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Szanowni Państwo,

W numerze:

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez nasze
Towarzystwo wyjazdowe spotkania szkoleniowointegracyjne. Ich organizacja jest dofinansowywana
przez PFRON, co ułatwia udział w nich osobom
niepełnosprawnym. Mamy nadzieję, że seminaria,
wykłady, warsztaty i czas spędzony w gronie osób
z podobnymi problemami zdrowotnymi pomoże
Państwu radzić sobie z chorobą (patrz str. 14).
Życzymy wszystkim naszym czytelnikom udanego
wypoczynku w czasie wakacji.
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Szanowni Państwo,
Mam zaszczyt przedstawić sylwetkę prof. dr hab. Grażyny Rydzewskiej – pierwszego Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”, której Walny Zjazd Delegatów jednogłośnie nadał ten tytuł 10 maja 2008 roku. Profesor Grażyna Rydzewska od lat jest
jednym z najważniejszych orędowników walki o nowoczesne leczenie nieswoistych
zapaleń jelita.
Pani Profesor jest konsultantem krajowym w dziedzinie gastroenterologii oraz kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Jest absolwentką Akademii Medycznej w Białymstoku, laureatką nagrody Ministra Zdrowia oraz nagrody Rektora AM
w Białymstoku za cykl prac w dziedzinie pankreatologii. W 1996 roku prof. Rydzewska zaprezentowała
najlepszą pracę na Kongresie Gastroenterologicznym w Magdeburgu. W 2000 roku została nagrodzona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a w 2006 roku Złotym Krzyżem Zasługi.
Profesor Grażyna Rydzewska jest także wybitnym dydaktykiem – nauczycielem akademickim, opiekunem
specjalizacji I i II stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz gastroenterologii. Jest także promotorem
dwóch zakończonych i pięciu otwartych przewodów doktorskich. Swoją postawą oraz empatią stanowi dla
studentów i młodych lekarzy wzór do naśladowania i inspiruje ich do dalszej pracy nad samodoskonaleniem.
Laureatka, pomimo iż specjalizowała się głównie w chorobach trzustki, zetknąwszy się z ogromnym problemem, jakim w populacji młodych ludzi są choroby zapalne jelita – a szczególnie choroba LeśniowskiegoCrohna – zaangażowała się bez reszty w działania na rzecz pacjentów z tymi schorzeniami. Profesor Rydzewska stworzyła i prowadzi do dziś jedyną na terenie Polski poradnię leczenia chorób zapalnych jelita.
Wkładając mnóstwo wysiłku w szkolenie lekarzy, nie zapomina także o żadnym ze swoich pacjentów, nigdy
nie odmawiając pomocy.
Pani Profesor od lat podejmuje działania mające na celu zwiększenie dostępności terapii nowoczesnymi
lekami w Polsce. Doprowadziła do powstania programu leczenia biologicznego i leczenia budesonidem dojelitowym, finansowanego przez NFZ w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna. Zwiększy to szansę wielu
z nas na uzyskanie remisji i uniknięcie zabiegu chirurgicznego. W 2006 roku Pani Profesor założyła rejestr
chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna, który może stanowić zaczątek dokładniejszych badań epidemiologicznych w najbliższej przyszłości. Obecnie rejestr choroby zawiera dane 2455 pacjentów pochodzące
z 75 zarejestrowanych ośrodków. Powstała też strona internetowa na temat choroby: www.chorobacrohna.pl.
Prof. Grażyna Rydzewska nie zapomina o chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego i podejmuje
starania, aby programem leczenia biologicznego objąć również tych chorych. Mamy nadzieję, że jej determinacja doprowadzi do otwarcia pierwszego oddziału szpitalnego, połączonego z kliniką jednego dnia, przeznaczonego wyłącznie dla chorych na NZJ.
Polskie Towarzystwo Wpierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” przyznając Pani
Profesor Grażynie Rydzewskiej tytuł Honorowego Członka, pragnie tym samym wyrazić głęboką wdzięczność za Jej działania na rzecz osób chorych na nieswoiste zapalenia jelita. Dzięki staraniom Pani Profesor
chorzy mają szansę na nowoczesne leczenie oraz miejsce, gdzie zawsze mogą otrzymać pomoc. Dziękujemy
także za wykłady i porady dla pacjentów w trakcie spotkań organizowanych przez nasze stowarzyszenie. Jesteśmy zaszczyceni tym, że Pani Profesor zgodziła się przyjąć wyróżnienie pochodzące prosto z serca.
Małgorzata Mossakowska

Prezes ZG Towarzystwa „J-elita”
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Forum

Życzenia jakie dostaliśmy na nasze piąte forumowe urodziny
W poprzednim numerze kwartalnika, na stronie nr 4, pochwaliliśmy się, że forum crohn.
home.pl obchodzi swoje piąte urodziny. Był to czas do refleksji, składania życzeń i radości
urodzinowej. Przeczytajcie sami, co użytkownicy forum pisali z tej okazji:
„No cóż, pozostaje podziękować Wam Wszystkim za kawał dobrej roboty, bez Was
czułabym się osamotniona w chorobie, a tak – no – w kupie raźniej! Życzę Wam i sobie
następnych forumowych tortów.” – manka
„Z okazji 5 urodzin forum życzę Wszystkim użytkownikom oraz w szczególności
administratorom i obsłudze forum za ten ogromny wkład pracy Wszystkiego Najlepszego!!! Jestem przekonany, że forum będzie trwać jeszcze co najmniej 100 lat.” – uszatek
„No proszę proszę – pięknie. Mam nadzieję, że forum będzie trwało przez następne
i następne pięciolecia. Bo… hmmm… fajnie, że jesteście.” – morfi
„Jestem na forum prawie od początku i bardzo się zżyłam z forumowiczami, są częścią mojego życia, świadkami moich
zmartwień i radości. Dzięki temu forum wiele się dowiedziałam zarówno o metodach leczenia, jak i radzenia sobie na co
dzień. Zasługi zarówno forum jak i „J-elity” mogłabym długo jeszcze wyliczać…. więc powiem krótko, cieszę się, że forum
istnieje, cieszę się, że Was poznałam. Chciałabym oddać to dobro, które ja i Smerfetka doświadczyłyśmy od Was. Dziękuję
Wam.” – Żabusia
„Cóż ja mogę nam wszystkim życzyć… tyle, aby było nadal tak jak jest, abyśmy mieli możliwość spotykania się w realu
w coraz większym gronie i aby stronka www.crohn.home.pl była zawsze pierwszą którą tak chętnie wybieram w zakładkach
zaraz po włączeniu komputera. Tak jak teraz.” – magdalene
„Wprawdzie nie byłem z Wami przez tyle czasu ale myślę, że w jakiś sposób zżyłem się z forum jak i z ludźmi. Część z Was
znam osobiście z czego jestem bardzo rad. Pomagaliście, pomagacie i na pewno będziecie pomagać dużej liczbie ludzi. Sam
jestem tego najlepszym przykładem. Wielkie dzięki wiec dla założycieli tego forum i oczywiście J-elity”. – spiro
„Oby działało do momentu, kiedy ostatnia osoba zostanie wyleczona…  Podziękowania dla tych, co robią wszystko, by to
forum tętniło życiem i nadzieją na lepsze jutro dla tych, co chorują, dzięki, wielkie dzięki…” – doelli
„Nie jestem od początku z wiadomych względów ale dzięki pracy całego zespołu modów i pisania klikaczy (czyt. Cudaków)
jest tu jak w domku. Niech to forum kolejnych rocznic doczeka, ze składem już tylko zdrowych i tego Wam i sobie życzę.”
– Deniro_RS
„Oj… szczerze bardzo dziękuje Wszystkim za to, że jesteście i to już 5 lat… i choć dopiero niedawno znalazłam się w Tym
Forumowym Gronie to rzeczywiście czuję się tu bardzo dobrze, wiele się uczę a przy tym spotykam zrozumienie, uśmiech.
Życzę więc Wszystkim i Tym Dzielnym Osobom, które tak fajnie prowadzą to forum dużo zdrowia, sił, radości i nadziei
i niech się spełniają marzenia a wypad do Zakrzowa niech będzie super udany!” – majka12
„Chociaż jestem z Wami dopiero niecałe 2 lata czuje się jakbym znała Was od daaawna. Dziękuję wszystkim za pomoc
i wsparcie, za spotkania, dobre rady i pocieszenia. Wam wszystkim zdrowia, spełnienia marzeń i uśmiechu.” – Emi
„Forum jest wspaniałe i nie wyobrażam sobie jak dałabym radę przejść przez te wszystkie trudne dni bez Waszej obecności…
Życzę nam wszystkim by kolejne dni były tak samo udane i coraz więcej osób pisało: Diagnoza – zdrowy.” – Shadowka
„Pragnę podziękować założycielom i wszystkim tym, którzy tworzą to forum. Ogromnej ilości wspaniałych ludzi, którzy
są ze mną w pogodę i nie pogodę. Oczywiście pragnę wszystkim życzyć zdrowia a tym, którzy szukają informacji na temat
naszych chorób życzyć aby czym prędzej nas znaleźli. Sama wiem ile otrzymałam dobrego od tego forum i ludzi tutaj zgromadzonych. Kocham to forum. Niechaj Nasze Forum trwa nieprzerwanie do końca świata.” – tola
„…bez crohn.home.pl bylibyśmy biedni.” – Karaoke
„Wielu wyjazdów, zlotów i wspólnie spędzonych radosnych chwil… Niesłabnącego ciepła płynącego od każdego z nas,
optymizmu, wiary i siły, której wszyscy tak bardzo potrzebujemy i którą tak dzielnie się obdarzamy… I pamiętajmy, że
W KUPIE SIŁA” – Cinimini
„Następnych pięciu lat i następnych i tak dalej. Ludziska z tego forum przywrócili mi wiarę w to, że z tym choróbskiem
można żyć, a było już naprawdę źle. Podtrzymujecie mnie na duchu i wiem, że mogę na Was liczyć. Sto lat!” – goniusia
„Jestem w sumie od niedawna tutaj, poczułam wtedy chyba pierwszy raz rodzinę, nawet taką forumową, że nikt w cierpieniu
nie jest sam. Nauczyli mnie większej tolerancji i szanowania innego zdania. Nauczyliście mnie pokory i przyjmowania od
losu wszystko z pokorą, że należy się z tym nauczyć żyć. Daliście mi wiarę w innych ludzi, kiedy w realnym świecie ciągle
są obłudnicy, wy daliście zaufanie, wam zawsze mogę powiedzieć, że mi źle, albo że mam kolejny sukces, cieszycie się
i płaczecie ze mną. Dziękuję, że jesteście, bądźcie zawsze tacy jak jesteście teraz i się nie zmieniajcie, chyba, że na jeszcze
większy plus jeśli jeszcze lepszym można być.” – Mikrusia
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„Nasze forum obchodzi 5-te urodziny! Zazwyczaj z okazji urodzin składamy urodzinowemu życzenia. Ja trochę odbiegnę
od tego zwyczaju. Życzenia złożę, ale… sobie. A więc… życzę sobie z tej okazji, aby zawsze panowała na forum taka fajna
atmosfera jak do tej pory, atmosfera to ludzie więc życzę sobie takich fajnych użytkowników
jak teraz, użytkownicy to forum – bez Was forum by nie istniało. Więc czy można sobie
życzyć czegoś więcej niż Was moje drogie robaczki? Uważam, że nie. Więc wam życzę
zdrowia byście mieli siły tworzyć to forum.” – tom-as
Dodam jeszcze, że dziękujemy serdecznie serwisowi home.pl który dał nam kawałek
miejsca w sieci.
Tomasz Walęcki (tom-as)

Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa „J-elity”
10 maja w siedzibie Stowarzyszenia odbył się II Walny Zjazd Delegatów „J-elity”. W obradach wzięło udział tylko
16 delegatów. Podjęto uchwały zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2007 rok i udzielające absolutorium Zarządowi.
Jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie zezwolenia na przystąpienie do Europejskiej Federacji Stowarzyszeń
Crohn i Colitis (European Federation of Crohn and Ulcerative Colitis Associations – EFCCA). Na wniosek Zarządu
Głównego jednogłośnie podjęto decyzję o nadaniu członkostwa honorowego (więcej informacji na str. 3) prof. dr hab.
Grażynie Rydzewskiej, która od wielu lat jest jednym z najważniejszych orędowników walki o nowoczesną terapię
nieswoistych zapaleń jelita. Na Zjeździe przedyskutowano plan działania Towarzystwa na lata 2008-2009. Postanowiono
o zatrudnieniu asystenta. Zobowiązano Zarząd do usunięcia członków, którzy nie opłacali składek. Następny Walny
Zjazd Delegatów odbędzie się 13 grudnia 2008 roku w Warszawie i połączony będzie ze spotkaniem integracyjnoszkoleniowym i spotkaniem choinkowym.

Piknik w Warszawie
W tym samym dniu odbył się Wiosenny Piknik, połączony z wykładem Konsultanta Krajowego w dziedzinie
gastroenterologii prof. dr hab. Grażyny Rydzewskiej. Piknik był imprezą rodzinną, podczas której rodzice mieli okazję
skorzystać z konsultacji dietetyka – pani Urszuli Grochowskiej oraz pediatry – dr Piotra Albrechta. W tym czasie ich
pociechy aktywnie spędzały czas na grach i zabawach na świeżym powietrzu. W pikniku wzięło udział ponad 100 osób.

My i wiosna w Zakrzowie
W dniach 18-20 kwietnia po raz kolejny zawitaliśmy do
Zakrzowa. Tym razem przyjechało tam około 50 osób.
Podczas części merytorycznej spotkania mieliśmy okazję
wysłuchać wykładów wygłoszonych przez:
• Dr n. med. Małgorzatę Sładek – Wpływ NZJ na płodność mężczyzn i kobiet oraz na rozwój ciąży i zdrowie dziecka, wpływ ciąży na aktywność NZJ oraz
badania i leki, które mogą być przyjmowane przez
kobiety ciężarne.
• Dietetyka mgr inż. Urszulę Grochowską – Jak prawidłowo odżywiać się chorując na NZJ (żywność pobudzająca perystaltykę jelit, produkty bogate w wapń
i żelazo, rola mikroflory jelitowej i wiele innych).
Wykłady nauczyły nas wiele, ale chyba najważniejsze
było to, że mogliśmy się razem spotkać. Atmosferę całego
pobytu wspaniale oddaje relacja napisana przez Krzysztofa Sprawkę (Krzycha):
„Co to takiego Zakrzów? Niby zwykli ludzie – a tacy
nadzwyczajni, niby normalne góry – a takie niezwykłe.
Jest jakiś czar, jakiś urok w tym miejscu, który czyni go
magicznym, zaczarowanym światem. Wszystko tam jest
inaczej i to, co w normalnym świecie jest sztywne i poukładane, tutaj nabiera innego wymiaru albo może traci
wszelkie wymiary. Dotyka się czegoś prawdziwego, czegoś, co stanowi esencję naszego życia, spotyka się piękno
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wyrażone w prostym geście albo w uśmiechu i pragnie
się żeby sekundy trwały wieczność. Zastanawiałem się
zawsze po co żyję, czego tak naprawdę chcę w życiu
i co tak naprawdę sprawia, że życie ma treść. Szukałem
odpowiedzi w różny sposób – pytałem sam siebie, czytałem różnych autorów, ale ani Kant, ani Hegel, ani tym bardziej Freud mi na to pytanie nie odpowiedzieli. Dzisiaj już
znam odpowiedź – to drugi człowiek sprawia, że ma się
jeszcze ochotę borykać z problemami dnia codziennego,
znosić chorobę i mieć nadzieje na lepsze jutro. Nie wiem
co dalej będzie, ale jak spojrzę wstecz, to widzę wyraźnie, że były chwile dla których było warto. Najważniejsze to spotkać odpowiednich ludzi, a w takim miejscu
jak Zakrzów aż się od nich roi. To niesamowite uczucie
widzieć jak ktoś zupełnie obcy (mam na myśli – w sensie
genetycznym) autentycznie się cieszy z tego, że po prostu
jestem. Coś takiego niezwykłego się czuje i jakoś tak chce
się żyć. Poznałem ten smak kiedy jest niby tłum ludzi, ale
tak naprawdę jest pusto. Tutaj wystarczy czasami jedna
osoba żeby wypełnić wszystkie wolne miejsca wokoło. Na
zakończenie powiem krótko – jeżeli jeszcze raz bym się
urodził i mógłbym wybierać kogo spotkam na swojej drodze życia, to wybrałbym Was. Smutno mi było Was żegnać, ale pocieszam się nadzieją, że jeszcze się spotkamy.”
Magdalena Kuc (magdalene)



