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Wrzodziej¹ce zapalenie
jelita grubego
Refundacja terapii biologicznej
pilnie potrzebna?
Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego
(WZJG, colitis ulcerosa) to przewlek³e,

nieswoiste zapalenie jelita grubego. Choroba
charakteryzuje siê okresami remisji
i zaostrzeñ. Epizody zaostrzeñ mog¹ mieæ
przebieg ³agodny, umiarkowany lub ciê¿ki,
a nawet zagra¿aj¹cy ¿yciu. Do niedawna,
w przypadku braku skutecznoci leczenia
farmakologicznego ostrego rzutu choroby,
jedyn¹ alternatyw¹ by³ okaleczaj¹cy zabieg
chirurgiczny, czêsto polegaj¹cy na ca³kowitej
resekcji jelita grubego i wy³onieniu stomii.
Obecnie du¿e nadzieje wi¹¿e siê z terapi¹
biologiczn¹.

S

kutecznoæ leczenia przeciwcia³ami skierowanymi przeciwko czynnikowi martwicy nowotworów alfa (TNFa) jest dobrze udokumentowana w przypadku innego nieswoistego zapalenia jelit, w chorobie Leniowskiego-Crohna. Wiele badañ oraz dowiadczenie kliniczne wskazuj¹ na skutecznoæ tej terapii równie¿ w przypadku ciê¿kich
postaci wrzodziej¹cego zapalenie jelita grubego. Niestety, w przeciwieñstwie do wiêkszoci krajów europejskich, w Polsce wci¹¿
nie ma mo¿liwoci stosowania terapii biologicznej u pacjentów z WZJG w ramach programu terapeutycznego.

Nieznana etiologia
Przyczyny WZJG s¹ nieznane. Z pewnoci¹ istotn¹ rolê odgrywaj¹ uwarunkowania
genetyczne, 67% przypadków colitis ulce64
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rosa wystêpuje rodzinnie. Ciekawe wydaj¹
siê równie¿ interakcje pomiêdzy czynnikami
genetycznymi a rodowiskowymi. Badanie
populacji migruj¹cych wskazuje na zwi¹zki
pomiêdzy czynnikami genetycznymi a rodowiskowymi le¿¹cymi u podstawy rozwoju
WZJG. Okazuje siê, ¿e u ¯ydów mieszkaj¹cych poza Izraelem czêstotliwoæ wystêpowania WZJG jest ró¿na w ró¿nych krajach,
ale zawsze wy¿sza w porównaniu do innych
populacji. Niemniej jednak, kiedy w populacji ogólnej czêstotliwoæ wystêpowania
WZJG jest wysoka (np. w Malmö w Szwecji), to w populacji ¿ydowskiej ¿yj¹cej na
tym terenie WZJG wystêpuje znacznie czêciej ni¿ u ¯ydów ¿yj¹cych na obszarze o niskim ryzyku rozwoju tej choroby (np. Afryka
Po³udniowa). Z kolei ¯ydzi, którzy urodzili
siê w Izraelu, Azji czy Afryce, rzadziej zapadaj¹ na WZJG ni¿ ¯ydzi, którzy urodzili siê
w Europie czy Ameryce Pó³nocnej.

Genetyczna sk³onnoæ z pewnoci¹ stanowi
wiêc istotny element ryzyka zachorowania na
wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Obecnie jednak najpopularniejsza jest, sformu³owana w po³owie ubieg³ego wieku przez Truelove
i Witts, immunologiczna koncepcja patogenezy tej choroby. U pacjentów z WZJG obserwuje siê zwiêkszon¹ aktywacjê limfocytów T
CD 4+ oraz przewagê subpopulacji Th2 nad
Th1 (odwrotnie ni¿ w przypadku choroby Leniowskiego-Crohna). Prowadzi to do wzmo¿onej odpowiedzi humoralnej oraz nadmiernej
produkcji szeregu cytokin prozapalnych,
w tym TNFa, IL-1b, IL-8 i IL-10.
Istotn¹ rolê w patogenezie choroby odgrywaj¹ równie¿ ilociowe i jakociowe zaburzenia dotycz¹ce mikroflory bakteryjnej,
szczególnie istotne wydaj¹ siê niektóre szczepy Eschericha coli oraz Bacteroides vulgaris.
Nie bez znaczenia, zw³aszcza w kontekcie
czêstoci wystêpowania zaostrzeñ choroby,
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liczbê zachorowañ, nie odbiegamy specjalnie
od innych krajów Europy.

