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problem interdyscyplinarny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. Zajęcie innych narządów i układów - 6- 47% chorych 

2. Manifestacje pozajelitowe: 

a. mogą wyprzedzać objawy IBD 

b. mogą wystąpić w okresie remisji IBD: 

    zapalenie stawów kręgosłupa, zapalenie naczyniówki oka, pierwotne   

    stwardniąjce zapalenie dróg żółciowych (PSC), zgorzelinowe zapalenie   

    skóry 

c. mogą towarzyszyć zaostrzeniu IBD: 

    rumień guzowaty, afty błony śluzowej jamy ustnej, zapalenia stawów   

    obwodowych 

 

IBD jako problem interdyscyplinarny  

manifestacje pozajelitowe  



Manifestacje pozajelitowe IBD 

zmiany skórne  

Czy często myślimy o IBD obserwując EN 



 

1. Rumień guzowaty ( erythema nodosum)  

 

 Najczęstsza zmiana skórna w IBD  

 Guz: twardy, tkliwy, zwykle zlokalizowany na podudziach po stronie 

prostowników - zwykle 

 Korelacja z aktywnością IBD - zwykle 

 Leczenie jak w IBD, skuteczne kortykosteroidy (systemowo) 

Manifestacje pozajelitowe IBD 

zmiany skórne  



 

Inne:  

1. Łuszczyca –  CD/PO 10%/2,9%  

2. Pęcherzowe odklejanie się naskórka  

3. Zapalenie martwicze naczyń krwionośnych skóry  

4. Przerzutowa postać CD (metastatic Crohn disease) 

Manifestacje pozajelitowe IBD 

zmiany skórne  



Manifestacje pozajelitowe IBD 

zmiany skórne  

Pyoderma gangrenosum 



Zgorzelinowe zapalenie skóry (pyoderma gangrenosum)  

 Korelacja z aktywnością IBD - 50% 

 Lokalizacja zmian - różnorodna 

 Leczenie :  

   kortykosteroidy systemowo –prednizon (60-80 mg/d) 

   pulsy z metyloprednizolonu  

   inne leki immunosupresyjne (cyklosporyna) 

   miejscowo: kortykosteroidy, cromoglycat, dapson, tacrolimus oraz    

   plazmafereza, hiperbaryczny tlen  

 Leki anty TNF-α   (np. infliximab)  

Manifestacje pozajelitowe IBD 

zmiany skórne  



 

Adalimumab w leczeniu choroby  
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• Mężczyzna lat 36 

• Początek choroby 2011r. – PG na 

lewym przedramieniu 

•Leczenie miejscowe 

•Brak objawów jelitowych IBD 

    

 

 Wywiad: początek choroby  

2011-07-HUM-1712 



 

 

 

Badanie fizykalne – bez zmian 

Badania laboratoryjne – norma 

Leczenie miejscowe - nieskuteczne 

Konsultacja dermatologiczna: prednizon 30mg/d/per os 

W trakcie leczenia pojawiają się dodatkowe zmiany 

skórne 

 Wywiad: diagnostyka   

2011-07-HUM-1712 



 

 

 

 Wywiad: diagnostyka   

2011-07-HUM-1712 

 

 



 

 

 

 Wywiad: diagnostyka   

2011-07-HUM-1712 

 

 



 

 

 

 

 

KOLONOSKOPIA – ILEUM TERMINALE 

2011-07-HUM-1712 
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KOLONOSKOPIA - WSTĘPNICA 
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Wywiad: Rozpoznanie i zastosowane leczenie  

2011-07-HUM-1712 

Terapia:  

Kontynuacja kortykoterapii 

Tiopuryny ( w drugim tygodniu objawy 

nietolerancji: tachykardia, kołatanie serca) 

Kwalifikacja do leczenia biologicznego 

Adalimumab: leczenie indukcyjne, a 

następnie podtrzymujące  



 

 

 

Wywiad: Rozpoznanie i zastosowane leczenie  

2011-07-HUM-1712 Po 6 miesiącach terapii 



 

 

 