Nasze choroby

Co nowego w nauce?
• Szansa na wykorzystanie
bakterii w leczeniu NZJ
Substancja produkowana
przez jedną z bakterii, która
zasiedla ludzkie jelito, może
być składnikiem nowego
rodzaju leku w terapii NZJ.
Naukowcy odkryli, że wielocukier wytwarzany naturalnie
przez jedną z bakterii jelitowych, zwaną Bacteroides
fragilis, zapobiega rozwojowi
NZJ u laboratoryjnego modelu myszy. Do doświadczeń
użyto myszy, zmienionych
genetycznie tak by były
podatne na choroby zapalne
jelit. Zainfekowano je bakterią Helicobacter hepaticus,
która spowodowała chorobę
zapalną jelit o objawach
podobnych do ch. L-C i wzjg.
Wprowadzenie do organizmu
zwierząt „dobrej” bakterii
Bacteroides fragilis, uchroniło je przed zachorowaniem,
prawdopodobnie dzięki molekule cukrowej zwanej PSA
(polisacharyd A), wytwarzanej przez tę bakterię. Myszy,
którym podawano tylko sam
PSA również nie zachorowały. Naukowcy twierdzą,
że ten wielocukier stymuluje
mysi system immunologiczny
do wytwarzania interleukiny10, która zmienia odpowiedź
organizmu na zarazki,
tłumiąc stan zapalny”.
• Gen powiązany z wrzodziejącym zapaleniem
jelita grubego (CU)
Jak podaje Current
Biology (5 lipca, 2007)
kanadyjscy badacze znaleźli
gen powiązany z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Gen o nazwie PTPRS
koduje enzym PTPsigma,
który bierze udział w regulacji wzrostu komórki, rozwoju
u ssaków oraz powstawaniu
nowotworów. Stosując modele zwierzęce oraz analizując próbki DNA pobrane od
pacjentów chorych na CU
oraz ich rodzin wykryto, że
DNA pacjentów koduje specyficzną formę tego białka,
pozbawioną części łańcucha.
Brak fragmentu tego białka
może przyczyniać się do
rozwoju choroby.



Glukokortykoidy w terapii nieswoistych
zapaleń jelita
Piotr Albrecht

Glukokortykoidy (sterydy, kortykoidy,
kortykosteroidy, sterydy kory nadnerczy)
to potężna broń w walce z chorobami autoimmunologicznymi, do których należą
nieswoiste zapalenia jelita (NZJ), w tym
wrzodziejące zapalenie jelita grubego
(wzjg) oraz choroba Leśniowskiego-Crohna (ch. L-C). Jak jednak każda potężna
broń, glukokortykoidy nie są pozbawione licznych, niekiedy poważnych, działań
niepożądanych i powinny być stosowane
z rozsądkiem, to znaczy w odpowiednich
sytuacjach klinicznych i dawkach, jak najkrócej i jeśli to możliwe z zastosowaniem
preparatów o najmniejszych ogólnych
działaniach ubocznych.

Mechanizm działania
glukokortkoidów
Korzystne działanie glukokortykoidów
w NZJ i innych chorobach autoimmunologicznych polega na hamowaniu nadmiernej,
niekontrolowanej i szkodliwej dla organizmu reakcji zapalnej (w przypadku NZJ
toczącej się głównie w jelicie). Działanie
przeciwzapalne związane jest z hamowaniem nadmiernej aktywności i namnażania
się limfocytów T oraz syntezy różnych
ważnych czynników regulujących proces
zapalny, takich jak: interleukiny 1, 2, 3, 6,
8; czynnik martwicy nowotworów TNF-α
czy leukotrieny. Leki te hamują również
napływ innych białych krwinek – granulocytów – do miejsca zapalenia.

Działania niepożądane
glukokortykoidów
Najważniejszym działaniem niepożądanym kortykoterapii jest zahamowanie produkcji własnych hormonów przez nadnercza. Dlatego, jeśli leki podawane są przez
dłuższy czas, ich gwałtowne odstawienie
może grozić poważnymi konsekwencjami
zdrowotnymi. Aby, choć częściowo, zapobiec zahamowaniu czynności kory nadnerczy, lek najlepiej przyjmować rano, bezpośrednio po śniadaniu. Im wyższe dawki
sterydów są podawane i im dłuższa terapia,
tym dłużej utrzymuje się to zahamowanie,
co skutkuje brakiem prawidłowej reakcji
na szeroko rozumiany stres. Z tego powodu pacjent leczony sterydami powinien
zawsze informować o tym lekarza i mieć
przy sobie kartę wypisową ze szpitala lub
informację o leczeniu. U takich chorych,
w razie silnego stresu, choroby czy zabiegu
operacyjnego, konieczne jest dodatkowe
dożylne podanie glukokortykoidów.
Inne ważne działania niepożądane to:
tzw. cechy cushingoidalne, czyli odkładanie się tkanki tłuszczowej w typowych
miejscach (bawoli kark, twarz półksiężycowata); trądzik; rozstępy skórne (szczególnie źle odbierane przez kobiety i nie
zawsze w pełni odwracalne); nadciśnienie;
nadwaga; cukrzyca sterydowa; osteopenia
i osteoporoza, czyli odwapnienie kości na
skutek zaburzeń w przyswajaniu wapnia;
obniżenie odporności i nadmierna podatność na zakażenia bakteryjne i grzybicze;

Tabela 1

Zalecenia dla chorych leczonych sterydami
1. Dieta:
•
•
•
•

niskosodowa – zapobiega nadciśnieniu i obrzękom
niskocukrowa – zapobiega cukrzycy posteroidowej
niskowęglowodanowa – zmniejsza tendencję do nadwagi
b
 ogatobiałkowa – zmniejsza katabolizm białkowy (rozpad białek
ustrojowych)

2. S
 uplementacja wapnia i witaminy D3 – zmniejszenie ryzyka osteoporozy.
3. S
 tosowanie blokerów pompy protonowej w celu uniknięcia wrzodu
trawiennego u osób z grupy podwyższonego ryzyka.
4. W
 ykonanie RTG klatki piersiowej i próby tuberkulinowej przed leczeniem
w celu wykluczenia gruźlicy.
J-elita Nr 3 (4) 2008

Nasze choroby

zaburzenia zachowania; depresja; zaćma
i jaskra. Wszystkie te powikłania wymagają czynnego monitorowania zarówno ze
strony lekarza prowadzącego jak i samego
chorego, gdyż wiele z nich można złagodzić oraz im przeciwdziałać (Tabela 1).
Badania kliniczne wskazują, że deflazacort (Calcort) ma mniej działań niepożądanych związanych z przewlekłą sterydoterapią. Preparat ten nie jest zarejestrowany
w Polsce, a jego sprowadzenie wiąże się
z dość wysokimi kosztami. Z dostępnych
w naszym kraju leków, stosunkowo najmniej działań niepożądanych ma metyloprednizolon, ale reakcja na lek zależy także
od indywidualnych cech pacjenta.
U dzieci długotrwała terapia kortykosteroidami prowadzi do zahamowania
wzrostu.