Objawy i diagnostyka

pozostaj¹ czynniki rodowiskowe, g³ównie
stres. Ponadto z badañ klinicznych wynika,
¿e palenie papierosów oraz appendektomia
zmniejszaj¹ ryzyko zachorowania na colitis
ulcerosa, a w przypadku pacjentów z rozpoznan¹ chorob¹  w znacz¹cy sposób ³agodz¹
jej przebieg.
WZJG wystêpuje 2,5 razy rzadziej u palaczy ni¿ u osób, które nigdy nie pali³y. Ryzyko jest tym mniejsze, im wiêksza liczba wypalonych papierosów. Co ciekawe, u osób,
które rzuci³y palenie, ryzyko wyst¹pienia
choroby wzrasta o ok. 70% w stosunku do
populacji nigdy niepal¹cej. Najwiêksze ryzyko wyst¹pienia choroby jest w ci¹gu pierwszych 2 lat od momentu rzucenia palenia. Appendektomia z kolei, zw³aszcza wykonana
przed 20. r.¿., redukuje ryzyko wyst¹pienia
WZJG o 70%. Zabieg wykonany u pacjenta
z rozpoznanym colitis ulcerosa ³agodzi przebieg choroby. Wród czynników przyczynia-

j¹cych siê do rozwoju WZJG wymienia siê
tak¿e: antykoncepcjê doustn¹ oraz dietê.

Epidemiologia schorzenia
Pod koniec XIX w. Wilks i Maxon po raz
pierwszy opisali pacjenta z krwist¹ biegunk¹
i zapaleniem okrê¿nicy. Obecnie wiemy, ¿e
schorzenie to wystêpuje na ca³ym wiecie.
Wydaje siê jednak, ¿e wrzodziej¹ce zapalenie
jelita grubego czêciej dotyka ludzi mieszkaj¹cych w krajach rozwiniêtych Ameryki Pó³nocnej i Europy. Na starym kontynencie
roczna zapadalnoæ na colitis ulcerosa wynosi oko³o 10 przypadków na 100 tysiêcy ludnoci. Najwiêcej zachorowañ stwierdza siê w
3. i 4. dekadzie ¿ycia. W Polsce nie prowadzi
siê ogólnokrajowego rejestru zachorowañ,
dysponujemy jedynie danymi z poszczególnych orodków prowadz¹cych leczenie pacjentów z WZJG. Jeli chodzi o czêstoæ i

