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Terapia skojarzona: rifaksymina-α i arabinogalaktan 
w połączeniu z laktoferyną skutecznie zapobiegają 
nawrotom objawowej niepowikłanej choroby uchyłkowej
Combined therapy: rifaximin-α and arabinogalactan with lactoferrin 
combination effectively prevents recurrences of symptomatic 
uncomplicated diverticular disease (SUDD)
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StreSzczenie:  Wstęp: Choroba uchyłkowa jest najczęstszym schorzeniem przewodu pokarmowego. Prawie połowa osób z uchyłkami do-
świadcza objawowej niepowikłanej choroby uchyłkowej (ONChU; ang. symptomatic uncomplicated diverticular disease – SUDD). 

  cele: Celem głównym badania była ocena skuteczności terapii skojarzonej rifaksyminą-α i arabinogalaktanem w połączeniu 
z laktoferyną w redukcji objawów i normalizacji częstości wypróżnień. Ponadto oceniono skuteczność w zapobieganiu naw-
rotom ONChU i stosowanie się pacjentów do terapii skojarzonej (ang. compliance).

  Materiał i metody: W 2019 roku przeprowadzono retrospektywne badanie obserwacyjne wśród lekarzy doświadczonych 
w leczeniu choroby uchyłkowej (ChU) w Polsce. Włączono do niego pacjentów z wcześniejszymi epizodami nawrotów 
ONChU, którzy byli leczeni terapią skojarzoną (rifaksymina-α w dawce co najmniej 400 mg dwa razy dziennie/7 dni/
każdego miesiąca cyklicznie oraz ciągłą suplementacją arabinogalaktanem w połączeniu z laktoferyną, 1 saszetka dziennie). 
Pacjentów oceniano po 3 i 6 miesiącach od momentu włączenia terapii skojarzonej, pod względem redukcji objawów ONChU 
w trzypunktowej skali. Analizie poddano: metody diagnostyczne, leczenie ONChU i jego wyniki, a także przestrzeganie 
zaleceń przez pacjentów.

  Wyniki: 281 pacjentów spełniło kryteria włączenia i zostało poddanych dalszej ocenie (67,6% kobiet, mediana wieku 65 lat). 
Po 6 miesiącach leczenia skojarzonego doszło do istotnej statystycznie redukcji ciężkości objawów ocenianych łącznie; 
(suma z 8,5 [maks. 15 punktów] do 1,28; p < 0,0001); oraz w zakresie każdego z objawów oddzielnie (mediana z 1,7 [maks. 
3 punkty] do 0,26; p < 0,0001). Częstotliwość wypróżniania uległa normalizacji w każdej grupie. Ogółem u 31,7% doszło do 
całkowitego ustąpienia objawów. Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów (compliance) było bardzo dobre 
i dobre w 92,9% przypadków. 

  Wnioski i omówienie: Terapia skojarzona rifaksyminą-α stosowaną cyklicznie z preparatem arabinogalaktanu w połączeniu 
z laktoferyną stosowanym na stałe jest skuteczna w leczeniu ONChU, redukcji jej objawów, normalizacji częstości wypróżnień, 
zapobieganiu nawrotom, przy bardzo dobrym przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych przez pacjentów.

SłoWa kluczoWe:  arabinogalaktan, eubioza, laktoferyna, leczenie skojarzone rifaksyminą-α, objawowa niepowikłana choroba uchyłkowa (ONChU), 
zapalenie uchyłków

abStract:   background: Diverticulosis is the most common finding in the GI tract. Nearly half of the people with diverticula experience 
symptomatic uncomplicated diverticular disease (SUDD). 

  aims: The primary endpoints of our study were to assess the effectiveness of combined therapy with rifaximin-α and 
arabinogalactan-lactoferrin in symptom reduction and normalization of bowel movements. The secondary endpoints were 
an assessment of efficacy in SUDD recurrence prevention and patients’ compliance to the combined therapy.

