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Przewód pokarmowy: 
 

Gardło 
 

Przełyk 
 

Wątroba 
 

Żołądek 
 

Dwunastnica 
 

Jelito cienkie 
 

Jelito grube 
 

Odbytnica 



Wybrane choroby przewodu 
pokarmowego 

 
Choroba refluksowa przełyku (GERD)   

 

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy 

Nieswoiste zapalenia jelit (IBD) 

 

Pseudowrzodziejące zapalenie jelita grubego 

Zespół jelita nadwrażliwego (IBS) 



Choroba refluksowa przełyku 
(GERD) 

   Połączenie 
żołądkowo-przełykowe 



Definicja GERD 

Choroba refluksowa jest stanem, który powstaje, gdy 
refluks zawartości żołądka powoduje kłopotliwe objawy 
i/lub powikłania 
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Klasyfikacja Montrealska 



Globalna definicja GERD w populacji pediatrycznej 

    
GERD jest obecny u dzieci gdy refluks zawartości żołądka wywołuje kłopotliwe objawy/powikłania 

Przełykowe Pozaprzełykowe 

Objawy przypisywane GERD 
Niemowlęta lub młodsze dzieci  
(0-8 lat) lub starsze niezdolne do 
wiarygodnego opisania objawów 

Syndromy objawowe 

Syndromy z uszkodzeniem przełyku 

Związki uznane Związki proponowane 

-Nadmierna regurgitacja 
-Niechęć do     
jedzenia/anoreksja 
-Płacz bez wyraźnej   przyczyny 
-Dławienie się/kaszel 
-Zaburzenia snu 
-Ból w nadbrzuszu 

Typowy syndrom 
refluksowy 

-Refluksowe zapalenie przełyku 
-Zwężenie refluksowe 
-Przełyk Barrett’a 
-Gruczolakorak przełyku 

-Syndrom Sandifer’a 
-Nadżerki na zębach 

Astma 
Włóknienie płuc 
Dysplazja 
oskrzelowo-płuca 
Przewlekły kaszel 
Przewlekłe 
laryngitis 
Chrypka 
Pharyngitis 
Sinusitis 
Surowicze ottitis 
media 
Bezdech 
Bradykardia 
Stany zagr. życia 





GERD 
 

 

 

Powikłania: 

• owrzodzenia 

• zwężenie przełyku 

• krwawienie 

• anemia syderopeniczna  

• aspiracja treści pokarmowej do drzewa 
oskrzelowego 

• przełyk Barrett’a:  zwiększone ryzyko raka przełyku  

    



GERD: objawy 
 

 

Typowe:  zgaga, ból za mostkiem/ w nadbrzuszu 

 

Atypowe:  kaszel, astma, chrypka, ból w klatce 
piersiowej, czkawka, uszkodzenia szkliwa, nadżerki 
w jamie ustnej 

   

Objawy alarmujące: dysfagia, wczesne uczucie sytości, 
chudnięcie, krwawienie z p.pok. 

   



GERD - diagnostyka 
 

 

Objawy kliniczne 

 

Endoskopia 

 

Odpowiedź na   Inhibitor Pompy Protonowej 



GERD - leczenie 
 

 

 

Modyfikacja stylu życia: 

Dieta, regularność posiłków, utrata zbędnych 
kilogramów masy ciała. 

 

Zakaz spożywania:  tłuszczy, coli, czekolady, kawy, 
alkoholu, palenia papierosów.  



GERD - Leki 
 

 
Antiacida: 

 

Blokery rec.H2:     Ranitydyna 

 

Inhibitory pompy protonowej:   omeprazol, 

      lansoprazol 

 

Prokinetyki: metoklopramid, cisapryd 

 

Drotaweryna (NoSpa) – leczenie objawowe 



Choroba wrzodowa 

Żołądek  

Dwunastnica 



Choroba wrzodowa 

 

 
• 3 mm lub większy ubytek błony śluzowej i 

podśluzowej  

• 80% dwunastnica / 20% żołądek 

• 10% mnogie owrzodzenia 

• zachorowalność 5 - 10% populacji 



 Choroba wrzodowa - etiologia 
 

 
• Helicobacter pylori (70-90%) 

• Hypersekrecja kwasu solnego  

• Palenie papierosów / alkohol 

• NLPZ (15-20%) 