Czêstotliwoæ wystêpowania objawów
i ich charakter zale¿¹ od postaci choroby.
Najczêciej wystêpuj¹: biegunka z domieszk¹ luzu i krwi, kurczowe bóle brzucha oraz
uczucie parcia na stolec. Zaburzenia rytmu
wypró¿nieñ mog¹ nie wystêpowaæ u osób,
u których zmiany ograniczone s¹ do dystalnego odcinka jelita grubego. W tych przypadkach g³ównym objawem choroby s¹ krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Wystêpuj¹ tak¿e objawy ogólne,
jak brak apetytu, utrata masy cia³a, stany podgor¹czkowe, podwy¿szone OB oraz niedokrwistoæ spowodowana niedoborem ¿elaza.
W przypadku zapalenia postaci pancolitis
krwawienia bywaj¹ powa¿ne, a liczba stolców mo¿e dochodziæ nawet do 30 na dobê.
W aktywnej fazie choroby w badaniach
laboratoryjnych stwierdza siê szereg nieswoistych nieprawid³owoci, m.in. podwy¿szone parametry zapalne, hipoproteinemiê, niedokrwistoæ, nadp³ytkowoæ
oraz zaburzenia elektrolitowe. Pomocne
w ró¿nicowaniu z chorob¹ Leniowskiego-Crohna, równie¿ nale¿¹c¹ do grupy
nieswoistych zapaleñ jelit, mo¿e okazaæ
siê oznaczenie miana autoprzeciwcia³
skierowanych przeciwko oko³oj¹drowemu
antygenowi leukocytów (pANCA). Przeciwcia³a te s¹ obecne u 60% pacjentów.
Podejrzenie wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego wysuwa siê na podstawie objawów klinicznych. Potwierdzenie rozpoznania
wymaga jednak równie¿ wykonania badañ
obrazowych, a ostatecznie  pobrania wycinka zmienionej zapalnie b³ony luzowej jelita
do badania histopatologicznego. W klasycznym badaniu rentgenowskim jamy brzusznej,
w fazie ciê¿kiego zaostrzenia, mo¿na zaobserwowaæ ostre rozdêcie okrê¿nicy (megacolon
toxiucum) lub objawy perforacji jelita.
W kontrastowym badaniu jelita grubego
(wlew doodbytniczy) mo¿na zaobserwowaæ,
w zale¿noci od stadium zaawansowania,
ziarnistoci i owrzodzenia b³ony luzowej jelita, polipy rzekome i wreszcie zanik haustracji okrê¿nicy. Badanie to obecnie jest jednak
wykonywane coraz rzadziej. Zmiany te mo¿emy równie¿ obserwowaæ w tomografii
komputerowej, która pozwala zobrazowaæ nie
tylko samo jelito grube, ale równie¿ s¹siaduj¹ce z nim struktury. Podstaw¹ rozpoznania s¹
jednak obecnie wyniki badañ endoskopowych  w przypadku colitis ulcerosa przede
wszystkim rektoskopii. Pierwsze badanie nale¿y przeprowadziæ bez wczeniejszego przygotowania pacjenta za pomoc¹ rodków przeczyszczaj¹cych, a z uwidocznionych zmian
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nale¿y pobraæ wycinki do oceny patomorfologicznej. Warto pamiêtaæ, ¿e w fazie remisji
luzówka jelita grubego makroskopowo mo¿e
byæ ca³kowicie prawid³owa.

Niska jakoæ ¿ycia
WZJG prowadz¹c do przewlek³ej niesprawnoci fizycznej i psychospo³ecznej wywiera negatywny wp³yw na ka¿d¹ sferê ¿ycia
ludzkiego, obni¿aj¹c jego jakoæ. Jak wynika
z badañ, a¿ po³owa pacjentów zg³asza takie
problemy, jak przewlek³y stres, lêk spowodowany chorob¹ podstawow¹, obni¿ony nastrój (w³¹cznie z depresj¹) oraz zaburzenia
snu (trudnoci z zaniêciem, koszmary senne,
które dotycz¹ 8090% pacjentów). Osoby
cierpi¹ce z powodu colitis ulcerosa wykazuj¹
siê czêsto brakiem motywacji do dzia³ania,
satysfakcji z ¿ycia oraz nadmiarem samokrytycyzmu  zw³aszcza w odniesieniu do w³asnej kondycji fizycznej.
Nawracaj¹ce zaostrzenia choroby i dolegliwoci bólowe nierzadko zmuszaj¹ pacjentów do rezygnacji z pracy zawodowej, co powoduje niestabiln¹ sytuacjê finansow¹. Zauwa¿ono, ¿e zg³aszany przez chorych lêk
zwi¹zany jest z obaw¹ przed pogorszeniem
stanu zdrowia, bólem oraz przede wszystkim
 przed koniecznoci¹ leczenia operacyjnego
i wytworzeniem stomii. Takie postêpowanie
wci¹¿ jest niestety konieczne w przypadku
nieskutecznoci leczenia farmakologicznego.