  Material and methods: A retrospective observational survey study was performed in 2019 among physicians experienced in 
diverticular disease (DD) treatment in Poland. Patients with previous episodes of recurrences treated with combined therapy 
(cyclic rifaximin-α at least 400 mg b.i.d/7 days/every month and continuous arabinogalactan-lactoferrin supplementation 1 
sachet daily) were assessed after 3 and 6 months regarding symptoms’ resolution in the three-point scale. The patients’ SUDD 
history, diagnostic methods, treatment, and results, as well as patients’ compliance were evaluated.
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się: hamowanie czynników transkrypcyjnych i cytokin prozapal-
nych przez receptor pregnanu X, a także zmniejszenie zjadliwo-
ści, adhezji i translokacji bakterii [8–11]. W 2019 r. DiMario i jego 
współpracownicy opublikowali wyniki długoterminowej anali-
zy, która wykazała, że nawet osiem lat stosowania rifaksyminy-α 
przynosiło rok do roku zmniejszenie objawów i ryzyka nawrotu 
choroby. Najlepsze wyniki w zmniejszaniu ryzyka nawrotu cho-
roby i konieczności interwencji chirurgicznej uzyskano w 3. i 4. 
roku stosowania rifaksyminy-α. Utrzymywały się one do 8. roku 
cyklicznego leczenia rifaksyminą-α [12].

W większości badań drugim proponowanym elementem w tera-
pii ONChU jest błonnik rozpuszczalny, który stanowi substrat do 
produkcji endogennego kwasu masłowego – kluczowego elementu 
w żywieniu kolonocytów. W jednym z ostatnich badań oceniano 
skuteczność połączenia rifaksyminy-α z arabinogalaktanem (pre-
biotykiem, błonnikiem rozpuszczalnym) i laktoferyną (wielofunk-
cyjnym białkiem o potencjale przeciwzapalnym) [13–16]. Arabi-
nogalaktan w modelach komórkowych i zwierzęcych jest zdolny 
do wzmacniania komórek NK i makrofagów oraz osłabienia wy-
dzielania cytokin prozapalnych. Badanie kliniczne przeprowadzone 
wśród ludzi wykazało, że arabinogalaktan z modrzewia zwiększył 
potencjał organizmu do obrony przed infekcją i przeziębieniem. 
Można rozważać różne hipotezy dotyczące tego unikalnego roz-
puszczalnego prebiotyku, ponieważ arabinogalaktan z modrzewia 
może działać pośrednio poprzez mechanizmy zależne od drobno-
ustrojów i/lub mieć bezpośredni wpływ na układ odpornościowy 
za pośrednictwem tkanki limfatycznej przewodu pokarmowego 
(GALT) [17]. To połączenie arabinogalaktanu i laktoferyny – poza 
tym, że stanowi endogenne źródło kwasów tłuszczowych (SCFA) 
masłowego, octowego i propionowego – działa również jako pre-
biotyk. Sugeruje się, że może oddziaływać na układ immunolo-
giczny pośrednio poprzez wytwarzanie SCFA, które wpływają na 
reakcje zapalne poprzez funkcję leukocytów i produkcję cytokin 
lub bezpośrednio poprzez zdolność komórek M do przenoszenia 
nienaruszonego arabinogalaktanu przez barierę jelitową i dostar-
czanie go do komórek odpornościowych (APC). W krótkotrwa-
łej ocenie rifaksyminy-α i arabinogalaktanu-laktoferyny, prze-
prowadzonej przez Banasiewicza i wsp., wyniki były obiecujące: 
statystycznie znamiennie doszło do normalizacji jakości stolca 
oraz częstości wypróżnień, jak również poprawiła się jakość życia 
u pacjentów stosujących terapię skojarzoną. Wciąż jeszcze brakuje 
badań oceniających ich skuteczność długoterminową [18]. Kolej-
ną niebadaną dotąd kwestią jest stosowanie się pacjentów do za-
leceń lekarskich. Ze względu na czas trwania leczenia, może być 

Wykaz SkrótóW

APC – komórki odpornościowe 
ChU – choroba uchyłkowa 
CRP – białko C-reaktywne 
GALT – tkanka limfatyczna przewodu pokarmowego 
OB – odczyn Biernackiego 
ONChU – objawowa niepowikłana choroba uchyłkowa 
PTGiE – Polskie Towarzystwo Gastroenterologii 
SCFA – krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe 
TCHP – Towarzystwo Chirurgów Polskich 
WBC – krwinki białe

