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Wstęp 

• NZJ = WZJG i Ch. L-C. – ból brzucha, 

biegunka, biegunka z krwią, spadek masy 

ciała, zahamowanie wzrastania  

• Znaczny procent zachorowuje w okresie 

dziecięcym  

• Destrukcyjny wpływ na rozwój fizyczny, 

psychiczny, socjalny i efektywność 

uczenia się  

• Konieczność kompleksowej opieki 



Epidemiologia 

• Zapadalność wzrasta; w niektórych 

regionach podwojenie w ostatnich 20 

latach 

• Ok. 25% rozpoznań przed 20 r.ż. 

• 5/100 000 chorych z IBD <8 r.ż.;      

15/100 000 <15 r.ż. 

• USA - zapadalność 7/100 000/rok 

• USA – chorobowość 20/100 000 

• Czynniki środowiskowe zrównały rasy 



Kliniczny wpływ NZJ na dzieci 

• Związany z objawami i ich nasileniem 

• Biegunka i ból brzucha: 50-90% NZJ 

• Krwawienie z odbytu 

– WZJG    50-90% 

– Ch. L-C. 15-60% 

• Spadek masy ciała 

– WZJG    20-55% 

– Ch. L-C. 40-90% 



Kliniczny wpływ NZJ na dzieci 

• Zmiany okołoodbytowe 

– WZJG       7% 

– Ch. L-C.  44% 

• Zaburzenia wzrastania i dojrzewania 

– WZJG     10% 

– Ch. L-C.  35% 

• Zaburzenia szybkości wzrastania 

– WZJG    5-10% 

– Ch. L-C.    46% 



Kliniczny wpływ NZJ na dzieci 

• W zaostrzeniach zwiększona 

wrażliwość na deficyty: 

– Fe, Zn, Ca 

– B12 

– Kw. foliowy 

– Witamina D 
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Kliniczny wpływ NZJ na dzieci 

• Zaburzenia wątrobowe 

– AIH, PSC, leki 

• Zmiany skórne 

– Rumień guzowaty, zgorzelinowe zapalenie skóry 

• Zmiany oczne 
Uveitis (z. błony naczyniowej), iritis (z. tęczówki), episcleritis 

(z. nadtwardówki) 

• Zmiany stawowe: 15% WZJG i Ch L-C. 

• Wzrost ryzyka zakrzepicy 

• Osteopenia i osteoporoza (Ch L-C.>WZJG) 

 

 



Kliniczny wpływ NZJ na dzieci 

• Zmienność i nieprzewidywalność 

przebiegu NZJ znacznie obniża jakość 

życia 

• Dewastujący wpływ na całą rodzinę 

– Koszty 

– Wakacje 

– Zwolnienia 

– Wizyty 



Rozpoznawanie 

• Krew 

– Leukocytoza z rozmazem, płytki, OB, CRP, AlAT, 

fosfataza alkaliczna, bilirubina, GGTP, albuminy, 

amylaza i/lub lipaza 

• Kał 

– Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia,    

E.coli O157, Clostidium difficile, pasożyty, 

laktoferyna lub kalprotektyna, krew utajona 

– Laktoferyna i kalprotektyna nie różnicują zapalenia 

infekcyjnego od nieinfekcyjnego, a tylko NZJ od IBS 



Rozpoznawanie 

• Dokładna analiza szczepień 

– MMR, Hib, grypa, pneumokoki, polio, ospa 

wietrzna, DTPa, WZW-A, WZW-B, HPV, 

meningokoki 

• Badania w kierunku gruźlicy 

– Mtx 

– Quantiferon 



Rozpoznawanie 

• USG 

• MRI (zwłaszcza zmiany w miednicy 

małej) 

• CT 

– CT i MRI równoważne, ale CT brzucha 

związane jest z 50% przypadków 

nowotworów zależnych od radiacji 

– Większa wrażliwość dzieci na radiację oraz 

zwiększone ryzyko powtarzania badań 

• Pasaż gopp i dopp stracił na znaczeniu 

 



Leczenie 

• Indywidualizacja 

• Po dyskusji 

– Działania niepożądane 

– Droga (po, iv, miejscowa) 

– Postać (czopki, tabletki, wlewki, pianki itp.) 