Pyderma gangrenosum – 29.XI.2012 

2011-07-HUM-1712 



Zakażenia wirusowe u chorych z IBD 

1. Program terapeutyczny „Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna” 

 

• HBsAg 

• p/c A-HCV 

• CMV 

• EBV 



 

Choroba CMV o ciężkim przebiegu 

u pacjenta z chorobą Leśniowskiego-

Crohna leczonego biologicznie 

MACIEJ GONCIARZ 
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• Mężczyzna lat 38  

 

• Początek choroby w sierpniu br: 

 Krwiste biegunki 10-15/d 

 Bóle jamy brzusznej 

 Wyniszczenie: spadek masy ciała o 20kg/2 miesiące 

 Kolonoskopia i badanie histopatologiczne: 

wrzodziejące zapalenie jelita grubego 

 Leczenie: kortykosteroidy, analogi tiopuryn, 

sulfasalazopiryna, ciprofloksacyna, metronidazol 

 Bez poprawy w trakcie leczenia 

 Hospitalizacja w tut. Oddziale 

 Wywiad: początek choroby  

2011-07-HUM-1712 



 

 

 

 

• Stan chorego przy przyjęciu 

 Tachykardia 100/min 

 Nad prawym dołem biodrowym opór patologiczny o 

śr. około 10 cm, nieznacznie bolesny, o wzmożonej 

spoistości 

 Liczne przetoki okołoodbytnicze 

 Rektosigmoidoskopia: do zstępnicy – widoczne 

„sztancowane” głębokie owrzodzenia oddzielone od 

siebie pasmami brukowanej śluzówki (hist-pat: 

wrzodziejące zapalenie jelita grubego) 

 Wywiad: diagnostyka   

2011-07-HUM-1712 



 

 

 

 

 Badania laboratoryjne: 

 Morfologia:  

 HCT  -  24% 

 HGB  -  7,6 g/dl 

 RBC -  3,23 mln/mm3 

 WBC  -  5,99 tys/mm3,  

 PLT  -  590 tys/mm3 

        CRP  -  100 mg/dl  

        Fe -              9 µg/dl 

        ALT      –    32 U/l 

        AST      -    29 U/l 

        GPT      - 102 U/l 

        HBV (serologiczne markery zakażenia) – nb 

        p/c A-HCV - nb 

 Wywiad: diagnostyka   

2011-07-HUM-1712 



 

 

 

 

 Leczenie: 

 TPN (Vitalipid N, Soluvit N) 

 Hydrocortison iv 400 mg/d 

 Mesalazyna 4,5g/d 

 Azatiopryna 100 mg/d (2mg/kgmc) 

 Metronidazol 1,5 iv/d 

 Ciprofloksacyna 0,8 iv/d, amoksycylina 2,0 iv/d 

 

Poprawa stanu klinicznego, ustąpienie bólów jamy brzusznej, 

zmniejszenie liczby wypróżnień 

 

 Wywiad: diagnostyka   

2011-07-HUM-1712 



 

 

 

TK jamy brzusznej: 

 Odcinkowe poszerzenie poprzecznicy do ok. 5 cm 

TK miednicy małej: 

 Bez zmian 

Kolonoskopia: 

 Ileum terminale – owrzodzenia, obrzęk 

 Wstępnica proksymalna – głębokie owrzodzenia, 

brukowanie śluzówki 

 Dystalna wstępnica, poprzecznica, proksymalna 

zstępnica bez zmian 

 Pozostała część zstępnicy i esica – linijne, głębokie 

owrzodzenia, „brukowanie” śluzówki 

 Odbytnica - wolna 

 Dalsza diagnostyka   

2011-07-HUM-1712 

Ileitis profunda 

colitis profunda 

colitis profunda 



 

 

 

Wątpliwości: 
1. Choroba Leśniowskiego-Crohna (?): 

 Guz w prawym podbrzuszu 

 Zajęcie ileum terminale 

 Kształt owrzodzeń, brukowanie śluzówki, 

odcinkowość zmian 

 Przetoki 

 