WproWaDzanie

Uchyłkowatość jest najczęstszą nieprawidłowością stwierdzaną 
w jelicie grubym. Spektrum objawów choroby rozciąga się od po-
staci bezobjawowych, poprzez łagodne objawy, aż do zagrażają-
cych życiu powikłań, takich jak: perforacja, krwotok czy ropień 
wymagający operacji. Najczęstszą formą jest objawowa, niepowi-
kłana choroba uchyłkowa (ONChU). Dotyczy ona głównie lewej 
połowy jelita grubego. Choroba ta najczęściej pojawia się u osób 
w średnim i starszym wieku (wraz z wiekiem wzrasta również czę-
stość powstawania uchyłków), jednak młodszy wiek wydaje się być 
czynnikiem złego rokowania w przypadku jej powikłań. Szacuje 
się, że w ciągu ostatnich 20 lat znacznie wzrosła liczba rozpoznań 
(i prawdopodobnie występowanie) choroby. Rosnąca zachorowal-
ność przekłada się co roku na wyższy odsetek hospitalizacji z po-
wodu ciężkich jej postaci. Ze względu na częstość występowania, 
spektrum objawów, przewlekłość choroby i ograniczone możli-
wości terapeutyczne, choroba uchyłkowa stanowi wyzwanie dla 
pacjentów, lekarzy i systemu opieki zdrowotnej. Jest to zjawisko 
o znacznych kosztach leczenia i negatywnym wpływie na jakość 
życia w krajach rozwiniętych [1–7].

Obecnie w różnych postaciach choroby uchyłkowej dostępnych 
jest kilka strategii terapeutycznych. Choć skuteczność większości 
z nich jest nadal przedmiotem dyskusji, to biorąc pod uwagę etio-
logię i przebieg choroby, jedynym obecnie rekomendowanym przez 
PTGiE i TCHP lekiem do leczenia ONChU jest słabo wchłanialny 
eubiotyk – rifaksymina-α (pozytywny modulator ekosystemu jeli-
towego, przywracający eubiozę za pomocą różnych mechanizmów) 
[8]. Rifaksymina-α jest również znana ze swoich bezpośrednich 
i pośrednich mechanizmów przeciwzapalnych, na które składają 

  results: 281 patients met inclusion criteria, and were further evaluated (67.6% women, median age 65 years). After 6 months 
of combined treatment, there was statistically significant reduction in the total severity score (sum from 8.5 [max 15 points] to 
1.28; p < 0.0001); and improvement in each symptom score (median from 1.7 [max 3 points] to 0.26; p < 0,001). Stool frequency 
statistically normalized in every group. As many as 31.7% had complete symptom resolution. Patients’ compliance with the 
therapy was very good and good in 92.9% of cases. 

  conclusions and discussion: Combined therapy with cyclic rifaximin-α and continuous arabinogalactan combination with 
lactoferrin is effective in SUDD treatment in terms of symptom resolution, bowel movement normalization, prevention of 
recurrences with very good patient’s compliance.

keyWorDS:   arabinogalactan, combined-treatment rifaximin-α, diverticulitis, eubiosis, lactoferrin, symptomatic uncomplicated diver-
ticular disease (SUDD) 

Według najlepszej wiedzy autorów, jest to pierwsze, sześciomiesięczne badanie typu „real-life”, potwierdzające skuteczność tera-
pii skojarzonej z rifaksyminą-α i arabinogalaktanem w połączeniu z laktoferyną w redukcji objawów i normalizacji wypróżnień 
w objawowej niepowikłanej chorobie uchyłkowej, przy doskonałym przestrzeganiu zaleceń przez pacjentów.
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podawane przez 7 dni w miesiącu przez sześć miesięcy. Suplemen-
tację skojarzoną arabinogalaktanem-laktoferyną zdefiniowano jako 
ciągłe (codzienne) podawanie co najmniej 1 saszetki, zawierającej 
odpowiednio 5 g i 50 mg składników. 

