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Cywilizacja nie sprzyja jelitom 

19 maja obchodziliśmy Świa-
towy Dzień Nieswoistych Chorób 
Zapalnych Jelita. Jakie to choroby 
i na czym polegają?
Dr Robert Dudkowiak: Choroba 
Leśniowskiego-Crohna oraz wrzo-
dziejące zapalenie jelita grubego 
czyli nieswoiste choroby zapalne 
jelit to przewlekłe choroby, w któ-
rych u osób predysponowanych ge-
netycznie, pod wpływem sprzyjają-
cych czynników środowiskowych, 
dochodzi do zaburzenia mechani-
zmów odpowiedzi immunologicz-
nej. W konsekwencji rozwija się 
nieswoisty stan zapalny związany 
ze ścianą przewodu pokarmowego 
i jego otoczenia. Choroby przebie-
gają z okresami remisji i zaostrzeń. 

Jaka jest podstawowa różnica 
między tymi dwiema chorobami? 
Dr Robert Dudkowiak: We wrzo-
dziejącym zapaleniu jelita grubego 
uszkodzenie dotyczy jedynie błony 
śluzowej, a w chorobie Leśniow-
skiego-Crohna zmiany mogą się-
gać również do warstw ściany jelita. 
W chorobie Leśniowskiego-Croh-
na uszkodzenia mogą występować 
w każdym odcinku przewodu po-
karmowego (od ust do odbytu), 
a we wrzodziejącym zapaleniu je-
lita grubego zmiany ograniczone są 
jedynie, do jelita grubego.

Jakie objawy mogą świadczyć 
o problemie? 

Dr Robert Dudkowiak: Pod-
stawowymi objawami są biegun-
ka, ból brzucha oraz krwawienie. 
W przypadku choroby Leśniow-
skiego-Crohna, ze względu na 
zajęcia przez chorobę wszystkich 
warstw ściany jelita, możliwe jest 
występowanie zwężeń oraz przetok 
(np. między pętlą jelita cienkiego 
a grubego, między jelitem a skórą, 
między jelitem grubym a pęche-
rzem moczowym czy pochwą). Ry-
zyko operacji z powodu powikłań 
związanych z chorobą jest większe 
w chorobie Leśniowskiego-Cro-
hna. Konsekwencją nieprawidło-
wej odpowiedzi układu odporno-
ściowego jest występowanie tzw. 
manifestacji pozajelitowych tych 
chorób, do których należą m.in. 
zmiany zapalne w stawach (m.in. 
zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa czy zapalenie stawów 
krzyżowo-biodrowych), zmiany 
zapalne skóry i  błon śluzowych 
(odczynowy rumień guzowaty 
i pioderia zgorzelinowa czy bielac-
two i łuszczyca) oraz stan zapalny 
elementów gałki ocznej (zapalnie 
tęczówki i/ lub zapalenie błony 
naczyniowej oka). 

Kto choruje najczęściej? 
Dr Robert Dudkowiak: Wrzo-
dziejące zapalenie jelita grubego 
występuje z  prawie dwukrotnie 
większą częstością niż choroba 
Leśniowskiego-Crohna. Zapadal-

ność na te choroby dotyczy przede 
wszystkim ludzi młodych, w wieku 
16-40 lat, choć w ostatnim czasie 
obserwuje się wzrost liczby za-
chorowań u dzieci i u osób w star-
szym wieku. Choroby te występują 
przede wszystkim w krajach rozwi-
niętych, tzn. uprzemysłowionych, 
zurbanizowanych (USA, Kanada, 
kraje tzw. starej Unii Europejskiej 
jak Wielka Brytania czy Francja). 
Potwierdza to fakt, że w krajach 
rozwijających się (m.in. Chiny i In-
die), gdzie częstość występowania 
nieswoistych chorób zapalnych je-
lit w przeszłości była niska, wraz 
z uprzemysłowieniem i wzrostem 
liczebności ludności miejskiej ob-
serwuje się zwiększoną zapadalność 
na te choroby. 