2. Wrzodziejące zapalenie jelita (?): 

 Wynik badania histopatologicznego 

 Zajęcie lewej okrężnicy 

 

  

2011-07-HUM-1712 



 

 

 

Diagnostyka różnicowa: 

 
1. Choroba Leśniowskiego-Crohna (?): 

 Guz w prawym podbrzuszu 

 Zajęcie ileum terminale 

 Kształt owrzodzeń, brukowanie śluzówki, 

odcinkowość zmian 

 Przetoki 

 

2. Wrzodziejące zapalenie jelita (?): 

 Wynik badania histopatologicznego 

 Zajęcie lewej okrężnicy 

 

  

2011-07-HUM-1712 



 

 

 

• Rozpoznanie: Choroba Leśniowskiego-Crohna 

 

•Pełna kwalifikacja do leczenia biologicznego 

•Infliximab 5mg/kg iv; podano 2 dawki (0+14) 

 1-2 wypróżnienia 

 Wzrost masy ciała 

 Normalizacja morfologii krwi obwodowej 

 

Wywiad: Rozpoznanie i zastosowane leczenie  

2011-07-HUM-1712 



 

 

 

• 2 tygodnie po podaniu drugiej dawki infliximabu: 

 Gorączka do 38°C (negatywne posiewy krwi, moczu, stolca, 

toksyna Cl. difficile - nb) 

 Osutka (wysypka plamisto-grudkowa) na odsłoniętych 

powierzchniach kończyn, zwłaszcza górnych 

 Serologiczne markery zakażenia CMV: IgG>500 U/ml, IgM -

1,68 U/ml, CMV-DNA   (PCR ) - 33 600 kopii/ml 

 Krwotok jelitowy – kolektomia, ileostomia, drenaż otrzewnej. 

Jelito grube w całości zmienione, perforacja w obrębie kątnicy 

(stara) 

 Wywiad: dalszy przebieg choroby i leczenia 

2011-07-HUM-1712 



 

 

 

 

 

 

 5 doba po zabiegu: 

 Ekwiwalent  tężyczki (prawidłowe stężenie wapnia) 

 Napad drgawek kloniczo-tonicznych 

 Utrata przytomności (TK głowy –bez mian) 

 Ostra niewydolność oddechowa: 

 Wentylacja mechaniczna  

 Leczenie przeciwdrgawkowe: clonazepam iv, depakina  

 Wankomycyna iv 

 Gancyklowir 10mg/kg mc w 2 dawkach podzielonych 

 

 Włączenie leczenia biologicznego  

2011-07-HUM-1712 



 

 

 

 Włączenie leczenia biologicznego  

2011-07-HUM-1712 

1. Choroba Leśniowskiego-Crohna (?): 

 Guz w prawym podbrzuszu 

 Zajęcie ileum terminale 

 Kształt owrzodzeń, brukowanie śluzówki, 

odcinkowość zmian 

 Przetoki 

2. Wrzodziejące zapalenie jelita (?): 

 Wynik badania histopatologicznego 

 Zajęcie lewej okrężnicy 

3. Choroba CMV wyindukowana infliximabem (?) 

 Zależność czasowa pomiędzy wystąpieniem 

objawów choroby CMV, a leczeniem biologicznym 

 Krwotok jelitowy jako manifestacja choroby CMV 



 

 

 

  

Zakażenie CMV 

 

2011-07-HUM-1712 

 2 niciowy wirus DNA (herpesviridae,betaherpesviriniae) 

 Pierwotne zakażenie w okresie dzieciństwa (1 szczyt) i 

pokwitania (2 szczyt) – brak ekspresji genów wirusa 

 Zakażane komórki: monocyty, makrofagi, nabłonkowe 

przewodów ślinowych i oskrzeli, limfocyty, mięśni 

gładkich, fibroblasty, śródbłonkowe 

 Źródło zakażenia: mocz, sperma, kał, ślina, wydzielina z 

pochwy, krew, pokarm kobiecy, przeszczepione narządy 

 60%-80% populacji p/c a-CMV (IgG)  