Farmakoterapia w zaostrzeniach
i w trakcie remisji
WZJG wymaga krótkotrwa³ego leczenia
w celu opanowania rzutu choroby oraz d³ugotrwa³ej terapii maj¹cej na celu utrzymanie
remisji. Dobór terapii farmakologicznej zale¿y od aktywnoci choroby oraz umiejscowienia zmian zapalnych. Do g³ównych leków
stosowanych w WZJG nale¿¹ pochodne
kwasu 5-aminosalicylowego i kortykosteroidy, a tak¿e analogi puryn  azatiopryna
(AZP) oraz 6-merkaptopuryna (6-MP).
Warto podkreliæ, ¿e nie dysponujemy dot¹d metodami przyczynowego leczenia tego
schorzenia. Niezale¿nie od obranej metody
farmakoterapii, jej celem jest wygaszenie
przewlek³ego stanu zapalnego. W umiarkowanych oraz ciê¿kich zaostrzeniach lekami
z wyboru s¹ glikokortykosteroidy. W przypadku zmian uogólnionych stosuje siê leczenie systemowe (hydrocortyzon, prednizon,
metyloprednizolon). Jeli jednak choroba dotyczy tylko odbytnicy lub jedynie lewej po³owy jelita grubego, mo¿liwe jest leczenie
miejscowe (budesonid). U 40% pacjentów w
ci¹gu 12 tygodni udaje siê uzyskaæ pozytywn¹ odpowied na leczenie oraz remisjê
choroby (sterydowra¿liwoæ).
66
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Przewlek³e stosowanie tej grupy leków nie
wp³ywa jednak na d³ugoæ remisji i wi¹¿e siê
z ciê¿kimi powik³aniami. Niestety, ok.
3040% pacjentów wykazuje sterydozale¿noæ (nasilenie objawów choroby przy redukcji dawki leku), a 1520% sterydoopornoæ,
czyli brak reakcji na leczenie. U tych osób nale¿y rozwa¿yæ leczenie immunosupresyjne,
operacyjne lub terapiê biologiczn¹.
Sporód leków immunosupresyjnych stosuje siê przede wszystkim analogi purynowe
 azatioprynê i 6-merkaptopurynê. W przypadku pacjentów sterydozale¿nych lub sterydoopornych leki te pozwalaj¹ na redukcjê dawek stosowanych glikokortykosteroidów. Oba
leki, czêsto stosowane zamiennie, u oko³o 2/3
pacjentów pozwalaj¹ na podtrzymanie d³ugotrwa³ej remisji. Mimo doæ dobrej tolerancji,
u ok. 10% leczonych stwierdza siê dzia³ania
niepo¿¹dane. Za najciê¿sze uwa¿a siê ostre zapalenie trzustki (5% leczonych), supresjê szpiku oraz rzadko obserwowane cholestatyczne
zapalenie w¹troby. Dodatkowym minusem
analogów puryn jest ich opóniony o kilka tygodni efekt dzia³ania. W celu indukcji remisji
konieczne jest wiêc zastosowanie glikokortykosteroidów lub mesalazyny.
Mesalazyna jest pochodn¹ kwasu 5-acetylosalicylowego. £agodzenie objawów WZJG
nie wynika jednak z blokowania aktywnoci
cyklooksygenazy 1 (niesterydowe leki przeciwzapalne zaostrzaj¹ przebieg choroby), ale
raczej z hamowania szlaku lipoksygenazy oraz
syntezy IL-1 i TNFa. Mesalazyna w postaci
miejscowej (czopki, wlewki) jest skuteczna
u 7590% pacjentów, u których zmiany zapalne ograniczone s¹ do odbytnicy. W przypadku
zajêcia wiêkszej czêci jelita grubego lek ten
jest stosowany w postaci tabletek powlekanych, których otoczka jest wra¿liwa na pH
otoczenia. Taka konstrukcja leku pozwala na
jego uwolnienie dopiero w jelicie grubym, co
zmniejsza ryzyko dzia³añ niepo¿¹danych oraz
³agodzi ich objawy u 7590% pacjentów.
Nowe postaci leku s¹ doæ dobrze tolerowane; objawy niepo¿¹dane, takie jak bóle
g³owy, dyspepsja czy wysypki skórne, wystêpuj¹ rzadko. Leki potencjalnie jednak mog¹
powodowaæ supresjê szpiku, ródmi¹¿szowe
zapalenie nerek (w trakcie przewlek³ej terapii
nale¿y monitorowaæ parametry wydolnoci
tych narz¹dów), a tak¿e odwracaln¹ niep³odnoæ u mê¿czyzn. Mesalazyna nie wp³ywa na
p³odnoæ kobiet, upoledza jednak wch³aniania kwasu foliowego, st¹d w terapii przewlek³ej konieczna jest suplementacja tego mikroelementu.
Niestety, nie ma dot¹d kontrolowanych badañ klinicznych z randomizacj¹, które pozwoli³yby ustaliæ, jak d³ugo po osi¹gniêciu
remisji nale¿y stosowaæ wymienione wy¿ej
leczenie. Eksperci zalecaj¹ kontynuowanie
terapii bez ograniczeñ czasowych, pod wa-