Czy wiadomo, jakie geny wpły-
wają na ryzyko zachorowania? 
Dr Robert Dudkowiak: Znanych 
jest kilkanaście genów związa-
nych z ryzykiem zachorowania na 
nieswoiste zapalenia jelit. Najbar-
dziej poznanym jest gen NOD2/
CARD15, który koduje białko 
biorące udział w nieswoistej od-
powiedzi immunologicznej na 
antygeny bakteryjne, co pozwala 
organizmowi odróżnić fizjologicz-
ną f lorę jelitową od patogennej. 
Mutacja tego genu może zwiększać 
aż 20-40-krotnie ryzyko zachoro-
wania na chorobę Leśniowskiego-
-Crohna, a dodatkowo odpowiada 

za wcześniejszy początek choroby, 
lokalizację zmian w  jelicie cien-
kim oraz przebieg z włóknieniem 
i tworzeniem zwężeń. Jednak na 
rozwój chorób jelit wpływają nie 
tylko czynniki genetyczne. Zmia-
na stylu życia, diety, higieny, pracy 
a  więc codziennego funkcjono-
wania człowieka to najważniejsze 
spośród czynników środowisko-
wych i epidemiologicznych istot-
nych w rozwoju nieswoistych cho-
rób zapalnych jelit. Żywność typu 
fastfood, duża zawartość białka 
zwierzęcego, tłuszczów nasyconych 
oraz cukrów prostych wymieniane 
są w prasie naukowej jako ważne 
czynniki wpływające na zmianę 
składu flory jelitowej i pojawienie 
się bakterii sprzyjających proce-
sowi zapalnemu. Ważny wydaje 
się również naturalny sposób po-
rodu, w trakcie którego dochodzi 
do zasiedlenia przewodu pokarmo-
wego noworodka florą bakteryjną 
z dróg rodnych matki, do czego 

nie dochodzi w trakcie cięcia ce-
sarskiego. Za istotne wymienia się 
również karmienie piersią, rozwój 
alergii pokarmowych, wczesna 
antybiotykoterapia. 

Zwykle wśród „winowajców” 
różnego rodzaju chorób wymie-
nia się palenie papierosów. Jak jest 
w tym przypadku? 
Dr Robert Dudkowiak: Tu sprawa 
nie jest aż tak jednoznaczna. Cie-
kawym czynnikiem związanym 
ze stylem życia jest palenie tyto-
niu, które w przypadku choroby 
Leśniowskiego-Crohna zwiększa 
ryzyko bardziej skomplikowane-
go przebiegu choroby a w konse-
kwencji ryzyko operacji. Z kolei 
we wrzodziejącym zapaleniu jelita 
grubego zaprzestanie palenia ty-
toniu może być tzw. czynnikiem 
spustowym prowadzącym do po-
jawienia się choroby lub wystąpie-
nia zaostrzenia choroby u pacjenta 
z chorobą już rozpoznaną.

Pacjenci z chorobą Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego 
stanowią duży odsetek osób hospitalizowanych w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii 
USK. Z kliniką od kilkunastu lat związany jest również Dolnośląski Oddział Polskiego 
Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”, którego pre-
zesem jest dr Robert Dudkowiak – pracownik kliniki.
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10 milionów chorych, a będzie ich więcej 

Światowy Dzień NZJ (World IBD Day) został ustanowiony w 2010 
r. przez międzynarodową organizację European Federation of Crohn’s 
& Ulcerative Colitis Associations (EFCCA), która zrzesza organizacje 
pacjentów z 36 krajów. Dzień ten ma na celu podniesienie świadomości 
na temat nieswoistych zapaleń jelit: wrzodziejącego zapalenia jelita 
grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna. Eksperci szacują, że zmaga 
się z nimi 10 mln osób na całym świecie i ponad 50 tys. w Polsce (w tym 
10-15 tys. na chorobę Leśniowskiego-Crohna i 35-40 tys. na wrzo-
dziejące zapalenie jelit ). Prognozy są bardzo pesymistyczne: zdaniem 
ekspertów w najbliższych latach liczba chorych w naszym kraju może 
się zwiększyć do 250-350 tys. osób. Towarzystwo „J-elita” powstało 
w 2005 r. z inicjatywy chorych i rodziców dzieci cierpiących na NZJ, 
jest organizacją pożytku publicznego. Organizacja liczy ponad 2 tys. 
członków i ma oddziały w 13 województwach.
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