Na podstawie dokumentacji medycznej lekarze wybierali wszyst-
kich kolejnych pacjentów spełniających kryteria włączenia do ba-
dania w okresie jego trwania. Ostatecznie oceniono tylko tych, 
którzy: byli leczeni terapią skojarzoną, byli dostępni do oceny 
lekarskiej (wizyta w gabinecie lekarskim) po 3 i 6 miesiącach 
od rozpoczęcia leczenia i dla których dostępna była szczegóło-
wa dokumentacja. Nasilenie objawów, takich jak: ból brzucha, 
tkliwość, biegunka, zaparcie i wzdęcie oceniano w 4-stopniowej 
skali (0 – brak objawów, 1 – łagodne, 2 – umiarkowane, 3 – po-
ważne). Pacjenci podawali liczbę stolców na tydzień. Wszystkie 
dane były gromadzone podczas każdej wizyty (wizyta początko-
wa oraz po 3 i 6 miesiącach). Całkowita liczba objawów została 
obliczona poprzez zsumowanie poszczególnych objawów w każ-
dym punkcie czasowym (wartość maksymalna – 15) oraz okre-
ślenie mediany nasilenia objawów (wartość maksymalna – 3). 
W przypadku wykonania badań laboratoryjnych analizowano 
wartości WBC, OB, CRP i kalprotektyny. Wiek, płeć, czas trwania 
choroby, liczba zaostrzeń, nasilenie objawów na początku lecze-
nia oraz zmiany w nasileniu objawów oceniano jako potencjalne 
predyktory przebiegu choroby i reakcji na leczenie.

Metody statystyczne
Podstawowa analiza punktu końcowego i oceny skuteczności była 
przeprowadzona dla pacjentów leczonych odpowiednimi dawka-
mi rifaksyminy-α. Do oceny statystycznej wykorzystaliśmy: test T, 
test Chi-kwadrat, dokładny test Fishera lub test Wilcoxona-Manna-
-Whitney’a. W odniesieniu do różnic w leczeniu zastosowano 95% 
przedziały ufności (CI). Wszystkie testy statystyczne zostały prze-
prowadzone na obustronnym nominalnym poziomie błędu 0,05.

Wyniki

Łącznie 296 pacjentów oceniono pod kątem możliwości włącze-
nia do badania. Wśród nich, 281 osób było leczonych odpowied-
nią dawką rifaksyminy-α i arabinogalaktanu-laktoferyny i zostali 
oni uwzględnieni w dalszej analizie. Szczegółowa charakterysty-
ka uczestników została przedstawiona w Tab. I. Mediana wieku 
populacji wynosiła 64,8 roku, zdecydowaną większość populacji 
stanowiły kobiety. Średnia i mediana czasu trwania ONChU wy-
nosiła 4,6 roku. Kolonoskopia była najczęstszą metodą diagno-
styczną rozpoznającą uchyłkowatość. Łącznie 59,8% pacjentów 
miało więcej niż jedno badanie potwierdzające rozpoznanie ON-
ChU. W sumie 84% pacjentów (68,2% kobiet) miało co najmniej 
jeden epizod nawrotu objawów. Na początku większość osób, 
u których wykonano badania laboratoryjne (225 pacjentów), miała 
co najmniej jeden parametr (WBC, CRP) podwyższony.

Mimo że skuteczność tych terapii w leczeniu ONChU pozostaje 
niepotwierdzona, to przed rozpoczęciem terapii rifaksyminą-α 85% 
pacjentów otrzymywało inne leki [5-aminosalicylany (5-ASA), an-
tybiotyki, spazmolityki, prokinetyki, probiotyki, środki przeczysz-
czające i przeciwbólowe]. Spośród nich 51% zostało odstawionych 
po wprowadzeniu leczenia skojarzonego rifaksyminą-α i arabino-
galaktanem-laktoferyną. 

ono różne. Dotychczas nie powstały badania oceniające akceptację 
przez pacjentów proponowanej terapii skojarzonej rifaksyminą-α 
i arabinogalaktanem z laktoferyną. W związku z tym, przepro-
wadziliśmy retrospektywne badanie obserwacyjne oceniające 
skuteczność przedłużonego, cyklicznego leczenia rifaksyminą-α 
w połączeniu z przewlekłą codzienną suplementacją arabinogalak-
tanem w połączeniu z laktoferyną w grupie pacjentów z nawracającą 
ONChU. Oceniliśmy również, czy pacjenci stosują się do zaleceń. 