Wskazania do stosowania
glukokortykosteroidów
Mimo, iż glukokortykoterapia niesie za sobą
wiele działań niepożądanych to leki sterydowe są szeroko stosowane. Ich ogromną
zaletą jest szybkie działanie ograniczające
proces zapalny.
Wskazaniem do stosowania w wzjg
jest początkowa, indukcyjna faza leczenia
postaci średnio-ciężkiej (umiarkowanej)
i ciężkiej. Postać umiarkowana charakteryzuje się oddawaniem ponad 4 stolców
z krwią/dobę i miernie nasilonymi objawami ogólnymi, a postać ciężka oddawaniem 6 lub więcej krwistych stolców/dobę,
przyspieszonym do ponad 90/min. tętnem,
ciepłotą ciała powyżej 37,5oC. W postaci
umiarkowanej podaje się doustnie kortykoidy w dawkach równoważnych 40-60 mg
prednizonu/dobę (0,75-1 mg/kg). W tabeli
2 podano dawki przeliczeniowe innych leków z tej grupy. Wyjściową dawkę stosuje się zwykle przez 7-14 dni, a następnie
stopniowo redukuje się ją o 5 mg co 7-10
dni, aż do całkowitego odstawienia leku.
Niekiedy dodatkowo stosuje się doodbytnicze wlewki z hydrokortyzonu. W przypadku, gdy zmiany zapalne dotyczą tylko
ostatniego odcinka jelita grubego, ze względu na mniejsze działania niepożądane, leki
powinny być podawane wyłącznie w postaci doodbytniczej (czopki lub wlewki z hydrokortyzonu). Niestety, w Polsce nie jest
dostępny steryd o działaniu miejscowym
(budesonid) w postaci wlewek lub pianki.
W ciężkim rzucie choroby rozpoczyna
się leczenie glukokortykoidami w postaci
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dożylnej (300 mg hydrokortisonu lub 60
mg metylprednizolonu) i jeśli stan chorego
poprawia się i wchodzi on w remisję, sterydy dożylne zastępuje się doustnymi, a te
odstawia stopniowo w ten sam sposób jak
w rzucie o umiarkowanym nasileniu. Niestety u części chorych sterydów nie udaje
się całkowicie odstawić i mówimy wtedy
o sterydozależności. U chorych sterydozależnych należy podjąć próbę leczenia
preparatami immunosupresyjnymi (azatiopryna, 6-merkaptopuryna, metotreksat,
cyklosporyna) lub lekami biologicznymi.
Te grupy leków zostaną omówione w następnych numerach Kwartalnika. Niektórzy chorzy w ogóle nie reagują na leczenie
sterydami czyli są sterydooporni i wymagają odrębnego postępowania leczniczego,
podobnego do chorych sterydozależnych.
Należy podkreślić, że sterydoterapia powinna być stosowana tak krótko, jak to jest
możliwe, a w przypadkach, gdy inne leczenie nie zapewnia remisji, dawki sterydów
powinny być jak najniższe. Należy również pamiętać, że sterydoterapia w okresie
remisji, w przeciwieństwie do preparatów
5-ASA (patrz poprzedni numer Kwartalnika) i leków immunosupresyjnych nie
wpływa na wydłużenie okresu, gdy objawy
choroby nie występują.
Przed włączeniem sterydoterapii wskazane jest upewnienie się czy chory nie ma
czynnej lub utajonej gruźlicy. Dlatego należy wykonać prześwietlenie klatki piersiowej i próbę tuberkulinową, gdyż sterydoterapia może doprowadzić do groźnej
aktywacji gruźlicy.
W średnio aktywnych postaciach
ch. L-C stosuje się sterydoterapię w podobny sposób jak we wzjg. U wielu chorych (ok. 25%) z ch. L-C sterydoterapii
nie udaje się odstawić, gdyż rozwija się
sterydozależna forma choroby. Wtedy
można podawać przewlekle budesonid
w formie dojelitowej. Wskazaniem do podawania budesonidu są przypadki o małej
lub umiarkowanej aktywności choroby
ze zmianami zapalnymi ograniczonymi do
okolicy krętniczo-kątniczej, czyli ostatniego odcinka jelita cienkiego i początkowego
odcinka jelita grubego. Budesonid działa silnie miejscowo i ma znikome ogólne
działania niepożądane, gdyż z organizmu
jest szybko usuwany.
Budesonid, w jego formie dojelitowej,
jest lekiem bardzo drogim. Od 2007 roku
jego stosowanie w ch. L-C jest refundowane przez NFZ w ramach programu lekowe-

Odpowiedzi na listy:
Jestem w 12 tygodniu
ciąży, a choruję na wrzodziejące zapalenie jelita
grubego. Chciałabym się
dowiedzieć, czy muszę
stosować jakąś specjalną
dietę? Obecnie czuję się
dobrze.
Chorzy z nieswoistymi
zapaleniami jelita nie muszą
stosować specjalnej diety
w okresie remisji, chociaż
żywność może wpływać na
zmniejszanie lub zwiększanie
dolegliwości. W przypadku
gdy dany pokarm powodują nasilanie się przykrych
objawów, należy go na jakiś
czas całkowicie wykluczyć
z jadłospisu, lub ograniczyć
spożycie. Kobiety w ciąży
powinny jednak zwracać
szczególną uwagę na odpowiednie odżywianie w tym
na kaloryczność pożywienia,
zawartość białka, witamin
i składników mineralnych.
Ze względu na zaburzone wchłanianie różnych
substancji przez chore jelito
i wpływ zażywanych leków,
stan odżywienia powinien
być dokładnie kontrolowany przez lekarza. Obecnie
uważa się, że to głównie
stan odżywienia jest odpowiedzialny za wzrost liczby
urodzeń przedwczesnych lub
z niską masą urodzeniową
dzieci kobiet chorych na
NZJ. W przypadku stwierdzenia niedoborów musi być
prowadzone odpowiednie ich
uzupełnianie lub zastosowanie leczenia żywieniowego.
Więcej na temat diety przeczytasz na str. 11-13.
Wg Poradnika „Płodność,
ciąża i karmienie piersią w
nieswoistych zapaleniach
jelita” lek. med. Beaty Jaczewskiej.



Gdzie byliśmy

Na wesoło:
• Trwają badania nad nowym lekarstwem. Pacjenci
podzieleni na dwie grupy:
ci co biorą lek i ci co dostają
placebo. Pełna dyskrecja
– nikt nic nie wie.
Nagle do lekarza przychodzi jeden z pacjentów:
– Doktorze, zamieniliście
mi lekarstwo!
Doktor pyta bardzo ostrożnie:
– A co Pana skłania do
takiego twierdzenia?
– Prosta sprawa. Wcześniej jak wyrzucałem te
pastylki do klopa to pływały.
A teraz nagle zaczęły tonąć…
• Przychodzi hipochondryk
do lekarza i mówi:
– Panie doktorze, żona
mnie ciągle zdradza, a mnie
rogi nie rosną.
– Panie, to tylko przenośnia – mówi lekarz.
– Uff, a już myślałem, że
mam czegoś niedobór…
• Przychodzi baba do lekarza
z gównem na ręku. Lekarz
się pyta:
-Co pani jest?
Baba odpowiada:
-Nareszcie zrobiłam coś na
własną rękę…
• Przychodzi facet do lekarza:
– Panie doktorze nie wiem
co mam robić. Codziennie
jak wstaję jestem zsikany.
– Jak to się dzieje?
– W nocy przychodzi do
mnie krasnoludek i pyta „sikamy”, na to ja odpowiadam
„sikamy”. Rano się budzę
i mam mokre prześcieradło.
– Jak następnym razem
przyjdzie krasnoludek to
niech pan powie „nie sikamy”
Przychodzi facet na następną wizytę.
– I jak, poprawiło się?
– Niech pan nawet nie
pyta. Przyszedł do mnie
krasnoludek i pyta „sikamy”
na to ja odpowiadam „nie
sikamy”. A krasnoludek „no
to może kupę?”



go u dorosłych. Jest nadzieja, że niedługo
będzie także refundowany dla dzieci powyżej 9 roku życia.
Preparaty sterydowe najczęściej stosowane w terapii NZJ zestawiono w tabeli 2.
Podsumowując, można stwierdzić, że
sterydy odgrywają zasadniczą rolę we
wprowadzaniu w remisję chorych z cięższymi postaciami wzjg i ch. L-C, nie nadają się jednak do podtrzymywania remisji
(choć niekiedy nie sposób ich całkowicie odstawić). Gdy są potrzebne trzeba je

stosować z rozwagą, ale nie panicznym
lękiem (gdyż brak leczenia bywa gorszy
niż polekowe działania niepożądane),
a także pilnie śledzić, oraz tak jak to jest
tylko możliwe, przeciwdziałać działaniom
niepożądanym (np. profilaktyka osteoporozy).
Kalkulator przeliczający dawki poszczególnych sterydów można znaleźć
pod adresem: http://www.globalrph.com/
steroid.cgi.

