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Nieswoiste zapalenia jelit : 
 
grupą przewlekłych  schorzeń przewodu  
 
pokarmowego, spowodowanych  uwarunkowaną  
 
genetycznie zaburzoną odpowiedzią  
 
immunologiczną na antygeny pochodzące z   
 
fizjologicznej flory jelitowej. U dzieci dobrze  
 
opisane  jest wrzodziejące  zapalenie jelita  
 
grubego  i choroba  Leśniowskiego-Crohna . 
 

 



   
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego 
(colitis ulcerosa)  

 

Choroba Leśniowskiego-Crohna  

 

Nieokreślone zapalenie okrężnicy (colitis 
indeterminata)  

 

Nieswoista choroba zapalna jelita grubego 
typ niesklasyfikowany 



Rzadkie postacie zapaleń jelit 

 
   

- zapalenie mikroskopowe  

 

- zapalenie eozynofilowe  

 

- zapalenie alergiczne  

 

typ niemowlęcy          typ dorosłych 



Epidemiologia występowania nieswoistych 

zapaleń  jelit : 

 
położenie geograficzne, rasa i grupa 

etniczna 

czynniki środowiskowe,  

stopień rozwoju cywilizacyjnego i 

zurbanizowania  

wzrost zachorowań   w „krajach 

zachodnich”, w obszarach miejskich i 

wśród ludzi o wyższym statusie 

socjoekonomicznym.  

 



     
  2003 rok  - wskaźnik zachorowalności na chorobę 

Leśniowskiego- Crohna 4,6/100 tys. dzieci 

 

  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego -  3,2/100 tys. dzieci   

 

 30 lat temu odpowiednio 0,1 i 0,5 /100 tyś 

 

 Badania epidemiologiczne w Polsce - 2,6/100 tyś.  

  - Wrzodziejące zapalenie jelita grubego- 1,3/100 tyś,  

- Choroba Leśniowskiego-Crohna 0,6/100 tyś. 



Epidemiologia nieswoistych zapaleń jelit. 

 USA   2007r. 

◦ IBD 7,05 /100 tyś 

◦  Choroba Leśniowskiego- Crohna  4,6/100tyś 

◦  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego - 2,4/100 tyś  

 

 Dania    1962-1987          1998-2006 

◦ IBD   2,2                 4,7/100tyś. 

◦ CD    0,2               3,1/100tyś 

◦ UC    2,0               1,6/100 tyś. 
 

JPGN 2010; 50, s. 27-30 

 

 



  
 Szczyt występowania pomiędzy 15 i 30 rokiem 

życia, ale mogą ujawniać się w każdym wieku  

 25-30% wszystkich pacjentów z n.z.j.  przed 20 
rokiem życia, a 80% z nich pojawia się po 12 roku 
życia 

Obniżenie średniej wieku zachorowania u dzieci  



Etiopatogeneza nieswoistych 

zapaleń jelit : 
 

Uwarunkowania genetyczne  

 

Zaburzona odpowiedź immunologiczne  

 

Czynnik środowiskowy  - bakterie 
wchodzące w skład flory jelitowej   



Czynniki immunologiczne : 
 
 
Choroba Crohna – komórkowy typ 
 
odpowiedzi Th 1→ TNFα, INFγ, IL 12, IL 18 
 
 
WZJG – humoralny typ odpowiedzi : 
 
Th 2→ IL4, IL5, IL6, IL10 
 
 
Markery immunologiczne  
 
 
Choroba Crohna - przeciwciała ASCA, I2, OmpC,  
 
CBirf 
 
WZJG -  przeciwciała p -ANCA 

 



Czynniki środowiskowe : 

 
Sztuczne karmienie  
 
Narażenie na dym tytoniowy  
 
Infekcje przewodu pokarmowego  
 
Standard higieny  

 



Czynniki genetyczne : 

 rodzinne występowanie (5-10%)  

mutacja NOD2/CARD15 16q12 

- Fenotyp choroby (zajęcie jelita cienkiego, 
początek choroby w młodym wieku, 
ciężkość zapalenia) 

OCTN na chromosomie 5q31 

DLG5 na chromosomie 10q23  

 Locus IBD2 – chromosom 12  

 Locus IBD3 6q12 (fenotyp: lokalizacja i objawy 

pozajelitowe)  

 

 



    Postać rodzinna n.z.j.  -  o kilka lat niższy 
wiek pacjentów  w porównaniu z 
postaciami sporadycznymi  

   (22 vs 27 lat). 