Materiały i MetoDy (WG Strobe) [19]

Było to obserwacyjne badanie retrospektywne prowadzone w przy-
chodniach w całej Polsce w okresie 6 miesięcy w 2019 roku. Jego 
głównym celem była ocena skuteczności terapii skojarzonej zło-
żonej z cyklicznego (co najmniej 400 mg dwa razy dziennie przez 
siedem dni w miesiącu) stosowania rifaksyminy-α (Xifaxan, Alfa-
sigma S.p.A.) i codziennej suplementacji arabinogalaktanem (5 g) 
z laktoferyną (50 mg) (Fibraxine, Alfasigma S.p.A.) w zmniejszaniu 
nasilenia objawów i normalizacji częstotliwości oddawania stolca. 
Ponadto oceniono skuteczność leczenia skojarzonego w zapobie-
ganiu nawrotom ONChU (utrzymanie remisji) oraz przestrzeganie 
przez pacjentów zaleceń sześciomiesięcznej terapii skojarzonej.

Wszystkie dane osób były zanonimizowane, a badanie zostało 
przeprowadzone zgodnie z normami etycznymi instytucjonalnych 
i krajowych komisji bioetyki. 

Na podstawie indywidualnej dokumentacji medycznej, gastroentero-
lodzy, chirurdzy i interniści, doświadczeni w leczeniu choroby uchył-
kowej, uzupełniali dane pacjentów dotyczące głównych objawów ON-
ChU, takich jak: ból, tkliwość brzuszna i wzdęcie, jak również zmiany 
w wypróżnieniach, w tym dotyczące tygodniowej liczby w okresie ob-
serwacji. Wszystkie zmienne zostały ocenione w 4-punktowej skali na 
początku i w trakcie leczenia. Skuteczność leczenia oceniana była po 
3 i 6 miesiącach. Badanie obejmowało również szczegółowy wywiad 
dotyczący choroby uchyłkowej i jej objawów, metod diagnostycznych 
użytych do jej rozpoznania oraz wyniki badań dodatkowych.

Drukowane kopie wszystkich kwestionariuszy, które zostały pod-
pisane przez lekarzy i nie zawierały żadnych danych pacjentów, 
zarchiwizowano w biurze badania. Elektroniczną bazę danych 
stworzono po uzyskaniu wszystkich ankiet.

Populacje badaną stanowiły kobiety i mężczyźni, u których rozpozna-
no ONChU co najmniej sześć miesięcy przed włączeniem do badania. 

ONChU definiowano jako nawracające lub utrzymujące się ob-
jawy, takie jak: ból brzucha zlokalizowany głównie w lewym dol-
nym kwadrancie, tkliwość, wzdęcie, zaparcie, biegunka u pacjen-
tów z uprzednio rozpoznanymi endoskopowo lub radiologicznie 
uchyłkami. Z badania wyłączono pacjentów z trwającym zapale-
niem uchyłków, zapaleniem jelit (w tym mikroskopowym zapale-
niem jelita grubego) lub leczonych antybiotykiem ogólnoustrojo-
wym (z przyczyn innych niż ONChU). Nieznaczny wzrost liczby 
krwinek białych (WBC), OB, CRP lub kalprotektyny przy braku 
objawów ogólnoustrojowych, takich jak gorączka, nie wykluczały 
pacjentów z badania. 

Cykliczne leczenie rifaksyminą-α zostało zdefiniowane jako co naj-
mniej 800 mg dziennie (dwie tabletki 200 mg dwa razy dziennie), 
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postaci zaparciowej. Szczegółowa charakterystyka pacjentów 
i analiza wyników przedstawiona jest w Tab. II.