– Ch. L-C. czy WZJG 

– Lokalizacja zmian 

– Historia, ciężkość rzutu 

• Znaczenie compliance 



Leczenie - aminosalicylany 

Leczenie Indukcja i/lub 

podtrzymywanie 

remisji 

Dawkowanie Częste 

działania  

niepożądane 

Monitorowanie 

Sulfosalazyna 

Mesalazyna 

Olsalazyna 

Lialda (MMx) 

Indukcja i/lub 

Podtrzymywanie 

remisji 

 

50-70mg/kg 

50-75mg/kg 

25-35 mg/kg 

2,4g/dobę 

Nudności 

Wymioty 

Biegunka 

Bóle głowy 

Zap. nerek 

Leukocytoza 

Enzymy 

wątrobowe 

Mocznik 

Kreatynina 

Mocz b.og. 



Kortykoterapia 

Leczenie Indukcja i/lub 

podtrzymywanie 

remisji 

Dawkowanie Częste 

działania  

niepożądane 

Monitorowanie 

Prednizon, 

prednizolon 

itp. 

Indukcja 1-2mg/kg Zab. 

wzrastania 

Osteopenia 

Nadciśnienie 

Hiperglikemia 

Obrzęk twarzy 

Zaburzenia 

wzrastania 

Trądzik 

Nadmierne 

owłosienie 

Wzrastanie 

Okulista 

Mtx 

Rtg klp. 

Gęstość kości 



Leczenie antybiotyki 

Leczenie Indukcja i/lub 

podtrzymywanie 

remisji 

Dawkowanie Częste 

działania  

niepożądane 

Monitorowanie 

Metronidazol 

 

Ciprofloksacyna 

Indukcja 20-30mg/kg 

 

20-30 mg/kg 

Nudności 

Wymioty 

Metaliczny 

posmak 

Bóle głowy 

Suchość w 

ustach 

Pieczenie 

sromu/cewki 

Grzybica 

pochwy 

Stomatitis 

Glossitis 

Pokrzywka 

 

Wywiad 

Badanie 



Leczenie żywieniowe 

Leczenie Indukcja i/lub 

podtrzymywanie 

remisji 

Dawkowanie Częste 

działania  

niepożądane 

Monitorowanie 

Preparaty 

enteralne 

Indukcja i 

podtrzymywanie 

Do 

 2,500 

kcal/dobę 

Luźne stolce 

Nudności 

Budzenie w 

nocy 

Ocena masy i 

wzrostu przy 

każdej kontroli 



Immunomodulatory 

Leczenie Indukcja i/lub 

podtrzymywanie 

remisji 

Dawkowanie Częste 

działania  

niepożądane 

Monitorowanie 

6MP 

 

Azatiopryna 

 

Metotreksat 

Indukcja i 

podtrzymywanie 

1-1,5 mg/kg 

 

1,5-2,5 mg/kg 

 

15mg/m2, do 

maks. 25 mg sc 

co tydzień 

Nudności 

Wymioty 

Wysypki 

Anoreksja 

Uszk. wątroby 

Uszk. szpiku 

Zap. trzustki 

Złe 

samopoczucie 

Gorączka 

Stomatitis 

Oznaczanie 

TPMT* 

Leukocytoza 

Próby 

wątrobowe 

Amylaza 

St. 6MP 

*TMPT – metylotransferaza tiopurynowa 



Immunosupresanty 

Leczenie Indukcja i/lub 

podtrzymywanie 

remisji 

Dawkowanie Częste 

działania  

niepożądane 

Monitorowanie 

Cyklosporyna 

 

Takrolimus 

Indukcja 4-6mg/kg 

 

0,2mg/kg 

Nudności 

Zap. wątroby 

Nefrotoksy-

czność 

Nietol. glukozy 

Drgawki 

Infekcje 

Nadciśnienie 

 