 Nasilenie reaktywacji – p/c poliklonalne (ATG, 

Thymoglobulin, p/c monoklonalne OKT3,  analogi 

tiopuryn, mykofenolan mofetilu 

 Nasilenie replikacji – glikokortykoidy, cyklosporyna A, 

takrolomus, baxiliximab, daklizumab 



 

 

 

 

 

Maria Wiśniewska-Jarosińska 

Klinika Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Jan Chojnacki 

Uzyskano ustną zgodę dr Marii Wiśniewskiej-Jarosińskiej na 

przedstawienie przypadku 

Przypadek pacjenta z ziarniniakowatością ustno-

twarzową 

 – długa droga do prawidłowego rozpoznania 



Pierwsza wizyta w  Poradni Gastroenterologicznej 

Centrum Medycznego Szpitala Św. Rodziny w Łodzi  

– listopad 2010 

Mężczyzna l. 48 
Wzrost  178; m.c. 76 kg; BMI 24 kg/m2 

 

Zgłaszał:  

 silne bóle gardła, 

 nawrotowe afty w jamie ustnej, 

 obrzęk warg, języka, 

 bóle i obrzęk dziąseł, 

 stany podgorączkowe, 

 bóle brzucha, 

 biegunkę, 

 ubytek mc. 







Pierwsza wizyta – listopad 2010 

 

 

 U pacjenta stwierdzono głębokie, szczelinowate 

owrzodzenia na migdałkach podniebiennych, 

brukowanie błony śluzowej podniebienia 

miękkiego, afty na podniebieniu twardym      

oraz obrzęk dziąseł i warg. 



Przebieg choroby opisany przez pacjenta  

 W grudniu 2010 roku po blisko czterech latach od 

wystąpienia pierwszych dolegliwości zdiagnozowano     

u mnie chorobę Leśniowskiego-Crohna. 

 

 Historia mej choroby miała swój początek w marcu 

2007roku, gdy skończyłem 43 lata życia i zaczęła się 

prozaicznym pobolewaniem dziąseł podczas spożywania 

pokarmów . 

 

 Przez myśl nie przeszło mi wtedy, że to początek 

mojego długiego biegu w nieznane. 



Przebieg choroby opisany przez pacjenta  

 W maju 2007 roku poddałem się operacji usunięcia 

dwóch obustronnie położonych guzów żuchwy, które     

w ocenie histopatologicznej okazały się kostniakami. 

Konieczne były także ekstrakcje zębów. 

 

 Po krótkim czasie nawrócił ból dziąseł i ponownie 

wymagałem operacji zmiany guzowatej na dziąśle          

o fioletowym zabarwieniu (hist.pat. nadziąślak ziarnisty 

– epulis granulomatosa).  



Przebieg choroby opisany przez pacjenta  

 Z biegiem czasu kolor dziąseł nie zmienił się (nadal były 

malinowe), a ponadto nie mogłem myć zębów, ponieważ 

każde dotkniecie nawet delikatne wyzwalało 

ból oraz krwawienie. Dodatkowo zaczęło boleć mnie 

podniebienie (stało się  mocno zaczerwienione oraz 

gąbczaste). 



Przebieg choroby opisany przez pacjenta  

 Musiałem poznać "MAPĘ" swej 

jamy ustnej i tak układać sobie pokarm, aby jego 

gryzienie odbywało się w miejscach sprawiających mi 

najmniejszy ból. Chleb mogłem jeść powoli 

i tylko bez skórki, gdyż jej twardość sprawiała ból                   

i krwawienie. Nawet ziarenko maku w zetknięciu z mym 

podniebieniem dawało niemiłe odczucia. 



Przebieg choroby opisany przez pacjenta  

 Dodatkowo dolna warga z prawej strony znacznie 

zwiększyła swą objętość, a w niedługim czasie również 

cała buzia zaczęła się zmieniać (policzki zaczęły 

puchnąć ,a pod nosem wystąpiło zgrubienie). 