• Stres 

• Wiek 30 - 50 

• Stosowanie steroidów 





Choroba wrzodowa - powikłania 
 

 

 

• Krwawienie 

• Perforacja … zapalenie otrzewnej 

• Bliznowacenie … stenoza odźwiernika 

• Nowotworzenie:  rak lub chłoniak    



Choroba wrzodowa - objawy 

 

 
• Ból brzucha 

• Ulga po lekach zobojętniających treść żołądkową, 
mleku lub jedzeniu 

• Smoliste stolce (krew w stolcu)  

• Chudnięcie 



Choroba wrzodowa - diagnostyka 

  

 
• Objawy kliniczne 

• Test oddechowy 14C  

• Endoskopia: wizualizacja, biopsje 

   



Choroba wrzodowa - leczenie 

 
Bez H. pylori: leki antysekrecyjne 

 

Inhibitory pompy protonowej:  omeprazol 

      lansoprazole 

      esomeprazole 

      pantoprazol 

Blokery rec.H2:   ranitydyna 

      famotydyna 

 

Leczenie objawowe: Drotaweryna 
 



Choroba wrzodowa - leczenie 
 

Z  H. pylori: antybiotyki i leki antysekrecyjne  

Antybiotyki:   tetracyklina i metronidazol 

   amoksycyklina i klarytromycyna 

 

 

 

Inhibitory pompy protonowej :  omeprazol 

      lansoprazol 

      esomeprazole 

 

 

Sole Bizmutu: Pepto-Bismol 



Choroba wrzodowa – skuteczność 
leczenia 

 

Terapia eradykacyjna: 92 to 99% powodzenia leczenia 

  

Niepowodzenia związane z: 

 

• nieprzestrzeganiem terapii 

• kontynuacja NLPZ, alkoholu, palenia tytoniu 

• nieprawidłowa dieta, np. pikantne jedzenie 

• stres 



Choroba wrzodowa – WAŻNE!!!  
 

 

• Uwaga na NLPZ, stosować z IPP 

 

• Unikać NLPZ jeżeli: 

  - pacjent powyżej 75 lat 

  - w wywiadzie krwawienie z p.pok. 

  - stosowanie steroidów  



Nieswoiste zapalenie jelit 
(IBD) 

Choroba Crohn’a 

Wrzodziejące zapalenie jelita 
grubego 



IBD - etiologia 
 

 

Ulcerative Colitis i Crohn’s Disease 

 

• Idiopatyczne (genetyka? + środowisko?) 

• Wiek występowania:  20 to 40 

• 5 na 2000 pacjentów  



  Zachorowalność na IBD u dzieci 

Ferguson i wsp. 

Eur. J. Gastr. Hep. 1997 

1.5-2.0/100 000 CU 

0.5-2.97/100 000 CD 

Lindberg i wsp.  

J.Ped. Gastr. Nutr. 2000 

1.4-3.2/100 000 CU 

1.5-2.0/100 000 CD 

Iwańczak i wsp. 

Ped. Prakt. 2002 

2.28/100 000 CU 

0.38 /100 000 CD 

Karolewska-Bochenek i wsp. 

JPGN 2005 

0.95/100 000 CU 

0.43 /100 000 CD 



      Zachorowalność na IBD u dzieci 

Najnowsze dane: 

 

choroba Leśniowskiego-Crohna: 3/100 000/rok 

 

wrzodziejące zapalenie jelita grubego: 4/100 000/rok 

 

 

 

 

 

 
Benchimol E.I. Inflamm Bowel Dis 2011;17:423-439. 

Henderson P.et al.Inflamm Bowel Dis 2012;18: 999-1005. 

 



IBD – charakterystyka 

WZGJ Choroba Crohn’a 

• Ograniczony proces do 
jelita grubego  

• Ograniczony do śluzówki  
• Zmiany ciągłe  
• Rzuty  
• Biegunka 
• Krwawienie 

• Cały p.pok. (usta do 
odbytu) 

• Proces pełnościenny  
• Zmiany segmentowe  
• Rzuty  
• Biegunka  
• Ból LRQ, gorączka 
• Chudnięcie  



CU 



IBD - powikłania 

 
WZJG                   Choroba Crohn’a 

 

  
• Anemia, niedożywienie 

 
• Toxic megacolon 

 
• Transformacja nowotw. 