runkiem jej dobrej tolerancji i zachowania zasad bezpieczeñstwa, dotycz¹cych przede
wszystkim obserwacji w kierunku mo¿liwych dzia³añ niepo¿¹danych i wykonywania
laboratoryjnych badañ kontrolnych. Leczenie
mesalazyn¹ oraz glikokortykosteroidami (zarówno terapia ogólna, jak i miejscowa) mog¹
byæ kontynuowane w trakcie ci¹¿y (leki
grupy B w klasyfikacji FDA). Choroba nie
wp³ywa na p³odnoæ kobiet, a w trakcie remisji przebieg ci¹¿y powinien byæ ca³kowicie prawid³owy. W przypadku zajcia
w ci¹¿ê w trakcie aktywnej fazy choroby
istnieje jednak wy¿sze od populacyjnego
ryzyko poronienia.

Leczenie chirurgiczne
obci¹¿one ryzykiem
Alternatyw¹ do leczenia zachowawczego
jest leczenie operacyjne. W przypadku ciê¿kich zaostrzeñ i braku remisji pomimo intensywnej farmakoterapii lub w przypadku wyst¹pienia powik³añ, takich jak perforacja czy
ostre rozdêcie okrê¿nicy, operacja jest czêsto
zabiegiem ratuj¹cym ¿ycie. Metod¹ przynosz¹c¹ najtrwalsze efekty jest ca³kowita kolektomia z wy³onieniem stomii na koñcowym
odcinku jelita cienkiego.
Alternatywnie, u pacjentów z ma³o zaawansowanymi zmianami zapalnymi w odbytnicy, mo¿na wykonaæ czêciowe usuniêcie okrê¿nicy oraz zespolenie jelita cienkiego
z odbytnic¹. Najczêciej wykonuje siê operacje typu pouch  proctocolectomiê, w przebiegu której w kolejnych etapach usuwa siê
wiêkszoæ jelita grubego, wytwarza zbiornik
z koñcowego odcinka jelita krêtego i ³¹czy go
z kana³em odbytu.
Wskazania do leczenie operacyjnego mo¿na podzieliæ na 3 kategorie:
l Nag³e  w przypadku perforacji jelita, masywnego krwotoku, megacolon toxicum
oraz zapalenia otrzewnej;
l Pilne  w przypadku bardzo ciê¿kiego zaostrzenia choroby, którego nie mo¿na opanowaæ lekami;
l Wybiórcze  czêste zaostrzenia choroby,
dysplazja, powik³ania polekowe, uci¹¿liwe
objawy pozajelitowe.
Zabieg chirurgiczny, zw³aszcza wykonywany ze wskazañ nag³ych, jest zawsze obci¹¿ony ryzykiem ciê¿kich powik³añ. Warto pamiêtaæ o mo¿liwoci zaka¿enia siê jednym
z wirusów zapalenia w¹troby  w przypadku
WZW C wiêkszoæ zaka¿eñ wci¹¿ ma charakter wewn¹trzszpitalny. Bardzo powa¿nym
problemem jest tak¿e okaleczaj¹cy charakter
operacji. ¯ycie ze stomi¹ jest oczywicie
mo¿liwe, jego jakoæ pozostawia jednak wiele do ¿yczenia. Brak kontroli nad aktem defekacji oraz lêk przed uszkodzeniem worka stomijnego i wylaniem treci jelitowej jest czê-
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sto przyczyn¹ rezygnacji z ¿ycia towarzyskiego czy pracy zawodowej. Ponadto fakt
posiadania stomii wp³ywa negatywnie na jakoæ ¿ycia intymnego  u pacjentów pojawia
siê strach przed brakiem atrakcyjnoci oraz
uczucie obrzydzenia do w³asnego cia³a. Niestety, te obawy utrzymuj¹ siê czêsto nawet po
likwidacji stomii. Ka¿da inna ni¿ leczenie
operacyjne alternatywa wobec nieskutecznej
farmakoterapii standardowej jest wiêc z du¿ym entuzjazmem przyjmowana zarówno
przez pacjentów, jak i przez opiekuj¹cych siê
nimi lekarzy. Tak¹ alternatywê mo¿e stanowiæ terapia biologiczna.