Tabela 2

Preparaty sterydowe stosowane w NZJ (dawka przeliczeniowa)
  Hydrokortyzon – dożylnie (4)
  Prednizon (encorton) (1)
  Prednizolon (encortolon) – dożylnie, doustnie (1)
  Metyloprednizolon (medrol, solu medrol, metypred) – dożylnie, doustnie
(0,8)
  Deflazacort (calcort) (1,4)
  Budesonid (entocort, budenofalk) pierwsza dawka 9 mg

Gdzie byliśmy
• 11-12 marca br. w Hotelu Polonia Palace w Warszawie Prezes Towarzystwa „J-elita”
dr Małgorzata Mossakowska wzięła udział w panelu dyskusyjnym „IV Konferencji Badania Kliniczne 2008. Zmiany w prawie, nowe modele badań, skuteczne rozwiązywana
problemów prawno – podatkowych”. Na kongresie wystąpili także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. „J-elita” było jedyną
organizacją zrzeszającą pacjentów obecną na konferencji.
• 16-18 maja br. Towarzystwo „J-elita” uczestniczyło w V Ogólnopolskim Sympozjum
Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci w Poznaniu. Na
konferencji wiele uwagi poświęcono nieswoistym zapaleniom jelita u dzieci. Podkreślano
wzrost liczby zachorowań oraz obniżanie się wieku pacjentów. Jak zwykle mieliśmy stoisko, na którym dostępne były nasze materiały.
• 13-15 czerwca br. odbył się XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii w Gdańsku. Była to kolejna wykorzystana przez Towarzystwo okazja do zaprezentowania się
„J-elity” na forum specjalistów z dziedziny gastroenterologii.
Wysłuchaliśmy wykładów, nie tylko poświęconych nieswoistym zapaleniom jelita, ale także leczeniu pozajelitowemu
oraz diagnostyce i leczeniu innych chorób przewodu pokarmowego.
• 20-21 czerwca br. Towarzystwo „J-elita” uczestniczyło w konferencji „Leki biologiczne – nowa era w terapii” w Poznaniu. Było to spotkanie interdyscyplinarne poświęcone
leczeniu biologicznemu, nie tylko nieswoistych zapaleń jelita, ale także reumatoidalnego
zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, łuszczycowego zapalenia stawów i łuszczycy. Spotkanie było niezwykle interesujące, niestety zakończyło
się rozczarowaniem, gdyż nie przybyły na nie osoby decydujące o programach lekowych
w NFZ.
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Prawa pacjenta

Udział w badaniu klinicznym –
prawa pacjenta
Dorota Pepłońska
W roku 1997, w Strasburgu, podpisano Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej. Ma ona na celu ochronę
trzech podstawowych praw pacjentów:
• Prawo zgody na podjęcie wszelkiego
rodzaju interwencji medycznych;
• Prawo do informacji;
• Prawo odmowy przyjęcia informacji
o stanie zdrowia.
W Polsce szczególnym przypadkiem,
w którym bezwzględnie należy przestrzegać
praw pacjenta, jest włączanie go do badania
klinicznego, które ma charakter eksperymentalny. Dodatkowo regulują to wytyczne
Deklaracji Helsińskiej, która leży u podstaw
zasad Dobrej Praktyki Klinicznej, a także
Dyrektywy Unii Europejskiej 2001/20/EC.
Deklaracja Helsińska wydana przez Światowe Stowarzyszenie Medyczne w 1964 (ostatnia korekta z 2000 r.) jest podstawowym dokumentem w dziedzinie etyki w badaniach
biomedycznych. Ustanowiła ona zasady dla
lekarzy zaangażowanych w kliniczne i niekliniczne badania naukowe i wpłynęła na sformułowanie międzynarodowych i krajowych
aktów prawnych.
W 2001 r. Rada Ministrów Unii Europejskiej przyjęła dotyczącą badań klinicznych
Dyrektywę 2001/20/EC, której zasady są
wiążące dla krajów Unii od 2004 r. W Polsce
zalecenia tej Dyrektywy zostały ujęte w ustawie Prawo farmaceutyczne.

Prawa pacjenta

Uczestnictwo w badaniu klinicznym jest całkowicie dobrowolne. Udział w badaniu musi
być zawsze wolnym wyborem pacjenta. Jest
nieetyczne uzyskiwanie zgody drogą nacisku, poprzez ponętę czy też nagrodę. Przed
podjęciem decyzji, pacjent ma prawo zostać
w pełni poinformowany, w czym weźmie
udział, gdy takiej zgody udzieli.
Pacjent ma prawo do odmowy udzia�
łu w badaniu klinicznym bez ponoszenia
jakichkolwiek konsekwencji. W wypadku
odmowy udziału w badaniu, pacjent nie traci
przysługujących mu praw do leczenia uznanego za standardowe i odpowiednie w jego
przypadku.
Pacjent musi mieć wystarczająco dużo
czasu, aby mógł dokładnie zapoznać się
z treścią pisemnej informacji o badaniu oraz
formularzem świadomej zgody na udział
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w badaniu. Polskie przepisy precyzują, że
pacjent ma prawo do zastanowienia się przed
podjęciem decyzji oraz do konsultacji z dowolną osobą, np. prawnikiem, bliskimi lub
innym lekarzem. Ma też prawo do uzyskania
wyczerpujących odpowiedzi na swoje pytania.
Decyzja o uczestnictwie w badaniu kli�
nicznym musi być w pełni świadoma. Jeżeli informacja dla pacjenta jest niezrozumiała,
ma on możliwość zadawania pytań lekarzowi,
który – będąc jednocześnie badaczem – ma
z mocy prawa (ustawa Prawo farmaceutyczne) jasno zdefiniowane obowiązki: zapoznanie pacjenta z celami, ryzykiem i niedogodnościami oraz warunkami w jakich badanie
ma zostać przeprowadzone; poinformowanie
o przysługującym prawie do wycofania się
z badania w każdej chwili.
W formularzu Pisemnej Informacji dla Pacjenta, która jest oceniana przez komisje do
spraw etyki, muszą znaleźć się takie elementy, jak: cel badania, dotychczasowa wiedza
o leku, spodziewane korzyści i ryzyko, liczba
uczestników badania, uzasadnienie wyboru
grupy pacjentów, spodziewane objawy niepożądane, dostępność innych metod leczenia,
szczegółowy plan badania i poszczególnych
wizyt, czas poświęcony na badanie i na poszczególne wizyty, ograniczenia i obowiązki
związane z badaniem, warunki ubezpieczenia, informacja o poufności danych pacjenta
itp. Zgoda powinna zostać wyrażona na piśmie, na formularzu zatwierdzonym przez stosowną Komisję Bioetyczną. Zgoda taka musi
być udzielona przed jakąkolwiek czynnością
związaną z badaniem, np. przed pobraniem
krwi lub odstawieniem dotychczasowych leków, gdy takie są wymogi badania.
Pacjent powinien otrzymać swój eg�
zemplarz Informacji i kopię Świadomej
Zgody, podpisany przez siebie i badacza oraz
informację, jak się można z badaczem skontaktować.
Pacjent może w każdej chwili zakoń�
czyć udział w badaniu bez podania przy�
czyn, jeżeli uzna, że leży to w jego interesie.
Powinien jednak poinformować o tej decyzji
lekarza. Powinien także zgłosić się na wyznaczoną wizytę kontrolną, w celu oceny stanu
zdrowia po zakończeniu udziału w badaniu.
Pacjent powinien być świadom konsekwencji
swojej decyzji.

Pytania, które pacjent
powinien sobie zadać
przed pjęciem decyzji
o uczestnictwie w
badaniu klinicznym to
m.in.:
• Jaki jest główny cel tego
badania?
• Czy w badaniu wykorzystywane jest placebo
(substancja nieaktywna) lub
lek, który jest już dostępny
na rynku?
• W jaki sposób będą podawane leki?
• Jak długo będzie trwać
badanie oraz jakie będą
moje obowiązki wynikające
z uczestnictwa w nim?
• Jakie są dotychczasowe
wyniki stosowania badanej
metody i czy opublikowano już jakiekolwiek wyniki
badania?
• Czy muszę płacić za udział
w którejkolwiek części badania? Jak ubezpieczone jest
badanie?
• Czy przewidziano jakąkolwiek rekompensatę zwrotu
kosztów podróży, konieczności wzięcia urlopu lub opieki
nad dzieckiem?
• Czy mogę kontaktować się
ze swoim lekarzem?
• Jeżeli leczenie w moim
przypadku okaże się skuteczne, to czy istnieje możliwość
kontynuowania go po zakończeniu badania?
• Czy ktoś postronny może
dowiedzieć się, że biorę
udział w badaniu klinicznym?
• Czy po zakończeniu badania zostanę otoczony dalszą
opieką medyczną?
• Co będzie z moją opieką
medyczną, gdy przerwę
udział w badaniu?
• Czy lekarz/badacz odnosi
finansowe lub inne korzyści
związane z danym badaniem?
• Jakie kwalifikacje i jakie
doświadczenie w badaniach
klinicznych ma dany lekarz
i personel biorący udział
w badaniu?