 

U chorych z chorobą Leśniowskiego- 
Crohna i obecną mutacją 
NOD2/CARD15 przeciętny wiek 
ujawnienia się  choroby jest również o 
dwa lata wcześniejszy niż w grupie 
chorych bez mutacji.  

 



    Występowanie rodzinne nieswoistych zapaleń 
jelit : 

-  czynniki genetyczne  

-  pozytywny wywiad rodzinny  -  5 do 10% chorych  

-  czynnik wysokiego ryzyka rozwoju choroby 

 

 Populacja dziecięca 26-42%  

 Dzieci < 3 r. ż z wzjg – 44%  

 Badania bliźniąt monozygotycznych: 

-  Choroba Leśniowskiego-Crohna - 42-58%,  

- Wrzodziejące zapalenie jelita grubego- 6-17%  

 

 



    

Wcześniejszy wiek wystąpienia choroby  
 
i płeć męska prawdopodobnie są  
 
zależne od obecności genotypu IL-6  
 
174GG  
 

JPGN 2010; 50:22 



   

Najczęściej na chorobę Leśniowskiego- 

Crohna  chorują osoby rasy białej, z  

wyższą zapadalnością wśród  ludzi  

pochodzenia żydowskiego, zmniejszoną  

u ludzi pochodzenia afrykańskiego. 



Objawy kliniczne wrzodziejącego 
zapalenia jelita grubego : 

 
 Dzieci   Dorośli  

 

- biegunka                      

- krwawienia z dolnego  

- odcinka przewodu  

- pokarmowego  

- bóle brzucha                    84%      64% 

- gorączka                          74%      34% 



Objawy kliniczne choroby 

Leśniowskiego –Crohna : 
Dzieci     Dorośli  

 

bóle brzucha                       87%   53% 

 

gorączka                             74%   35% 

 

biegunka                            55%   80% 

 

↓ masy ciała  

Klasyczna triada objawów : 

- ból brzucha, ↓ masy ciała, biegunka – 25% dzieci  



Choroba Leśniowskiego-Crohna 

48% dzieci zmiany zlokalizowane jedynie 

w jelicie cienkim 

40% dzieci jelito kręte i grube 

10% dzieci izolowane zmiany jelita 

grubego 

U dorosłych jelito cienkie (izolowane lub 

z jelitem grubym)- 73% 



Przebieg kliniczny wrzodziejcego 

zapalenia jelita grubego : 

 
     Dzieci   Dorośli  

 

pancolitis  80%             30% 

 

ciężki rzuty    33%         13%  

    

 

agresywny przebieg choroby               

 

 



   

Choroba Crohna   u dzieci /młodzieży 

-  objawy niedożywienia,  

-  niedobory długości  i masy ciała do 80%,  

- opóźnienie wieku kostnego  

 - opóźnienie dojrzewania płciowego -  u 75% 
dziewcząt menarche wystepuje w 16 roku 
życia lub później 

 

U dzieci przed okresem dojrzewania  

zwolnienie tempa wzrastania pojawić się  

może na 1-3 lata przed wystąpieniem 

innych objawów chorobowych.  