ne w ramach JGP dla danego schorzenia. W
przypadku WZJG uniemo¿liwia to praktycznie stosowanie terapii biologicznej  stwierdza dr Zagórowicz.
Rozwi¹zaniem, które sprawdza siê
w przypadku innych schorzeñ wymagaj¹cych niestandardowych terapii, jest w naszym kraju program terapeutyczny.  Stosowanie terapii biologicznej u pacjentów
z WZJG powinno byæ w Polsce mo¿liwe. Leczenie powinny jednak przeprowadzaæ tylko
orodki wysokospecjalistyczne, które maj¹
dowiadczenie i sprzêt konieczne do przeprowadzenia diagnostyki ró¿nicowej i wykluczaj¹cej utajone zaka¿enia.
Pacjentów, u których konieczne by³oby zastosowanie terapii biologicznej, jest niewielu.
Szacujemy, ¿e to 2030% osób ze zmianami
zapalnymi obejmuj¹cymi ca³e jelito grube 
wyjania dr Zagórowicz. Stowarzyszenia pacjentów oraz krajowy konsultant ds. gastroenterologii wielokrotnie apelowali o utworzenie programu terapeutycznego, w ramach
którego istnia³aby mo¿liwoæ zastosowania
terapii biologicznej przynajmniej w celu indukcji remisji choroby.  Podanie infliksimabu pacjentom ze sterydooporn¹ lub sterydozale¿n¹ postaci¹ choroby mo¿e pozwoliæ na
uzyskanie remisji, któr¹ nastêpnie bêdziemy
podtrzymywaæ stosuj¹c leki immunosupresyjne. Efekty stosowania azatiopryny czy 6merkaptopuryny s¹ zauwa¿alne dopiero po
kilku tygodniach. Zastosowanie leków biologicznych jako terapii pomostowej pomiêdzy
sterydoterapi¹ a leczeniem immunosupresyjnym pozwala zmniejszyæ czas nara¿enia na
dzia³ania niepo¿¹dane glikokortykosteroidów oraz ich sumaryczn¹ dawkê  wyjania
dr Zagórowicz.

Niedostêpna terapia
Infliksimab, chimeryczne przeciwcia³o
przeciwko TNFa, ma ju¿ udowodnion¹ skutecznoæ w leczeniu wielu chorób o znanym
lub podejrzewanym pod³o¿u autoimmunologicznym: w reumatoidalnym zapaleniu stawów, zesztywniaj¹cym zapaleniu stawów
krêgos³upa, chorobie Leniowskiego-Crohna. O ile jednak w patofizjologii tego ostatniego schorzenia istotna jest odpowied Th1-zale¿na, regulowana przez TNFa, o tyle
w przypadku colitis ulcerosa g³ówn¹ rolê pe³ni prawdopodobnie odpowied Th2-zale¿na.
Mimo to w niektórych badaniach wykazano
skutecznoæ infliksimabu w leczeniu WZJG.
 W Barcelonie, podczas tegorocznej konferencji gastroenterologicznej, przedstawiono
wstêpne wyniki odleg³ej skutecznoci stosowania infliksimabu u pacjentów z colitis ulcerosa. Odpowied na leczenie biologiczne wyst¹pi³a u 70% pacjentów, remisjê uda³o siê
uzyskaæ u blisko po³owy chorych. Terapia biologiczna czêsto pozwala na uzyskanie remisji
u pacjentów sterydozale¿nych. W tej grupie
zastosowanie infliksimabu pozwala na stopniow¹ redukcjê dawek glikokortykosteroidów
 informuje dr Edyta Zagórowicz, gastroenterolog, cz³onek Sekcji Jelitowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego.
Terapia biologiczna wydaje siê wiêc skuteczn¹ alternatyw¹ dla leczenia chirurgicznego w przypadkach, w których standardowa
farmakoterapia zawiod³a. Dr Zagórowicz
podkrela jednak, ¿e wci¹¿ trudno jest dok³adnie okreliæ grupy pacjentów z colitis
ulcerosa, u których zastosowanie infliksimabu by³oby postêpowaniem optymalnym.
 Definicja klasycznej farmakoterapii jest
ró¿na w poszczególnych krajach. Czasami o
nieskutecznoci leczenia zachowawczego
mówi siê w odniesieniu do pacjentów sterydowra¿liwych, innym razem w odniesieniu
do osób, u których nie uda³o siê uzyskaæ remisji pomimo leczenia immunosupresyjnego. Pozostaje równie¿ grupa pacjentów,
u których choroba ma przebieg piorunuj¹cy
i decyzjê o strategii leczenia musimy podj¹æ