częściej  

• Anemia, niedożywienie  
 

• Przetoki, zwężenia 
 

•  Postępowanie chir. częściej 



  Strategia postępowania leczniczego w IBD 

Aktywność choroby 
Leczenie 

farmakologiczne 

Postępowanie 

dietetyczne 

łagodna 
sulfasalazyna, preparaty 
ASA, ew. steroidy 
miejscowo 

dieta zwykła ew. 
wzbogacona 
preparatami 
ubogoresztkowymi 

umiarkowana 

sulfasalazyna, preparaty 
ASA, steroidy, ew. 
cytostatyki 

leczenie biologiczne? 

dieta ubogoresztkowa 
ew. wzbogacona 
preparatami 
bezresztkowymi/ 
częściowe żywienie 
parenteralne 

ciężka 

steroidy, cytostatyki  

leczenie biologiczne  

ew. leczenie chirurgiczne 

 

dieta bezresztkowa, 
żywienie parenteralne 

 



Cel leczenia IBD 

Krótkotrwały 

 indukcja remisji 

 podtrzymanie remisji 

 poprawa jakości życia 

Długotrwały 

 wygojenie błony śluzowej 

 skrócenie czasu hospitalizacji/zmniejszenie liczby 
zabiegów chirurgicznych  

 minimalizacja czasu i kosztów leczenia w stosunku 
do powikłań 

Dzieci 

 promocja prawidłowego wzrostu i stanu odżywienia 

 



Preparaty biologiczne wykorzystywane 
w leczeniu 

• Przeciwciała przeciw TNF (Infliximab) 

• Adalimumab (Humira) 

• CDP571 (przeciwciało przeciw TNF) 

• Etanercept, Onercept (rozpuszczalne receptory 
TNF) 

• Rekombinowana IL-10 

• Natalizumab (integryna) 

• Antysensowny oligonukleotyd anty-ICAM (ISIS 
2303) 

 



Strategia postępowania leczniczego w 
IBD  eliminacja bólów brzucha 

•   Leki p/bólowe 

 

•   Spasmolityki - Drotaweryna 



Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego 

Distalna okrężnica 



Clostridium difficile 

•  czynnik etiologiczny rzekomobłoniastego 

•  zapalenia jelita grubego 

•  laseczki Gram-dodatnie, beztlenowe 

•  wytwarzają przetrwalniki 

•  produkują toksyny A (enterotoksyna) i 

•  B (cytotoksyna) 



Clostridium difficile 

•  choroba występuje u osób z dysbakteriozą  

•  przewodu pokarmowego po antybiotykoterapii 

•  (klindamycyna, linkomycyna, antybiotyki  

•  b-laktamowe, cefalosporyny) 

•   lub niedoborami immunologicznymi  

•  przebieg kliniczny zależy od stopnia uszkodzenia 

•   komórek nabłonkowych jelita grubego    



Clostridium difficile 

postacie: 

• ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy  

- rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego 

•  diagnostyka: 

- wykrycie toksyny A lub B w kale 

- charakterystyczny obraz rektoskopowy   



Pseudomembranous Colitis 



Rzekomobłoniaste zap. jelita 
 

 

Diagnostyka:  enterotoksyny w stolcu 

 

 

Leczenie:  Metronidazol/ Wankomycyna 

                 doustnie! 



Zespół jelita drażliwego  
(IBS) 



Zespół jelita drażliwego 

Objawom bólu, gniecenia w jamie brzusznej, 
przynajmniej 1 raz w tyg. przez co najmniej 2 m-ce., 
któremu towarzyszą co najmniej 2 z poniższych zjawisk, 
zajmując 25% czasu:  
• ustępują po wypróżnieniu, 
• początek dolegliwości związany  jest ze zmianą 

częstotliwości wypróżnień, 
• początek  dolegliwości związany jest ze zmianami w 

wyglądzie (charakterze) stolców. 

Gastroenterology, 2006; 130: 1527–1537 



• Pochodna papaweryny 
 

• Działanie rozkurczające 
na mięśnie gładkie 
 

• Działanie nie zależy od 
rodzaju unerwienia 

 
 

Drotaweryna 



Drotaweryna 

• Mechanizm działania: hamuje aktywność 
fosfodiesterazy, zwiększa stężenie cAMP oraz 
napływ wapnia do komórek 

 

• Wchłanianie z p.pok.: 90% dawki w ciągu 1 h 

 

• Wydalanie: z żółcią i moczem 