Prawa pacjenta
Warto przeczytać:
Stowarzyszenie na Rzecz
Dobrej Praktyki Klinicznej
(www.gcppl.com.pl)
The Center for Information
& Study on Clinical Research
Participation
(www.ciscrp.org)
Gazeta AMG Nr 2/2006
Gazeta Lekarska 2003-12
Gazeta Bankowa 04/2007
Deklaracja Helsińska Światowego Stowarzyszenia
Lekarzy

Uregulowania prawne
w Polsce:
• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997;
• Ustawa z dnia 30 sierpnia
1991, o zakładach opieki
zdrowotnej;
• Ustawa z dnia 5 grudnia
1996, o zawodzie lekarza;
• Ustawa z dnia 6 września
2001 ze zmianami z 30 marca 2007 – Prawo farmaceutyczne;
• Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 11 marca
2005, w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej
Praktyki Klinicznej;
• Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 18 maja
2005, zmieniające rozporządzenie z 30 kwietnia 2004,
w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza
i sponsora;
• Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 30 kwietnia
2004, w sprawie sposobu
prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich;
• Rozporządzenie Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999,
w sprawie szczegółowych
zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania
komisji bioetycznych (Dz. U.
1999 Nr 47 poz. 480).
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Rezygnacja z udziału w badaniu w cza�
sie jego trwania nie pociąga za sobą żad�
nych konsekwencji. Obowiązkiem lekarza
jest zapewnienie dalszego leczenia, zgodnie
z przyjętymi zasadami sztuki lekarskiej.
Pacjent ma prawo do uzyskania infor�
macji o stanie swojego zdrowia na każdym
etapie badania klinicznego oraz do wglądu
w swoją dokumentację.
Pacjent ma prawo być informowany
o wszelkich nowych danych, które mogą
wpłynąć na jego decyzję o dalszym uczestnictwie w badaniu np. nowe dane dotyczące
ryzyka związanego z danym lekiem. Przykładowo, w trakcie badania okazuje się, iż
nowy lek powoduje większe ryzyko wystąpienia bólów głowy. Pacjent poinformowany
o takim ryzyku sam świadomie musi podjąć
decyzję, czy chce dalej w badaniu uczestniczyć. Lekarz może być tylko jego doradcą.
W trakcie badania komisja etyczna musi być
informowana o istotnych wydarzeniach, które mogłyby mieć wpływ na jej decyzje i ma
prawo nakazać przerwanie badania. Również
sponsor badania może wstrzymać jego przebieg, jeśli nowe informacje wskazują na możliwość zagrożenia bezpieczeństwa pacjenta.
Pacjent ma prawo do odszkodowania
jeżeli doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu
bezpośrednio związanego ze stosowanym lekiem lub procedurą medyczną wymaganą
przez protokół badania. Sprawa ubezpieczenia pacjentów została uregulowana rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1999 r., w sprawie szczegółowych
zasad powoływania i finansowania oraz trybu
działania komisji bioetycznych, co pośrednio
wprowadziło konieczność ubezpieczenia
osób mających uczestniczyć w badaniach klinicznych. W 2004 roku zostały wprowadzone
przepisy prawne nakładające obowiązek zawierania ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej (OC) przez sponsora i badacza. Podstawą prawną wymienionego aktu jest ustawa
Prawo farmaceutyczne, artykuł 37 b, punkt
3 tej ustawy. Przepisy aktu wykonawczego
Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004
roku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilno-prawnej badacza i sponsora zawartych po dniu
1 maja 2004 roku.
Ubezpieczenie OC badacza i sponsora nie
obejmuje szkód polegających na uszkodzeniu,
zniszczeniu lub utracie mienia; na zapłacie
kar umownych powstałych w skutek działań
wojennych, rozruchów i zamieszek, a także
aktów terroru; wynikających z powstania uzależnienia u uczestników badania klinicznego,