Niepewne rokowania
w ci¹gu kilku dni. Wiemy jednoczenie, ¿e
zastosowanie terapii biologicznej w istotny
sposób zmniejsza ryzyko koniecznoci wykonania zabiegu kolektomii  podkrela doktor Zagórowicz.
Pacjenci zrzeszeni w towarzystwie J-elita
od dawna postuluj¹, aby chorzy na wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego mieli mo¿liwoæ korzystania z terapii biologicznej.
Niestety, w Polsce wci¹¿ nie ma programu
terapeutycznego umo¿liwiaj¹cego finansowanie tego leczenia.
 W zesz³ym roku istnia³a mo¿liwoæ stosowania infliksimabu u pacjentów z colitis
ulcerosa w ramach wiadczenia za zgod¹
p³atnika. Obecnie jednak lekarz mo¿e wyst¹piæ do NFZ o refundacjê leczenia niestandardowego tylko wtedy, jeli jego koszt przekracza przynajmniej trzykrotnie koszty rozlicza-

Pacjenci z WZJG zagro¿eni s¹ przede
wszystkim powik³aniami wynikaj¹cymi
z przewlek³ego procesu zapalnego tocz¹cego
siê w jamie brzusznej. Najczêciej, u blisko
13% pacjentów, obserwuje siê polipowatoæ
rzekom¹. Do najciê¿szych powik³añ miejscowych nale¿¹: perforacja (oko³o 3% chorych)
i megacolon toxicum (ok. 4% chorych). Mo¿liwe jest równie¿ wyst¹pienie zagra¿aj¹cego
¿yciu krwawienia (ok. 1% pacjentów), zwê¿enia wiat³a jelita (ok. 9% chorych), przetok,
szczelin i ropni. U pacjentów z colitis ulcerosa obserwuje siê równie¿ szereg objawów pozajelitowych, np. zapalenie têczówki, zapalenia stawów, powik³ania skórne (rumieñ guzowaty, zgorzelinowe zapalenie skóry) i naczyniowe (¿ylna choroba zakrzepowo-zatorowa)
oraz objawy uszkodzenia w¹troby i dróg ¿ó³ciowych, w tym stwardniaj¹ce zapalenie dróg
¿ó³ciowych (ang. primary sclerosing cholangitis  PSC). W przypadku ostatniej patologii
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klinika
nawet ca³kowita kolektomia nie jest gwarancj¹ zatrzymania procesu chorobowego dróg
¿ó³ciowych, a wówczas jedynym rozwi¹zaniem jest przeszczep w¹troby.
Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego potencjalnie jest równie¿ stanem przedrakowym. Rak jelita grubego u pacjentów
z WZJG stanowi jednak mniej ni¿ 1%
wszystkich diagnozowanych przypadków
nowotworów kolorektalnych. Wed³ug najnowszych wyników metaanalizy, ryzyko rozwoju raka jelita grubego u pacjentów dotkniêtych WZJG wynosi 2% po 10 latach
trwania choroby, 8% po 20 latach i a¿ 18% po
30 latach. Najwa¿niejszy wydaje siê czas
trwania choroby; ryzyko zaczyna wzrastaæ po
810 latach od jej rozpoznania i zwiêksza siê
regularnie o 0,51% rocznie. Wiek pacjenta,
w którym zosta³a zdiagnozowana choroba,
odgrywa tak¿e istotn¹ rolê. Im wczeniej wyst¹pi³y objawy, tym wiêksze ryzyko raka. Je¿eli choroba zosta³a rozpoznana przed 15. r.¿.
i trwa 35 lat, to ryzyko wyst¹pienia raka jelita grubego wynosi a¿ 40%. Nale¿y zaznaczyæ
jednak, ¿e czas trwania choroby i wiek pacjenta, w którym postawiono diagnozê, s¹
czynnikami niezale¿nymi od siebie.
Wród czynników przyczyniaj¹cych siê
do rozwoju raka u pacjentów z WZJG wymienia siê tak¿e rozleg³oæ zmian zapalnych.
Istotne jest tak¿e obci¹¿enie rodzinne
 stwierdzenie raka jelita grubego u najbli¿szych krewnych dwukrotnie zwiêksza ryzyko
onkologiczne. Wed³ug rekomendacji European Crohns and Colitis Organisation (ECCO)
oraz Société Française dEndoscopie Digestive (SFED), u chorych na WZJG kolonoskopia powinna byæ wykonywana po 810
latach od momentu postawienia diagnozy
w celu oceny rozleg³oci stanu zapalnego.
W przypadku stwierdzenia rozleg³ych zmian
zapalnych w jelicie grubym zaleca siê wykonywanie kolonoskopii co dwa 2 lata do 20. r.
trwania choroby, a nastêpnie co rok.
Colitis ulcerosa jest chorob¹ przewlek³¹
i wymaga czujnoci zarówno od pacjenta, jak
i od lekarza. Jest to jednak schorzenie, z którym mo¿na prowadziæ udane ¿ycie osobiste
i zawodowe.  Przed er¹ leczenia biologicznego 2030% pacjentów z colitis ulcerosa
z czasem wymaga³o leczenia chirurgicznego.
W zdecydowanej wiêkszoci przypadków
choroba przebiega jednak ³agodnie, a jej zaostrzenia czêsto nie wymagaj¹ hospitalizacji
pacjenta  zapewnia dr Zagórowicz.