Po 6 miesiącach leczenia skojarzonego rifaksyminą-α i arabino-
galaktonem z laktoferyną nastąpiło istotne statystycznie zmniej-
szenie nasilenia objawów, zarówno w odniesieniu do łącznej 
punktacji, jak i każdego objawu ocenianego osobno. Nasilenie 
wszystkich objawów (oceniane jako średnia skali 4-punktowej) 
uległo zmniejszeniu po trzech i sześciu miesiącach odpowied-
nio do 0,68 i 0,26 (p < 0,001), a oceniane jako suma objawów do 
3,41 i 1,28 (p < 0,0001). Ból brzucha uległ zmniejszeniu z 2,21 
do 0,21 punktu; tkliwość z 1,84 do 0,20; biegunka z 1,0 do 0,11; 
zaparcie z 1,23 do 0,27; wzdęcie z 2,21 do 0,49 (ocena szczegó-
łowa – Ryc. 1a.). Dla sumy ocenianych objawów, po trzech i sze-
ściu miesiącach zaobserwowaliśmy również istotną statystycznie 
poprawę (Ryc. 1b.). Ogółem u 31,7% pacjentów ustąpiły wszyst-
kie zgłaszane wcześniej objawy i pozostawali oni bezobjawowi 
(0 punktów na skali) po 6 miesiącach (p dla wszystkich wartości 
<0,001). Największą poprawę objawów po sześciu cyklach lecze-
nia zaobserwowano w redukcji nasilenia bólu i biegunki (odpo-
wiednio 79,2 i 76,8% pacjentów). Stwierdzono istotną poprawę 
dla każdego z objawów (p < 0,001) (Ryc. 2.).

Zmniejszenie wszystkich objawów o minimum 70% nastąpiło 
u 85,4% pacjentów. Zauważono także normalizację wszystkich 
analizowanych badań laboratoryjnych, leukocytozy, OB i CRP 
oraz kalprotektyny u większości chorych. Nie stwierdzono istotnej 
statystycznie korelacji między nasileniem objawów na początku 
a zmniejszeniem się nieprawidłowości laboratoryjnych. W anali-
zie wieloczynnikowej nie zaobserwowano żadnych różnic między 
płciami pod względem: czasu trwania choroby, liczby zaostrzeń, 
nasilenia objawów na początku i po leczeniu. Zbadaliśmy również, 
czy inne potencjalne czynniki zakłócające mogą być potencjalnymi 
czynnikami ryzyka, ale nie stwierdziliśmy, aby czas trwania choro-
by, nasilenie objawów i liczba zaostrzeń miały wpływ na skutecz-
ność leczenia w naszej kohorcie.

Drugi oceniany wynik to normalizacja częstości oddawania stolca 
u chorych z zaburzonymi wypróżnieniami: biegunką, zaparciem lub 
zmiennym rytmem wypróżnień (rozłożenie objawów u chorych, 
Ryc. 3.). Stwierdzono, że po trzech i sześciu miesiącach skojarzonej 
terapii rifaksyminą-α i arabinogalaktanem-laktoferyną u pacjentów 
z zaparciem, liczba wypróżnień w tygodniu wzrosła istotnie 

Całkowita suma nasilenia objawów w momencie rozpoczęcia lecze-
nia wynosiła 8,5 (maks. 15). Najpoważniejszymi objawami były: ból 
i wzdęcie. Średnia liczba stolców w tygodniu wynosiła odpowiednio: 
20 w przypadku pacjentów z postacią biegunkową i 3,1 w przypadku 

tab. i.  Dane demograficzne pacjentów.

zMienna 

Wiek (lata) 64,8 (24–92)

Płeć męska, n (%) 90 (32)

Czas trwania ChU (lata) 4,6 (1–19)

Liczba (%) pacjentów z nawrotami 236 (84)

Badanie diagnostyczne ujawniające ChU (%) 100

Kolonoskopia, n (%) 264 (94)

Tomografia komputerowa, n (%) 137 (48,7)

Pacjenci leczeni początkowo innymi lekami 252 (85%)

Średnia liczba stolców w tygodniu (biegunka/zaparcie) 20/3,12

W przypadku wykonania, podwyższony wynik badania laboratoryjnego 
w punkcie początkowym 

• WBC, n (%) 191 (84,9)

• CRP, n (%) 89 (44,2)

Liczba ocenionych pacjentów 267

Zmienne ciągłe są przedstawiane jako średnia. ChU – choroba uchyłkowa, WBC – liczba 
krwinek białych, CRP – białko C-reaktywne.

tab. ii.  Charakterystyka początkowa pacjentów.