 

 Wstydziłem się wychodzić z domu i ograniczałem          

to tylko do wizyt do kolejnych lekarzy. 



Przebieg choroby opisany przez pacjenta  

 Dolegliwości jamy ustnej przybierały na sile do tego 

stopnia, że z płukankami zaleconymi w Instytucie 

Stomatologii w Łodzi z siemienia lnianego i kłącza 

pięciornika chodziłem z przerwami po kilka godzin 

dziennie, a nawet jeździłem autem, aby tylko 

zmniejszyć dolegliwości. 

 W lutym 2008r dowiedziałem się jakie choroby mogą być 

potencjalnie odpowiedzialne za moje dolegliwości. 

Wśród nich wymienione zostały: ziarniniak Wegenera, 

sarkoidoza, zespół Melkerssona-Rosenthala oraz 

choroba Leśniowskiego-Crohna. 

 

 



Zespół Melkerssona-Rosenthala 

 Rzadki zespół neurologiczny o słabo poznanej etiologii, 

którego podłożem jest łagodne, nawracające 

ziarniniakowe zapalenie naczyń.  

 

Na obraz zespołu składają się: 

 nawracające porażenie nerwu VII, 

 obrzęk warg, pofałdowanie języka (lingua plicata), 

 niekiedy porażenie innych nerwów czaszkowych, 

 czasem polineuropatia lub objawy ośrodkowe. 



Przebieg choroby opisany przez pacjenta  

 Witałem więc każdy kolejny dzień razem z MELKERSSONEM.  

Tych dni nie było za wiele gdyż po kilku miesiącach zaczęły się bóle             

w okolicy odbytu. Ból był początkowo delikatny, ale niestety każdy 

kolejny dzień zwiększał jego skalę . W końcu nawet chodzenie 

sprawiało duży rozpierający ból, utworzył się ropień. 

 

 Zapoczątkowało to moje kolejne wędrówki do szpitala                        

i 4 operacje, gdyż po ropniu zrobiły się przetoki, które nie dawały     

za wygraną. 

 



Przebieg choroby 

 W latach 2008 i 2009 pacjent był wielokrotnie 

hospitalizowany w Klinice Chirurgii Ogólnej i 

Kolorektalnej UM w Łodzi, czterokrotnie w tym czasie 

operowany z powodu przetok i ropni okołoodbytniczych 



Badania endoskopowe 

 Kolonoskopia (05.09.2007r): Okolica odbytu prawidłowa. Aparat 

wprowadzono do poprzecznicy, poprzecznica wypełniona stolcem, 

brak możliwości pełnej oceny. W esicy płaski polip usunięto metodą 

biopsji gorącej, materiał przesłano do badania histopatologicznego. 

Na przejściu esiczo-odbytniczym miejscowo błona śluzowa              

o płasko-wyniosłej powierzchni, przekrwiona – pobrano wycinki. 

Błona śluzowa w pozostałej zbadanej części jelita o widocznym 

rysunku naczyniowym i prawidłowym zabarwieniu. 

 

Wynik badania histopatologicznego: 

 1. Polip hiperplastyczny esicy 

 2. Błona śluzowa jelita obrzmiała z naciekami zapalnymi  z komórek 

limfoidalnych i plazmatycznych, o zachowanej architektonice gruczołów. 

Miejscami widoczne drobne wybroczyny krwi. Obraz mikroskopowy 

odpowiada colitis chronica non specifica. 



Badania endoskopowe 

 Kolonoskopia (10.03.2008): Kolonoskop wprowadzono 

do ileum terminale. Błona śluzowa badanego odcinka 

jelita cienkiego i całego jelita grubego bez zmian.  

 

 Pobrano wycinki z jelita cienkiego – butelka 1, ze 

wstępnicy – butelka 2, odbytnicy – butelka 3. 

 

Badanie histopatologiczne: 

 1. Atrophia villorum partialis focalis (IIo). Enteritis chronica activa. 

 2,3 Colitis chronica. W nacieku zwraca uwagę duża liczba 

granulocytów kwasochłonnych. 