Niezadowolony Hipokrates
W wietle badañ klinicznych, terapia biologiczna przynosi po¿¹dane korzyci u pacjentów z WZJG. Niestety, polscy chorzy nie
mog¹ liczyæ na refundacjê skutecznej terapii
ze wzglêdów czysto administracyjnych: nie
68
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ma programu terapeutycznego ani wsparcia
ze strony MZ.
Oczywicie, chorzy mog¹ sami pokrywaæ koszty leczenia, nie ka¿dego jednak
na to staæ. Ubo¿si chorzy s¹ wiêc leczeni
chirurgicznie.
Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka, Europejska Konwencja o Ochronie
Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci
i Konstytucja RP jasno precyzuj¹, ¿e ka¿dy
cz³owiek jest uprawniony do korzystania
ze swoich praw, bez wzglêdu na pochodzenie spo³eczne czy maj¹tek. Art. 68 ust.
1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. stanowi wyranie: Ka¿dy ma prawo do
ochrony zdrowia. Brak refundacji terapii
biologicznej chorych z WZJG tego prawa
pozbawia.
Brak refundacji terapii biologicznej, powszechnie uznawanej za skuteczn¹ i zdecydowanie mniej inwazyjn¹ w porównaniu
z zabiegiem operacyjnym, budzi wewnêtrzny
konflikt moralny w rodowisku lekarskim.
Jednym z obowi¹zków lekarza jest przecie¿
respektowanie praw pacjenta. A jednym
z praw pacjenta jest prawo do wiadczeñ
zdrowotnych odpowiadaj¹cych wymaganiom wiedzy medycznej, opartej na dostêpnych metodach.
Aktualne badania medyczne potwierdzaj¹ skutecznoæ terapii biologicznej w
WZJG. Polscy gastroenterolodzy nie mog¹ jej jednak stosowaæ, gdy¿ terapia nie
jest refundowana. I choæ ta sytuacja przypomina za³o¿enia teatru absurdu, to zarówno lekarze, jak i pacjenci z WZJG
wci¹¿ maj¹ nadziejê, ¿e wprowadzenie
programu terapeutycznego przez Ministerstwo Zdrowia nie oka¿e siê przys³owiowym czekaniem na Godota. n
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