Wynik objaWóW (0–3 punktóW) MeDiana SD

Ból 2,21 0,73

Tkliwość 1,84 0,94

Biegunka 1,0 1,21

Zaparcie 1,23 1,25

Wzdęcie 2,21 0,92

Wszystkie objawy łącznie 1,7 0,53

Suma objawów (maksymalnie 15 punktów) 8,5 2,66

Liczba stolców w tygodniu:

• dominująca biegunka, 20 8,5

• dominujące zaparcie, 3,1 1,9

• typ mieszany. 10,7 8,1

ryc. 1a. i 1b.  Szczegółowa analiza zmienności objawów z ocenami statystycznymi. Wartość p obliczono dla każdej zmiennej dla każdej analizy dla każdej wizyty. (a) Średnie 
nasilenie objawów (skala 0–3 punktów); (b) Suma nasilenia objawów (średnia suma objawów w skali 0–15 punktów).
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rytmu i częstości oddawania stolca, są zgodne z wcześniejszymi 
badaniami oceniającymi wpływ diety wysokobłonnikowej na wy-
próżnienia [28, 29]. W dużym badaniu populacyjnym EPIC (47033 
pacjentów), oceniającym częstość hospitalizacji z powodu zapalenia 

statystycznie (p < 0,001) i uległa normalizacji (z 3,1 do 5,8). Z dru-
giej strony, u pacjentów z biegunką i zmiennym rytmem wypróż-
nień również obserwowaliśmy normalizację liczby stolców. Liczba 
wypróżnień u badanych uległa zmniejszeniu (odpowiednio z 20 do 
7,9 na tydzień w przypadku biegunki i od 10,7 do 6,8 w przypadku 
pacjentów mieszanych); wyniki były istotne statystycznie (Ryc. 4.).

Dla oceny skuteczności przedłużonego leczenia, niezmiernie waż-
ne jest przestrzeganie przez pacjentów zalecanej terapii. W naszej 
kohorcie 31% osób ściśle przestrzegało zaleceń lekarzy, a 92,9% 
ściśle i bardzo dobrze. Ocena zgodności za pomocą zaprojekto-
wanego kwestionariusza była przeprowadzana zarówno przez le-
karzy, jak i przez pacjentów podczas każdej wizyty. 

Dodatkowo, porównano małą grupę pacjentów (27 osób) leczonych 
większą dawką rifaksyminy-α (1200 mg na dobę). Stwierdziliśmy, 
że osoby, którym lekarze przepisywali 1200 mg dziennie, miały 
bardziej powikłaną chorobę z bardziej długotrwałymi objawami 
i częściej była to biegunkowa postać choroby. Mieli oni takie samo 
początkowe nasilenie objawów. Po trzech i sześciu miesiącach 
leczenia wyższą dawką rifaksyminy-α 1200 mg/dobę, odczucie 
nasilenia bólu zmniejszyło się statystycznie (prawie dwukrotnie) 
w porównaniu z grupą leczonych dawką 800 mg/dobę. W tej grupie 
chorych zaobserwowano również częstsze ustępowanie nasilenia 
wszystkich objawów po 6 miesiącach, jednak po 3 miesiącach nie 
stwierdzono różnicy między obiema grupami w nasileniu objawów.

oMóWienie

Cel leczenia ONChU jest złożony i obejmuje: kontrolę objawów, 
leczenie dysbiozy (przywrócenie i utrzymanie eubiozy), zapobie-
ganie nawrotom oraz zapobieganie powikłaniom [20–22]. Do tej 
pory cztery badania na dużą skalę, przeprowadzone przez Papi 
i wsp., Latella i wsp. oraz Collechia i wsp., które zostały później 
potwierdzone metaanalizą Bianchiego i wsp., wykazały skutecz-
ność rifaksyminy-α z błonnikiem w leczeniu ONChU [23–27]. 
Również w ostatnim czasie DiMario i wsp. wykazali, że nawet 8 lat 
stosowania rifaksyminy-α (ale bez określonych suplementów die-
ty) przynosiło rok do roku zmniejszenie objawów i ryzyka nawrotu 
choroby [12]. Tym samym udowodniono, że podawana cyklicz-
nie rifaksymina-α z suplementacją różnego rodzaju błonnika jest 
skuteczna w leczeniu ONChU. Do tej pory jednak nie prowadzo-
no badań nad skutecznością długotrwałej terapii rifaksyminą-α 
w połączeniu z arabinogalaktanem-laktoferyną w leczeniu ON-
ChU. Najnowsze prace Banasiewicza i wsp. porównywały lecze-
nie samą rifaksyminą-α i rifaksyminą-α w kombinacji z arabino-
galaktanem i laktoferyną przez trzy miesiące. Stwierdzono, że obie 
terapie są skuteczne w redukcji objawów ONChU, a dodatkowo 
leczenie skojarzone istotnie poprawiło (znormalizowało) konsy-
stencję stolca (ocenianą w skali bristolskiej) i częstość oddawania 
stolca u chorych z zaburzonym rytmem wypróżnień, jak również 
poprawiło jakość życia pacjentów z ONChU [18].