 

 



Przebieg choroby 

 Hospitalizacja w Klinice Gastroenterologii UM w Łodzi: 

26.11-10.12.2010r. 

 W badaniach laboratoryjnych nie stwierdzano istotnych odchyleń od 

normy.  

 

 Gastroskopia (26.11.2010): Przy wprowadzaniu aparatu na 

podniebieniu miękkim i tylnej ścianie gardła widoczne brukowanie 

błony śluzowej z linijnymi owrzodzeniami. Przełyk oraz wpust od 

góry i w inwersji bez zmian. W żołądku treść klarowna. Błona 

śluzowa żołądka bez zmian. Błona śluzowa opuszki dwunastnicy 

sprawia wrażenie brukowanej, pokryta licznymi nadżerkami 

aftowymi (pobrano wycinki). Część zaopuszkowa dwunastnicy w 

zakresie widoczności bez zmian. 

 Test ureazowy na Helicobacter pylori – ujemny 

 



Badania endoskopowe 

Ileokolonoskopia (26.11.2010): W kanale odbytu na godzinie 5.00 

podejrzenie zamkniętego ujścia przetoki okołoodbytniczej. 

Przygotowanie jelita do badania dobre. Obejrzano całe jelito grube i 

dystalny odcinek jelita krętego na długości około 15 cm. W jelicie 

krętym liczne kępki Peyera, bez ubytków błony śluzowej (pobrano 

wycinki – poj.1). Błona śluzowa kątnicy, wstępnicy, poprzecznicy i 

zstępnicy bez zmian. W esicy i odbytnicy miejscami widoczne 

owrzodzenia aftowe i linijne blizny (pobrano wycinki – poj.2). 

 



Obraz endoskopowy jelita 



Badanie histopatologiczne 

 

 1. Fragmenty błony śluzowej jelita cienkiego z obecnością grudki 

chłonnej pod nabłonkiem pokrywnym. 

 2. Fragmenty blaszki właściwej błony śluzowej jelita grubego, 

miejscami bez nabłonka pokrywnego z naciekiem zapalnym 

złożonym głównie z limfocytów i komórek plazmatycznych, które nie 

wnikają do światła cew gruczołowych oraz ogniskami nieswoistego 

ziarninowania. 

 

 Wniosek: Obraz mikroskopowy wszystkich wycinków świadczy       

o przewlekłym procesie zapalnym, który nie nosi znamion 

konkretnej jednostki chorobowej. Utkanie śluzówki jelita nie 

wyklucza choroby Crohna. 

 

 



Przebieg choroby opisany przez pacjenta  

 Już po paru dniach od pierwszym podania infliksymabu 

zaobserwowałem, że jest lepiej. Podniebienie stało się 

mniej bolesne, zmniejszyły się obrzęki twarzy i warg, 

usta stały się bardziej elastyczne (wcześniej 

odczuwałem rozpieranie). Kolejne dni zmierzały ku 

dobremu. Pamiętam, że tuż przed podaniem drugiej 

dawki, czyli około 14 dnia od podania pierwszego wlewu 

dożylnego leku zagoiły się rany na podniebieniu, nie 

przygryzałem śluzówki jamy ustnej podczas jedzenia. 

Było to dla mnie wielka ulgą i wpłynęło znacąaco na mój 

stan psychiczny.  

 



Przebieg choroby opisany przez pacjenta  

  

 Kolejne podania infliksymabu powodowały, że nie 

nawracały wcześniejsze dolegliwości, nie miałem już 

pobudek w środku nocy spowodowanych piekącym bólem 

brzucha, zacząłem żyć jak dawniej, a z biegiem czasu 

wróciłem do pracy zawodowej. 

 

 Udało się stopniowo zredukować i odstawić GKS, 

zredukować dawkę 5ASA do 2 g/dobę i Azatiopryny        

do 100 mg/dobę. 
 