Profilaktyka 

pneumocystozy 

Panel 

biochemiczny 

Panel 

wątrobowy 

Leukocytoza 

Cholesterol 

Lipidy 

Glukoza 

 



Leczenie biologiczne 

Leczenie Indukcja i/lub 

podtrzymywanie 

remisji 

Dawkowanie Częste 

działania  

niepożądane 

Monitorowanie 

Infliksimab 

 

 

Adalimumab 

 

Certolizumab 

Indukcja i/lub 

podtrzymywanie 

remisji 

5-10mg/kg (0,2,6 

i co 8 tyg.) 

 

40mg/1 x w tyg. 

 

400mg co 

miesiąc 

Nudności 

Dreszcze/ 

gorączka 

Zmiany 

łuszczycopodo- 

bne 

Miejscowe i 

ogólne reakcje 

Znużenie 

Pokrzywka 

 

Rtg klp 

Mtx 

Badanie skóry 

Leukocytoza 

Próby  

wątrobowe 



Chory o średnim nasileniem WZJG lub   

Ch. L-C leczony tylko aminosalicylanami 

• Kontrole co 4 do 12 mies. 

• Masa i wzrost 

• Ocena zasadniczych objawów choroby, 

zmian skórnych, śluzówkowych, bólów 

stawowych, zmian ocznych (1 x w roku), 

ocena zmian okołoodbytowych 

• Ocena zmian płucnych (do 20%) 



Chory o średnim nasileniem WZJG lub   

Ch. L-C leczony tylko aminosalicylanami 

• Co najmniej raz rocznie 

– Mocz, kreatynina, morfologia, OB, CRP, 

transaminazy, fosfataza alkaliczna, GGTP, 

bilirubina 

– Nieinwazyjne (np. kalprotektyna) markery 

zapalenia w stolcu – dyskusyjne 

• Ocena dietetyczna 

• Ocena masy kostnej (DXA) 

– Z score <-2 w każdym miejscu (wiek kostny, 

Ca, P, PTH, TGA, 25-OH-D3 i 1,25-OH-D3) 



Suplementacja Ca i wit. D 

• 25-OH-D3 oceniać raz rocznie wiosną 

• Wydaje się, że optymalne stężenie to ≥ 30 

ng/ml 

• Przed krzywicą chroni ≥ 12,5 ng/ml 

• Ważna suplementacja wapniem 



Terapia krzywicy 

• Wit. D (1µg = 40jm) 

– 800jm (20µg)/dobę x 3-4 mies. lub 

– 1000-10000jm (25-125ug)dobę x 8-12 tyg. Potem 

400-1000jm (10-20µg)/dobę lub 

– 100 000-600 000jm (2,5-15mg) doustnie (w ciągu 

1-5 dni) potem jak wyżej lub u dorosłych i 

nastolatków 50 000jm co tydzień przez 8 tyg. 

• Wapń 30-75mg/kg/dobę w 3 dawkach 

podzielonych (zaczynać od dawek wyższych 

i schodzić do najniższej w ciągu 2-4 tyg.) 



Kontrola terapii 

• 1 mies.: Ca, P, FA 

• 3 mies. : Ca, P, Mg, FA, PTH, 25-OH-D3, 

stosunek wapnia do kreatyniny w moczu, 

ew. ponowna ocena zmian rtg 

• 1 rok i corocznie – 25-OH-D3 



Referencyjne spożycie Ca 

Wiek Estymowane 

średnie spożycie 

mg/dobę 

Rekomendowane 

spożycie  

mg/dobę 

Górna granica 

spożycia 

mg/dobę 

0-6 mies. - - 1000 

6-12 mies. - - 1500 

1-3 lat 500 700 2500 

4-8 lat 800 1000 2500 

9-13 lat 1100 1300 3000 

14-18 lat 1100 1300 3000 

19-30 lat 800 1000 2500 



Referencyjne dawki dobowe D3 

Wiek Estymowane 

średnie spożycie 

jm/dobę 

Rekomendowane 

spożycie  

jm/dobę 

Górna granica 

spożycia 

jm/dobę 

0-6 mies. - - 1000 

6-12 mies. - - 1500 

1-3 lat 400 600 2500 

4-8 lat 400 600 3000 

9-13 lat 400 600 4000 

14-18 lat 400 600 4000 

19-30 lat 400 600 4000 



Ocen zdrowia psycho-socjalnego 

• Wzrost ryzyka 

– Depresji (25% i z tego 97% może zostać 

niezauważona) (są mierniki dla rodziców i 

dzieci – CDI, CDI-P) 