jeżeli możliwość powstania uzależnienia
była przedstawiona na piśmie uczestnikowi badania w chwili rozpoczęcia badania
klinicznego; bezpośrednio lub pośrednio
spowodowanych przez azbest lub z nim związanych. Podmiot planujący przeprowadzenie
badania klinicznego ma obowiązek zawrzeć
umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu
złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na
rozpoczęcie badania.
Pacjent ma prawo do zwrotu dodatko�
wych, udokumentowanych kosztów, które
poniósł uczestnicząc w badaniu klinicznym.
Zwrot kosztów dotyczy wydatków związanych z dojazdem na wizyty oraz zakwaterowaniem, jeśli takie ma miejsce. Istotne jest,
że żadna rekompensata finansowa nie może
mieć znamion zachęty dla uczestnika badania
klinicznego. Informacja o zasadach zwrotu
kosztów powinna znajdować się w formularzu Informacji dla Pacjenta.
Koszty leczenia działań niepożądanych
pokrywa sponsor badania – zwykle firma farmaceutyczna. Sponsor odpowiada za
szkody wynikające bezpośrednio z udziału
pacjenta w badaniu klinicznym, z założeniem, że badanie kliniczne – w odniesieniu
do danego pacjenta – zostało przeprowadzone zgodnie z Protokołem oraz z wymogami organu rejestrującego badanie kliniczne
(Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych). Podstawą prawną jest rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia10 grudnia 2002 r.,
w sprawie określenia szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej.
Udział w badaniu klinicznym jest bez�
płatny dla pacjenta. Koszty badanych leków,
badań specjalistycznych i opieki lekarskiej
ponosi sponsor badania. Sponsor badania dostarcza lek na potrzeby badania klinicznego
(również lek porównawczy) na swój koszt.
Koszty wykonywanych analiz i procedur
diagnostycznych są także pokrywane przez
sponsora w ramach umowy z ośrodkiem prowadzącym badanie (szpitalem, przychodnią,
NZOZ-em).
Pacjent ma prawo do pełnej anonimo�
wości i ochrony swoich danych osobowych.
Lekarza-badacza obowiązuje tajemnica zawodowa. Dane z badań mogą być zamieszczone w publikacjach i raportach bez podania
nazwiska pacjenta.
Pacjent ma prawo do zgłaszania leka�
rzowi prowadzącemu wszelkich zauważo�
nych zmian samopoczucia, zarówno w czasie badania, jak i po jego zakończeniu.
J-elita Nr 3 (4) 2008
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Rola diety w NZJ
Urszula Grochowska
Jedne z najczęstszych pytań, które zadają chorzy na NZJ, dotyczą roli diety jako
czynnika wywołującego i leczącego (zapobiegającego nawrotom) choroby. W dotychczas opublikowanych badaniach brak
jest jednoznacznych danych potwierdzających wpływ czynnika żywieniowego na
zachorowalność na NZJ.  
Osobnym zagadnieniem jest wpływ
odpowiedniej diety na przebieg choroby
i towarzyszące jej powikłania. Właśnie
tym zagadnieniom chcemy poświęcić miejsce w niniejszym artykule. O roli leczenia
żywieniowego, jego formach i metodach
stosowania, pisaliśmy w poprzednich numerach Kwartalnika.
Dieta zależy od ciężkości przebiegu choroby, jak również umiejscowienia zmian
oraz indywidualnych uwarunkowań każdego chorego. Należy z cała mocą podkreślić,
że nie ma jednej idealnej diety właściwej
dla wszystkich chorych. Każdy z nich powinien obserwować jak reaguje jego organizm na poszczególne składniki pokarmowe i wykluczać te, które mu szkodzą.
Stosowanie diet eliminacyjnych powinno
być konsultowane z lekarzem prowadzącym i dietetykiem, aby opracować metodę
uzupełniania braku poszczególnych składników odżywczych. Czasami ich niedoborów nie udaje się uzupełnić normalną dietą
i konieczne jest przyjmowanie witamin lub
minerałów w formie farmakologicznej.
Właściwa dieta ma za zadanie oszczędzać jelito objęte stanem chorobowym,
łagodzić objawy kliniczne, uzupełniać
niedobory składników pokarmowych
i umożliwiać szybkie przejście z fazy zaostrzenia do okresu remisji. Większe prawdopodobieństwo wystąpienia niedoborów
związków odżywczych, w tym składników
mineralnych i witamin, ma miejsce, gdy
stan zapalny dotyczy jelita cienkiego, gdyż
w nim wchłaniana jest większość składników diety. W ostatnim odcinku jelita cienkiego wchłaniane są między innymi: wapń,
żelazo, magnez, cynk oraz witaminy A, D,
E, K i witaminy z grupy B. Dlatego ich niedobory stwierdza się dużo częściej u osób
z ch. L-C o lokalizacji kątniczo-krętniczej.
We wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego do niedoborów witamin i składników
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mineralnych dochodzi na skutek długo
trwających i intensywnych biegunek.
Należy również pamiętać, że przyjmowane leki nie pozostają bez wpływu na
przyswajanie witamin i składników mineralnych. Wpływowi leków na przyswajanie
składników odżywczych poświęcimy jeden
z kolejnych artykułów.  
W okresach zaostrzenia choroby, kiedy Urszula Grochowska
stosowane jest leczenie żywieniowe, trwające najczęściej 6-8 tygodni, preparaty od- Ukończyła pomaturalne
stawia się sukcesywnie i najczęściej przez Studium Zawodowe w Kratydzień. Powrót do normalnego żywienia kowie, uzyskując uprawpowinien być stopniowy i zgodny z zale- nienia do wykonywania
ceniami dietetyka. Każdą ilość odstawione- zawodu dietetyka. Pracując
go preparatu należy zastąpić odpowiednio w pediatrycznym szpitalu
skomponowaną (zgodnie z zasadami diety klinicznym, ukończyła z
lekkostrawnej) i wyliczoną przez dietety- tytułem magistra inżyniera
ka racją pokarmową. Początkowo, w obu studia w Szkole Głównej
schorzeniach, w celu dalszego oszczędze- Gospodarstwa Wiejskiego
nia jelita, z jadłospisu eliminuje się słodkie w Warszawie, na Wydziale
mleko, surowe warzywa i owoce oraz soki. Nauk o Żywieniu Człowieka
W tym czasie stosuje się potrawy gotowane i Konsumpcji. Uzyskała cerw wodzie lub na parze, czasem przeciera- tyfikaty kilkunastu kursów
ne. Bardzo ważnym składnikiem diety jest doskonalących, między
błonnik pokarmowy, który jednak w tym innymi: „Jak leczyć
czasie należy w dużym stopniu ograniczyć. pacjentów z zaburzeniami
Aby zapobiec dużym niedoborom skład- czynnościowymi przewodu
ników mineralnych i witamin, dobrze jest pokarmowego”, „Choroby
podawać gotowane lub parowane owoce. przewodu pokarmowego
Ważne jest unikanie owoców drobnopest- – problemy diagnostyczne
kowych (np. truskawki, maliny, poziomki), i terapeutyczne”, „Żywienie
gdyż ich pestki działają pobudzająco na pe- enteralne jako element
rystaltykę jelita oraz mechanicznie drażnią leczenia dietetycznego”.
jego powierzchnię, co może spowodować Od 2006 roku prowadzi
dolegliwości bólowe i nawet zaostrzenie konsultacje żywieniowe
stanu. Z racji wyeliminowania z jadłospisu podczas Międzynarodowesurowych warzyw, korzystne jest podawa- go Dnia Celiakii.
nie 2-3 razy w ciągu dnia warzyw gotowa- Jest autorką kilku artykunych na parze, najlepiej młodych. Z diety łów w portalu „Obcasy”
lekkostrawnej do podstawowej przechodzi oraz w kwartalniku dla
się powoli i ostrożnie, włączając kolejne pielęgniarek i położnych na
pokarmy i uważnie obserwując ich wpływ temat żywienia niemowląt.
na chorego. Jeśli pacjent odczuwa jakieś Od 2007 r. współpracuje
dolegliwości, np. bóle brzucha, biegunki, z Towarzystwem „J-elita”,
zaparcia, z jadłospisu eliminuje się pokar- wygłaszając wykłady i
my nasilające te objawy. Nie ma jednak do- udzielając porad, zarówno
wodów na to, aby wprowadzanie nowych w Warszawie, jak i na spotproduktów do diety powodowało nawroty kaniach wyjazdowych.
choroby.
Ćwiczy jogę i pilates, chętMimo, iż żywienie w okresie remisji nie nie słucha muzyki klasyczpowinno odbiegać od diety zalecanej dla nej, jest wielbicielką gór.
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osób zdrowych, to jednak należy unikać pewnych produktów, które przyspieszają perystaltykę jelit, powodują wzdęcia
lub nasilają biegunkę. Niektóre z tych produktów wymieniono w tabeli 1.
Tabela 1

Produkty, których powinniśmy unikać:
•
•
•
•
•
•
•

Ciemne pieczywo, grube kasze (gryczana, jęczmienna, pęczak), otręby, musli;
Kapusty (biała, czerwona, kiszona, brukselka);
Kalafior, fasolka szparagowa, grzyby;
Warzywa cebulowe (por, cebula, czosnek);
Suche nasiona roślin strączkowych (bób, soja, soczewica, fasola, groch);
Gruszki, śliwki, czereśnie, owoce suszone;
Orzechy, migdały, mak.

Nie powinno się również pić napojów kolorowych, gazowanych, coli i piwa, gdyż powodują wzdęcia. Ważnym jest
unikanie nadmiernych ilości słodyczy oraz ostrych przypraw (np. ocet, curry, papryka, czosnek). Z ostrożnością trzeba
spożywać pestki dyni, słonecznika, sezamu, siemienia lnianego.
Na objawy choroby wpływ mają nie tylko spożywane produkty, ale również sposób ich przyrządzenia. Ogólne zasady przygotowywania posiłków przedstawiono w tabeli 2. W szczególności poleca się przygotowywanie potraw na parze, gdyż powoduje to mniejszy ubytek składników pokarmowych i witamin w stosunku do potraw przygotowywanych
metodą tradycyjną. Gotowanie na parze czyni potrawy smacznymi oraz nie wymaga dodatku soli, która jest czynnikiem
mocno drażniącym przewód pokarmowy.
Tabela 2

Zaleca się:
•
•
•
•
•

gotowanie w wodzie lub na parze;
przecieranie, miksowanie i rozdrabnianie;
spulchnianie potraw np. przez dodawanie ubitych białek jaj lub namoczonej bułki;,
pieczenie w folii aluminiowej lub pergaminie;
dodawanie do potraw tłuszczu dopiero po ich przyrządzeniu.

Dla młodych i najmłodszych
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Nie należy stosować:
•
•
•
•
•
•

duszenia z obsmażaniem;
pieczenia tradycyjnego;
smażenia;
zasmażek;
odgrzewania;
odsmażania.

W okresie letnim bardzo popularne jest grillowanie. Nie jest powiedziane, że osoby chore na NZJ nie mogą spożywać tego typu potraw. Należy jednak pamiętać, iż produkty powinno się grillować zawinięte w folię aluminiową lub
pieczone na tackach. Do takich dań najlepiej stosować łagodne przyprawy. W ten sposób można przyrządzać chude
mięso, ryby oraz warzywa. Osoby z NZJ mogą również spożywać potrawy z rusztu, zachowując jednak powyższe
zasady przygotowywania.
Ze względu na to, że częstym objawem NZJ są biegunki, dieta powinna zawierać produkty zapierające, czyli np:
ryż biały, gotowaną marchew, banany czy kukurydzę. Produkty te należy podawać jednak z ostrożnością, aby nie doprowadzić do zaparć, gdyż te mogą nasilić krwawienia z odbytnicy. W przypadku biegunek powinno się unikać produktów rozwalniających (buraki, płatki owsiane, surowe warzywa i owoce). Niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu błonnik (ciemne pieczywo, grube kasze, surowe warzywa i owoce) podaje się w takich ilościach, aby
u pacjenta nie wywołać biegunek. Podobnie jak w stanie zaostrzenia, działanie pobudzające perystaltykę przez włókno
pokarmowe należy ograniczyć przez rozdrabnianie surowych warzyw, ich przecieranie czy gotowanie.
Zdarza się, że chory cierpi na nietolerancję laktozy, czasami pojawia się ona w okresach zaostrzeń choroby i mija
w remisji. Najwięcej laktozy występuje w słodkim mleku. W takim przypadku rezygnujemy z podawania słodkiego
mleka zastępując je produktami fermentowanymi (kefiry, jogurty), w których laktozy jest mniej, gdyż została rozłożona przez mikroorganizmy.
Niejednokrotnie, w obu schorzeniach, istnieje konieczność stosowania diety wzbogaconej w składniki mineralne
i witaminy, których wchłanianie uległo, bądź w dalszym ciągu ulega upośledzeniu. Jeśli nie jesteśmy w stanie wprowadzić odpowiednich ilości tych składników do diety, koniecznym jest uzupełnienie niedoborów preparatami farmakologicznymi, których rodzaj i ilość zleca lekarz na podstawie badań krwi oraz analizy stosowanej diety.
W przypadku, gdy zalecane racje pokarmowe przekraczają możliwości spożycia tak dużych objętości, dietę wspomaga się preparatami skondensowanymi pod względem energii i składników pokarmowych, jak Nutrison, Nutridrink,
Ensure. Preparaty te zostały omówione w poprzednich numerach Kwartalnika.