 

 



Przed leczeniem infliksymabem                                        

i po zakończeniu 52-tygodni terapii biologicznej  



Od lipca 2012 r ponownie nawrót aktywnych 

zmian zapalnych w jamie ustnej 









Zmiany w jamie ustnej w chorobie 

Leśniowskiego-Crohna 

 Zmiany zapalne w jamie ustnej w przebiegu choroby 

Leśniowskiego-Crohna częściej dotyczą dzieci i są 

bardziej nasilone w porównaniu z osobami dorosłymi.  

 

 Powiększenie dziąseł mogą poprzedzać odczuwane 

przez pacjentów obrzęk, obrzmienia i powiększenia 

warg, języka lub błony śluzowej policzków z objawami 

palenia, pieczenia i swędzenia zmienionych tkanek     

jako ziarniniakowatość ustno-twarzowa 

(granulomatosis orofacialis). 



Ziarniniakowatość ustno-twarzowa 

 Zmiany w jamie ustnej powiązane z chorobą 

Leśniowskiego-Crohna po raz pierwszy opisano w 

1969 roku.  

 Częstość występowania zmian zlokalizowanych         

w jamie ustnej u chorych na ChL-C waha się wg 

różnych autorów od 0,5 do 20%, ale wśród dzieci 

częstość ta jest większa i wynosi nawet od 48 do 80%.  

 W licznych doniesieniach wśród osób ze zmianami    

w jamie ustnej w przebiegu ChL-C dominują chorzy 

płci męskiej w młodym wieku, o przewlekłym 

przebiegu schorzenia. 



Podsumowanie 

 Zmiany na twarzy oraz w obrębie jamy ustnej są dla chorych istotne, 

ponieważ uszkodzenia te są przewlekłe, trudno poddają się leczeniu, a co 

więcej, zwykle towarzyszą zaostrzeniom choroby w jej typowych 

lokalizacjach jelitowych.  

 Dla lekarza zmiany takie mają kluczowe znaczenie, ponieważ są łatwo 

dostępne w badaniu, łatwo pobrać z jamy ustnej materiał do badania 

histopatologicznego, a wreszcie uszkodzenia w jamie ustnej mogą na wiele 

lat wyprzedzać rozwój jelitowej postaci ChL-C umożliwiając wczesne jej 

rozpoznanie. Zauważono również częstszą koincydencję zmian w jamie 

ustnej z innymi objawami pozajelitowymi ChL-C, takimi jak zapalenie 

stawów i rumień guzowaty. 

 



Podsumowanie 

 Leczenie zmian w jamie ustnej w przebiegu choroby 

Leśniowskiego-Crohna jest trudne. Trudności te związane są z 

zaawansowaniem choroby układowej, aktywnością procesu 

zapalnego w jelitach, ze współistnieniem niedoborów 

pokarmowych i witamin, często zespołu upośledzonego 

wchłaniania, a wreszcie z przeciwwskazaniami do określonych 

leków, dystrybucją leków powodującą skutki uboczne w 

zakresie przewodu pokarmowego oraz ze stosowaniem terapii 

lekami steroidowymi  

 



Wirusowe zapalenia wątroby u chorych 

z IBD 

Piotr Małuch, MACIEJ GONCIARZ 

 
Oddział Gastroenterologii i Onkologii Przewodu Pokarmowego 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 Sosnowiec 



Mężczyzna, lat 33 

 

 Początek choroby w wieku 31 lat (2008 r.) 

 

Utrata masy ciała - 15 kg 

Temp. - 380C 

Bóle jamy brzusznej 

Stolce – 6/d, krew+, śluz+ 

 



Kolonoskopia : zmiany zapalne (nie sprecyzowane) w lewej    

    połowie okrężnicy i w jelicie cienkim 

Hist-pat :           pełnościenny obfity ropny naciek z obecnością  

    przewlekłej ziarniny; obraz odpowiada chorobie  

    Crohna 

Leczenie:          mesalazyna 1,5 g/d, budesonid 9 mg/d 

 



 

 Listopad 2009 r:  

 Temperatura -  37,50C 

 spadek masy ciała - 13kg  

 bóle brzucha 

 spadek wydolności fizycznej 

 stolce - 3/dobę; krew +, śluz+ 

 AZA: 200 mg/d, Metypred: 16 mg/d - od 6 mies. 



