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Nieswoiste choroby zapalene jelit
Młodzi, zdolni, kreatywni a jednak mają pewne dolegliwości, utrudniające im codzienne
funkcjonowanie. Manifestujące się biegunkami, bólami brzucha, gorączką i osłabieniem są
niezbyt charakterystyczne dla młodych osób. Po dłuższym lub krótszym procesie
diagnostycznym w końcu poznajemy rozpoznanie - nieswoista choroba zapalna jelit (IBD).

Co to oznacza i czym są te choroby?
Istnieje kilka typów nieswoistych chorób zapalnych jelit, z czego w Europie najpowszechniejsze są
wrzodziejące zapalenie jelita grubego (UC) oraz choroba Leśniowskiego - Crohna (CD). Choroba
Leśniowskiego - Crohna dotyczy częściej młodszych pacjentów, natomiast wrzodziejące zapalenie
jelita grubego dorosłych. Zapadalność w Unii Europejskiej wynosi odpowiednio 5:100000 oraz
10:100000 i najwyższa jest wśród narodów germańskich, w szczególności w krajach skandynawskich,
bez rozróżnienia na płeć. Ostatnio obserwujemy wzrost zachorowań na te choroby, co może być
związane z rozwojem i industrializacją państw oraz wzrastającą zamożnością społeczeństw.
Niektórzy badacze nazywają to adaptacją ludności do „zachodniego stylu życia”. Termin ten oznacza
m.in. dietę (często mięsną, tłustą i wysokokaloryczną), brak lub minimalny wysiłek fizyczny, czynniki
środowiskowe (przykładamy większą wagę do sterylności i czystości naszego otoczenia), praca
(często siedząca przed ekranem komputera), liczne czynniki stresowe, których jest więcej w mieście
niż na terenach wiejskich. Natomiast inni naukowcy tłumaczą wzrost zachorowań na nieswoise
choroby zapalne jelit tym, że jest to związane z wykrywalnością chorób, która jest większa, zwłaszcza
w bardziej rozwiniętych częściach świata.
Przyczyny nieswoistych chorób zapalnych jelit
●
●
●
●

czynniki genetyczne,
flora bakteryjna przewodu pokarmowego,
nadmierna ekspozycja na hormony,
palenie papierosów (głównie w chorobie Leśniowskiego- Crohna).

Czynniki genetyczne wiodą prym w etiopatogenezie nieswoistych chorób zapalnych jelit, przez co
krewni osób chorujących na nie mają zwiększone prawdopodobieństwo zachorowania. Należy zatem
przebadać naszych bliskich jeśli sami chorujemy na IBD.
Zakażenia bakteryjne takimi drobnoustrojami jak: Mycobacterium avium complex, Yersinia, Listeria,
Escherichia coli oraz Bacteroides vulgatus mogą także sprzyjać rozwojowi choroby. Dieta bogata
w białka zwierzęce i tłuszcze nasycone, mała ilość świeżych warzyw, nadmierna ekspozycja na
hormony (w mięsie zwierzęcym, jak również antykoncepcja) oraz duża podaż cukru rafinowanego
korelują z występowaniem nieswoistych chorób zapalnych jelit. Pewna grupa badań sugeruje
również, że izotretynoina może zwiększać ryzyko występowania nieswoistych chorób zapalnych jelit.
Lek ten stosowany jest na trądzik, na który choruje wielu nastolatków. Udało się udowodnić również
dodatnią korelację między paleniem papierosów a chorobą Leśniowskiego - Crohna. Ciekawostką jest
jednak to, że osoby, które przed 20 rokiem życia przeszły appendektomię mają niższą szansę
zachorowania na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, podczas gdy w przypadku choroby
Leśniowskiego - Crohna to ryzyko wzrasta.
Jeśli podejrzewamy u siebie możliwość istnienia nieswoistej choroby zapalnej jelit, w pierwszej
kolejności należy zwrócić się do lekarza - najlepiej gastrologa. Leczenie na własną rękę nie jest
wskazane. Choroba może mieć skryty i przewlekły przebieg a więc nie zawsze możemy stwierdzić
bądź wykluczyć jej obecność. Najważniejszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę jest ilość
wypróżnień w ciągu doby.
Diagnostyka IBD
●
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endoskopia: kolonoskopia, illeokolonoskopia, rektoskopia, enteroskopia (CD), fiberosigmoidoskopia
(UC), endoskopia kapsułkowa,
badania obrazowe (USG, TK, MR),
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ocena pasażu jelitowego (kontrastowy wlew doodbytniczy),
badanie histologiczne wycinków ściany jelita,
badania krwi: morfologia, poziom żelaza, CRP, OB, albuminy, elektrolity,
badania kału: kalprotektyna i laktoferyna, posiew bakteryjny,
przeciwciała: pANCA oraz ASCA.