Dla młodych i najmłodszych
© Mikrusia
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Kalendarz spotkań

Kalendarium spotkań „J-elity”
oddział wojewódzki

miejsce spotkania

dzień

godzina

Kujawsko-pomorski

Szpital im. Jurasza w Bydgoszczy,
ul. Skłodowskiej-Curie 9 (wieżowiec – dolny hol)

1. i 3. środa miesiąca

9-11.30

Małopolski

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie,
ul. Wielicka 265 sala B-328 IIIp. Oddział Gastrologii

każdy pierwszy
wtorek miesiąca

17-19.00

Mazowiecki

Warszawa, ul. Trojdena 4
sala 012

każdy pierwszy
wtorek miesiąca
(poza miesiącami
wakacyjnymi)

18.00

Pomorski

Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6
biblioteka Oddziału Kliniki Pediatrii,
Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej AM, III p.

każda pierwsza środa
15-17.00
miesiąca

Inne planowane spotkania
Turnus rehabilitacyjny w Zakopanem
18-31 sierpnia gościć będziemy w Zakopanem w ośrodku Marzenie
(www.marzenie-zakopane.pl). Opłata wynosi: 1 250 zł od osoby dorosłej
(bez zabiegów rehabilitacyjnych 1 100 zł), dzieci do lat 10 – 900 zł.
Dzieci do lat 3 niekorzystające z osobnego łóżka – bezpłatnie.
W Zakopanem obowiązuje dodatkowa opłata uzdrowiskowa – 1,50 zł/os/
dobę. Zaliczka 150 zł.
Dysponujemy jeszcze niewielką liczbą wolnych miejsc.
Osoby, które zechciałyby nas odwiedzić w trakcie turnusu prosimy o kontakt na adres: j-elita@iimcb.gov.pl lub telefonicznie: 022 59 70 782.

				

Wyjazd seminaryjno-integracyjny we Władysławowie
5-7 września Oddział Pomorski Towarzystwa „J-elita” organizuje wyjazd
seminaryjno-integracyjny w Domu Wczasowym „Mirato” we Władysławowie,
ul. Szkutników 22. W planach wykłady, zajęcia seminaryjne, konsultacje oraz
wycieczka na Hel i do lunaparku dla dzieci. Całkowity koszt pobytu wynosi
120 zł za osobę, dla członków „J-elita” 60 zł. Dla osób z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności i ich opiekunów 40 zł.
Rezerwacja i informacje: j-elita@iimcb.gov.pl lub telefonicznie: 022 59 70 782.
Liczba miejsc ograniczona.

Wyjazd seminaryjno-integracyjny w Popowie
26-28 września Oddział Mazowiecki Towarzystwa „J-elita” organizuje wyjazd
seminaryjno-integracyjny w Ośrodku Caritasu w Popowie. Ośrodek położony jest ok. 45 km od Warszawy, na
obrzeżach Puszczy Białej w pobliżu Serocka. Całkowity koszt pobytu wynosi 120 zł za osobę, dla członków „J-elita”
60 zł., dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i ich opiekunów 40 zł. Dojazd do Ośrodka autobusem
PKS z Dworca Zachodniego (i Centralnego), relacja Warszawa – POPOWO KOŚCIELNE przystanek POPOWO,
CARITAS. Rezerwacja i informacje: j-elita@iimcb.gov.pl lub telefon 022 59 70 782. Liczba miejsc ograniczona.
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WAŻNE ADRESY:
Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”
Zarząd Główny
ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, tel. 022 597 07 20, 0691 40 30 51, fax. 022 597 07 15,
e-mail: nzj@iimcb.gov.pl, strona internetowa: http://nzj.iimcb.gov.pl

Bank PKO S.A. I Odział w Warszawie Nr rachunku 48 1240 1037 1111 0010 0740 0594
Oddział Dolno l ski

Oddział Mazowiecki

II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii
i Żywienia AM we Wrocławiu,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 50/52, 50-369 Wrocław
tel. (071) 320 08 03 (lekarz dyżurny),
sekretariat tel./fax: (071) 328 41 17
e-mail: nzjgaspe@ak.am.wroc.pl,
strona internetowa: http://www.nzj.am.wroc.pl

W siedzibie Zarządu Głównego
Prezes dr Piotr Albrecht

Oddział Kujawsko-Pomorski
Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii
i Gastroenterologii CM UMK (VI piętro)
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
Prezes Marek Gólczyński, tel. 0 889 899 779
e-mail: gulivieri@poczta.fm

Oddział Małopolski
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii CM UJ
ul. Wielicka 265, Kraków
tel. 0 600 306 092
e-mail: info@nzj.malopolska.pl
strona internetowa http://www.nzj.malopolska.pl
Prezes dr Małgorzata Sładek

Oddział Podlaski
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku
III Klinika Chorób Dzieci
ul. Waszyngtona 17, 15-269 Białystok
tel. (085) 745 07 10
Prezes dr Elżbieta Jarocka-Cyrta

Oddział Pomorski
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Klinika Pediatrii,
Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej AM w Gdańsku,
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
tel. 0691 859 553, fax: (058) 302 25 91,
e-mail: colitiscrohn@expatpol.com
nzjgdansk@gmail.com, http://pomorski.j-elita.org
Prezes: Piotr Labudda

Inne przydatne adresy
Górnośląskie Stowarzyszenie Wspierania Osób
Chorych na Nieswoiste Zapalenia Jelit
http://www.republika.pl/colitiscrohn/

Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze stomią Pol-Ilko
http://polilko.w.interia.pl/
Forum internetowe dla osób chorych na NZJ: www.crohn.home.pl

Polskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Crohna,
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 1
Prezes Mirosława Myszkowska 0609039252

Crohn’s and Colitis Foundation of Canada
http://www.ccfc.ca/English/index.html

Wielkopolskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i choroby
Leśniowskiego – Crohna, Poznań,
Prezes Wiesława Bednawska 0668225771
http://culc.republika.pl/

Crohn’s and Colitis Foundation of America http://ccfa.org/
Colitis Foundation, www.colitisfoundation.com
Reach Out for Youth With Ileitis and Colitis, Inc.
www.reachoutforyouth.org

Strona Konsultanta Krajowego ds. Gastroenterologii, Rejestr
Choroby Leśniowskiego-Crohna, www.chorobacrohna.pl

Pediatric Crohn’s and Colitis Assotiation
http://pcca.hypermart.net/index.html

Fundacja „Linia Życia” http://www.idn.org.pl/liniazycia/index.
htm wspomaga ludzi, którzy z powodu różnych chorób nie
mogą odżywiać się w sposób naturalny. Fundację tworzą osoby
żywione pozajelitowo w warunkach domowych.

New Zealand: Crohns and Colitis Support Group – CCSG
http://www.ccsg.org.nz

Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego
zrzesza specjalistów zajmujących się w Polsce tymi formami
żywienia http://www.polspen.org (22) 584 13 20

Australian Crohn’s and Colitis Association
http://www.acca.u/index.asp
Die Deutsche Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung
– DCCV – e.V, http://www.dccv.de/
THE AUSTRIAN IBDIS PLATFORM, http://www.ibdis.net/
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