Kolonoskopia:   w jelicie terminalnym i wstępnicy     

                            pojedyncze owrzodzenia,             

         kruchość kontaktowa 

Hist-pat:                szczelinowate owrzodzenia       

            objęta cała ściana             

   jelita procesem zapalnym 

BMI 19 

CDAI 305 

 

 





 Badania laboratoryjne 

 Morfologia:  

 HCT      - 46 % 

 HGB     - 16,2  g/dl 

 RBC      - 4,91   mln/mm3 

 WBC     - 6,41  tys./mm3,  

 PLT       - 235 tys./mm3 

 ALT        - 28 IU/l 

 AST       - 19 IU/l 

GGT   -  35 IU/l 

HBsAg nb, p/c A-HBc nb (markery HBV nb) 

p/c A-HCV nb 

   Albuminy  -  2,7 - g/dl  

  CRP   - 0,9 -  mg/l 

   



Rozpoznanie:  Choroba Leśniowskiego Crohna 

Leczenie:         AZA: 200mg/d, Mesalazyna: 2g/d, Humira: 
            80mg  

ambulatoryjne: Humira 40mg/2 tyg., AZA 0,2/d,              
          Mesalazyna 2,0/d 
 

 Wyniki leczenia:   

        wzrost masy ciała o 5 kg 

        stolce 2/d; bez krwi i śluzu 

        ustąpienie bólów brzucha 

 



Trzecie podanie leku: 

 
ALT  - 120 IU/l 

AST  - 89 IU/l 

GGT  - 28 IU/l 

ALP   -  79 IU/l 

Bilirubina  1,2 mg/dl 

HBsAg nb, p/c A-HBc nb (markery HBV nb) 

p/c A-HCV nb 

CMV – nb 

USG jamy brzusznej – bez zmian 

 



RNA HCV  (PCR) +  

 kontynuacja leczenia 

 

Kontrola leczenia 1 x tydzień: 
Aminotransferazy 

GGT, ALP 

Elektroforeza białek surowicy 

Czas PT 

 

Kontrola leczenia 1 x 3miesiące: 
Wiremia 

 

 



Kontrola badań laboratoryjnych 

  (po 1 tygodniu): 

 

ALT: 65 U/l 

AST: 45 U/l 

GGT: 45 U/l 

Bil: 0,8 mg% 

Czas PT: 12 sek. 

 

 



Kontrola badań laboratoryjnych 

 ( po 2 tygodniach): 

 
ALT: 45 U/l 

AST: 35 U/l 

GGT: 37 U/l 

Bil: 0,9 mg% 

Czas PT: 12 sek 

 

 HCV RNA (PCR): 258.092 IU/ml (1 032 368 kopii/ml) 

 Genotyp 1b 

 



3 miesiąc po leczeniu chory: 

 

 masa ciała 2 kg↑ 

 lepsze samopoczucie 

 bóle jamy brzusznej - brak 

 kolonoskopia: do końcowego odcinka jelita krętego bez  
       zmian  

 hist.pat: colitis chronica. 

 CDAI: 115  

 ALT, AST, ALP, GGT, bilirubina – norma 

 HCV-RNA (PCR): 800.000 kopii/ml 

 



     Chory lat 33 

     ChLC ( A2 L3 B1) – postać średniociężka 

     nieskuteczna immunosupresja i sterydoterapia          

     leczenia biologiczne - poprawa  (głęboka remisja) + infekcja wirusem zapalenia 

wątroby typu C 

     Kontynuacja leczenia anty TNF-α -  niską aktywność biochemiczna zapalenia 

wątroby  

     Obecnie zakwalifikowany wstępnie do leczenia p/wirusowego: 

     Biopsja wątroby: G2; F1 

     Prawidłowa aktywność aminotransferaz 

     Wiremia: jw 

 

Wirusowe zapalenia wątroby u chorych z IBD 



Wirusowe zapalenia wątroby u chorych z IBD 

dziękuję 