 



Opóźnienie dojrzewania płciowego : 

 TNF α, IL-1β, IL-6 
 
chłopców – hamowanie produkcji  
testosteronu przez komórki Leydiga 
 
u dziewcząt – hamowanie syntezy 

hormonów płciowych  w jajnikach  

 



Przyczyny niedożywienia u dzieci z 

chorobą Leśniowskiego-Crohna : 

 niedostateczna podaż pożywienia 

 zajęcie jelita cienkiego (88%)  - zaburzenia 

wchłaniania jelitowego  

 zmiany zapalne w dystalnej części jelita 

cienkiego -  upośledzenie resorpcji kwasów 

żółciowych i lipidów 

 częściowy zanik błony śluzowej oraz 

zmniejszenie wysokości kosmków jelitowych -  

zaburzenie procesów wchłaniania w jelicie 

czczym 

Zwiększenie strat jelitowych 

 



Kryteria Porto 2005 - IBD Working Group of the European 

Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and 

Nutrition (ESPGHAN) 

 Objawy kliniczne : 

- objawy przewlekłe ponad 4 tygodnie  

- objawy nawracajace  - co najmniej 2 razy/6 miesięcy 

Badania laboratoryjne (morfologia, biochemia)  

- badanie przesiewowe w kierunku celiakii 

- przeciwciała ASCA i ANCA 

Badania endoskopowe  

- kolonoskopia z ileoskopią  

- endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego 

Badania radiologiczne przewodu pokarmowego - 
enteroklyza 

 



Nieprawidłowości w badaniach 

laboratoryjnych : 

- podwyższone parametry stanu zapalnego  

- niedokrwistość, leukocytoza, nadpłytkowość 

- hypoalbuminemia (hypoproteinemia) 

- IgA ↑, IgG ↑ 

- p-ANCA  (wzjg) 30-80%)  przyp.) 

- IgA, IgG ASCA (ch. L-C)  

- Fe ↓ 

- AspAT, AlAT, GGTP 



Klasyfikacja wiedeńska i 

montrealska choroby Crohna : 



Wcześniejszy wiek ujawnienia 

choroby  : 

  

- lokalizacja w jelicie cienkim 88% vs 73%  

 

- agresywny przebieg choroby  

 

- często zmiany w górnym odcinku przewodu 
pokarmowego  

 

  

 

- lokalizacja w okrężnicy (fenotyp UC – like), a powikłania 
są  rzadsze  

 



Chorzy o późnym początku choroby (> 

40 r.ż.) 

 

- lokalizacja w okrężnicy (fenotyp UC – 
like), 

- rzadsze powikłania 

- nieco łagodniejszy przebieg  

   

 



Objawy pozajelitowe w 

nieswoistych zapaleniach jelit : 

 

              Dzieci    Dorośli  

 

zapalenie stawów  9%    15% 

 

PSC lub AIH –   7%-12%   5%-7% 

 



Choroba Leśniowskiego-Crohna : 

postać zapalna 90% dzieci  

 

przetoki lub zwężenia 10%  

 

po 10 latach postać zapalna 30%, przetoki 

30%, zwężenia 30% 

 

30% steroidozależność  

 



Wrzodziejące zapalenie jelita grubego : 

pancolitis >80% dzieci  

 

nieciągły stan zapalny u dzieci <10  

roku życia  

 

zmiany w ileum terminale  

 

prawidłowa błona śluzowa w odbytnicy –  

u 30%  dzieci <10  roku życia  

 



Choroba Leśniowskiego-Crohna 

leczenie 

Postępowanie farmakologiczne u dzieci 

jest zbliżone do stosowanego u osób 

dorosłych 

Preparaty sulfasalazyny i 5-ASA 

Glikokortykoidy 

Azatiopryna, 5-merkaptopuryna 

Metotreksat 

Leczenie biologiczne  



Choroba Leśniowskiego-Crohna 

leczenie 

Wskazania  do leczenia chirurgicznego : 

Przetoki 

Ropnie 

Zwężenia 

Niedożywienie  

Opóźnienie  dojrzewania płciowego i 

rozwoju fizycznego 



    

        

 

 

 

 

 

 

Dziękuję za uwagę 