Zgodnie z najlepszą wiedzą autorów, niniejsze badanie jest pierw-
szym oceniającym wydłużoną, sześciomiesięczną terapię skojarzoną 
rifaksyminyą-α z kombinacją arabinogalaktan-laktoferyna. Wykaza-
no w nim stopniową redukcję objawów, niezależnie od innych me-
tod leczenia. Obserwowano zmniejszenie innych metod leczenia na 
rzecz stosowanej terapii. Wyniki niniejszego badania, oceniającego 
skuteczność preparatu arabinogalaktanu-laktoferyny w normalizacji 

ryc. 2.  Liczba pacjentów, u których dany objaw ustąpił całkowicie po 6 miesiącach 
w porównaniu z rozpoczęciem leczenia. Strzałki pokazują odsetek pacjentów, 
u których objawy całkowicie ustąpiły.

ryc. 3.  Wyjściowa liczba wypróżnień na tydzień.

ryc. 4.  Zmiana tygodniowej liczby wypróżnień w zależności od stanu wyjściowego.
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włączonych do badania. Warto jednak pokreślić, że to doświadczeni 
lekarze decydowali o włączeniu kolejnych chorych do analizy. Kolej-
nym ograniczaniem jest możliwość, mimo restrykcyjnych kryteriów 
włączenia, wyboru tylko tych chorych, którzy wyjątkowo dobrze za-
reagowali na leczenie. Niemniej pierwszorzędowym punktem koń-
cowym była ocena skuteczności u osób wstępnie reagujących na le-
czenie, a nie analiza wyjściowej skuteczności, zatem grupa pacjentów, 
która odniosła korzyść z terapii, była docelową do badania. 

poDSuMoWanie

W niniejszym, trwającym pół roku, pierwszym badaniu typu „real 
life” potwierdziliśmy skuteczność terapii skojarzonej rifaksyminą-α 
z prepratem arabinogalaktanu i laktoferyny w redukcji objawów 
i normalizacji częstości wypróżnień w objawowej, niepowikłanej 
chorobie uchyłkowej, przy doskonałym stosowaniu się pacjentów 
do zaleceń lekarskich.

uchyłków, stwierdzono, że osoby stosujące dietę bogatą w roz-
puszczalny błonnik pokarmowy (ponad 25,5 g/d) miały mniejsze 
ryzyko hospitalizacji niż osoby stosujące dietę niskobłonnikową, 
a to uzależniano od regularności wypróżnień [30]. 

Do tej pory nie przeprowadzono badań mających na celu ocenę 
przestrzegania zaleceń przez pacjentów, co jest kluczowe ze wzglę-
du na przewlekłość choroby i długotrwałość leczenia. W naszym 
badaniu stwierdziliśmy, że pacjenci akceptują konieczność i kosz-
ty terapii za cenę skuteczności leczenia. W związku z tym, obawy 
o brak współpracy ze strony pacjentów nie powinny już być powo-
dem rezygnacji z proponowania leczenia skojarzonego tym pacjen-
tom. Kolejne badania są potrzebne, aby potwierdzić naszą wstępną 
analizę wykazującą, że dawka 1200 mg na dobę może być lepsza niż 
800 mg w leczeniu bólu i podtrzymaniu głębokiej remisji ONChU. 

Nasze badanie ma pewne ograniczenia. Ze względu na swój retrospek-
tywny charakter, nie byliśmy w stanie odpowiednio oceniać pacjentów 
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