– Lęków 

– Izolacji socjalnej 

– Zaburzonej samooceny 

– Konfliktów rodzinnych 

– Złej współpracy z lekarzem 

– Absencji szkolnej 



Szczepienia 

• NZJ – szczepienia wszystkimi nieżywymi 

dozwolone i zalecane! 

• Ospa wietrzna i MMR najlepiej przed 

immunosupresją 

• Immunosupersja : prednizon lub ekwiwalent 

≥2mg/kg/dobę lub 20mg/dobę przez 14 lub 

więcej dni, cyklosporyna, takrolimus, 

immunomodulatory lub terapia biologiczna 

• Szczepić 1 mies. po końcu takiej terapii  



Reproduktywność 

• Prawie taka sama jak w populacji ogólnej 

• Niepłodność dotyczy 26% z WZJG 

poddanych proktokolektomii z 

wytworzeniem woreczka kałowego 

(pozostali 12%) 



Poradnictwo genetyczne 

• NZJ – 10-20 razy wyższe ryzyko niż w 

populacji ogólnej, większe w Ch. L-C. 

• Dla populacji ogólnej to 0,5% a dla 

bliźniaka lub dziecka chorego to ok. 5% 

• Ryzyko raka j. grubego 6%, raka piersi 

12% 

 

 



Screening nowotworowy 

• Rak skóry 

• Kolonoskopia co 1-2 lat poczynając od 7-

10 roku trwania choroby 

• PSC screening co 1-2 lata od ustalenia 

rozpoznania 



Chorzy w remisji klinicznej 

leczeni immunosupresyjnie 

• To chorzy otrzymujący: sterydy 

≥20mg/dobę lub ≥2mg/kg przy masie 

<10kg, tiopuryny, metotreksat lub anty-

TNF 

• Kontrole co 3 do 6 mies. 

• Ocena masy, wzrostu i BMI przy każdej 

kontroli 

 



Chorzy w remisji klinicznej 

leczeni immunosupresyjnie 

• Limfadenopatia 

• Hepatomegalia 

• Skóra – zmiany nowotworowe 

• Skóra – zmiany łuszczycopodobne u 

leczonych anty-TNF 

• Oczy, stawy itp. jak w grupie poprzedniej 



Badania laboratoryjne 

• Zalecenia podobne jak w grupie 

poprzedniej 

• Rozpoczynający tiopuryny – badania co 

tydzień, co 2 tyg., co miesiąc, a potem, co 

3-4 mies. co nie wyklucza np. nagłej 

leukopenii 

• Metotreksat – leukocytoza, AspAT, 

AlAT, PA co 2 tyg. przez miesiące, a 

potem co 2-3 mies. 

• Anty-TNF – leukocyty co 3-6 mies. i Tbc 



Szczepienia 

• Jak w poprzedniej grupie 

• W przypadku kontaktu z ospą – do 96 

godz. VariZIG lub przy braku acyklowir 

przez 7-10 dni od kontaktu 

• W przypadku zachorowania – acyklowir 

dożylnie 

• W przypadku zakażenia grypą 

oseltamiwir (Tamiflu) 



Screening nowotworowy 

• NHL przy terapii anty-TNF + 

azatiopryna 

• Ryzyko 3 x wyższe niż w populacji 

ogólnej 

• 1/1600 pacjentów 

• Być może za wzrost ryzyka odpowiada 

sama azatiopryna 



Dziękuję za uwagę 


