała aktywność 150-220 pkt 

 Średnia aktywność 220- 450 pkt 

 Duża aktywność >450 pkt 

 

 

    300 pkt  



 Morfologia, stężenie mocznika, kreatyniny, 
elektrolitów, bilirubina, aminotransferazy, 
fosfataza zasadowa, GGTP, Fe, białko, 
albuminy 

 OB , CRP 

 pANCA, ASCA 

 CMV, Yersinia enterocolica , próba 
tuberkulinowa (Qantiferon). 

 Badanie stolca: Salmonella Shigella, toksyna 
Clostridium difficile,  stężenie kalprotektyny. 



Objawy Choroba L-C Wrzodziejące z.jg. 

Bóle brzucha częste, silne mniejsze 

Krwawienia rzadkie częste 

Wyczuwalny guz częsty brak 

Przetoki częste rzadkie 

Zwężenia jelita częste rzadkie 

Zmiany okołoodbytowe częste rzadkie 

Zajęcie odbytnicy rzadkie zawsze 

Zmiany odcinkowe częste brak 

Toks. rozdęcie  okręż. rzadkie częstsze 

Wolna perforacja rzadka częstsza 

Polipy rzekome rzadko często 



Objawy Choroba L-C Wrzodziejące z.j.g. 

Zajęcie zastawki B. często rzadko 

Obraz kostki brukowej  tak nie 

Samoistne krwawienie rzadko często 

Granulacja rzadko często 

Afty tak nie 

Owrzodzenie głębokie płytkie 

Ziarniniaki tak nie 

Ropnie kryptowe nie tak 

Zaburzenia układu krypt nie tak 

Unaczynienie tak nie 





 

http://jelitaslask.wordpress.com 