Profilaktyka i leczenie:
Powinniśmy unikać zakażeń, aby nie indukować choroby. To samo dotyczy stosowania
niesteroidowych leków przeciwbólowych, mleka, stresu oraz palenia tytoniu. Odpowiednia dieta
pozwala zmniejszyć dolegliwości, szczególnie w przypadku choroby Leśniowskiego -Crohna. Metody
farmakologiczne różnią się w zależności od jednostki chorobowej, aktywności (mała, umiarkowana,
ciężka) oraz okresów remisji i powrotów tzw. rzutów choroby.
W przypadku powikłań septycznych i przetok okołoodbytniczych stosujemy antybiotykoterapię. Ból
możemy zwalczać z pomocą metamizolu lub opioidów o niewielkim wpływie na motorykę jelit
(tramadol).
Jeśli leczenie farmakologiczne nie przynosi poprawy, dojdzie do perforacji, niedrożności jelit lub
krwotoku, lekarz może zaproponować leczenie operacyjne, które powinniśmy dokładnie
przedyskutować aby wybrać najlepszą możliwą ścieżkę leczenia. Świadomość, że wokół nas żyją
osoby cierpiące na nieswoiste choroby zapalne jelit, które coraz częściej rozpoznawane, z roku na
rok stają się coraz powszechniejsze.

Autorzy: Maciej Koźlik, Marek Olesz
http://laboratoria.net/aktualnosci/29626.html
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Poziom glukozy związany z powikłaniami u
młodych matek
Poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1c) jest wskaźnikiem glikemii, czyli stężenia glukozy we krwi.
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Ryzyko problemów alkoholowych - zapisane w
29 genach
Badacze przewidują, że wiedza ta umożliwi dokładniejszą ocenę ryzyka problemów alkoholowych u
poszczególnych osób.
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Prawie 20 mln Polaków ma zbyt wysoki
poziom cholesterolu
Większość z nich nie robi nic, by go obniżyć, a tylko nieliczni są leczeni skutecznie.
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Lęk przed 5G: ludzie boją się tego, co
nieznane, co zmieni ich życie
Obawy te przypominają obawy przed wprowadzeniem prądu elektrycznego w XIX w.

28-05-2020

Najczęściej wybierany analizator wielkości
cząstek ostatnich dekad?
Wielu badaczy decydując się na zakup nowego instrumentu analitycznego sugeruje się ilością
publikacji i referencji w Google Scholar.
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Dieta bogata w nabiał zmniejsza ryzyko
cukrzycy i nadciśnienia
Spożywanie co najmniej dwóch porcji nabiału dziennie wiąże się z niższym ryzykiem cukrzycy i
nadciśnienia tętniczego.
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Lekarze pierwszego kontaktu szczególnie
zagrożeni wypaleniem zawodowym
Wypalenie zawodowe jest coraz poważniejszym problemem dotyczącym zdrowia publicznego.

27-05-2020

Psy też przechodzą okres buntu
W okresie adolescencji psy stają się mniej posłuszne wobec właścicieli, zwłaszcza jeśli mają lękowy
styl przywiązania.
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