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STRESZCZENIE:     Uchyłki jelita grubego i związane z nimi dolegliwości kliniczne oraz powikłania to jedna z najczęstszych patologii prze-
wodu pokarmowego w krajach wysokorozwiniętych. Obecność uchyłków jelita grubego oraz związane z nimi konse-
kwencje kliniczne podzielić można na cztery podstawowe postacie: 1) uchyłkowatość, czyli obecność uchyłków jelita 
grubego nie dających objawów klinicznych i wykrywanych zazwyczaj przypadkowo, 2) objawowa niepowikłana choro-
ba uchyłkowa, 3) zapalenie uchyłków (ostre niepowikłane zapalenie uchyłków), 4)powikłania zapalenia uchyłków 
(obejmujące stany wymagające hospitalizacji).

  Celem niniejszej pracy była retrospektywna analiza efektywności stosowania rifaksyminy w profilaktyce występowania 
zapalenia uchyłków u  pacjentów leczonych w  poradniach proktologicznych. Kryterium rozpoznania choroby 
uchyłkowej stanowiło potwierdzenie występowania uchyłków jelita grubego na podstawie badania kolonoskopow-
ego, wlewu kontrastowego lub kolografii KT (wirtualnej kolonoskopii) oraz co najmniej jednego przebytego (udoku-
mentowanego) epizodu zapalenia uchyłków. Przebyte zapalenie uchyłków stwierdzano na podstawie dokumentacji 
medycznej, potwierdzającej obecność objawów klinicznych, oraz podwyższonej wartości CRP (>5,0), lub/i wyników 
badań obrazowych (USG, KT).

  Spośród 686 pacjentów leczonych w poradni, po przyjęciu restrykcyjnych kryteriów wykluczenia, do badania zakwal-
ifikowano 248 chorych, których podzielono na dwie grupy: kontrolną (grupa I –145 chorych) i badaną (grupa II – 103 
pacjentów stosujących profilaktycznie rifaksyminę).

  Liczba zapaleń uchyłków u pacjentów w obu grupach była zbliżona w okresie 6 miesięcy przed rozpoczęciem bada-
nia (p=0,1306) i w pierwszych 6 miesiącach terapii (p=0,3044). Między 6. a 12. miesiącem terapii, odnotowano is-
totnie mniejszą liczbę zapaleń uchyłków u pacjentów stosujących profilaktycznie rifaksyminę, w porównaniu do 
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WSTĘP

Uchyłki jelita grubego i związane z nimi dolegliwości kli-
niczne oraz powikłania to jedna z najczęstszych patologii 
przewodu pokarmowego w krajach wysokorozwiniętych. 
Choroba uchyłkowa staje się zatem chorobą cywilizacyjną 
XXI wieku. Według aktualnych danych epidemiologicznych 
uchyłki lewej części okrężnicy obserwowane są u ponad 
20% osób poddanych kolonoskopii [1]. U większości z nich 
uchyłki mają postać bezobjawową, jednakże u około 20% 
pacjentów dochodzić może do pojawienia się dolegliwości 
klinicznych, czyli objawów choroby uchyłkowej [2]. Obec-
ność uchyłków jelita grubego oraz związane z nimi konse-
kwencje kliniczne podzielić można na cztery podstawowe 
postacie [3, 4, 5].

1. Uchyłkowatość, czyli obecność uchyłków jelita gru-
bego, które nie dają objawów klinicznych i wykrywane są 
zazwyczaj przypadkowo. Rozpoznanie jedynie obecności 
uchyłków bez związanych z nimi dolegliwości nie wymaga 

leczenia, a postępowanie ogranicza się zazwyczaj do poinfor-
mowania pacjenta o zaleceniach dietetycznych, zwiększenia 
spożywania błonnika rozpuszczalnego, kontroli masy ciała, 
konieczności zwiększenia aktywności fizycznej.

2. Objawowa niepowikłana choroba uchyłkowa – stanowi 
najczęściej występujący problem kliniczny związany z obec-
nością uchyłków. Jest schorzeniem przewlekłym, a objawy 
mają zazwyczaj charakter nawracający. Składają się na nie 
przede wszystkim bóle brzucha, zmienny rytm wypróżnień, 
wzdęcia [4]. Nie stwierdza się wykładników stanu zapalne-
go w badaniach biochemicznych, ani też odchyleń w bada-
niach obrazowych [6], co odróżnia tę postać choroby od 
zapalenia uchyłków. 

Podłożem objawowej niepowikłanej choroby uchyłkowej 
są głównie zmiany mikroflory jelitowej [7], stąd też w jej 
leczeniu zaleca się, prócz podaży diety bogatej w błonnik 
rozpuszczalny, terapię cykliczną niewchłanialnym w jeli-
cie (działającym miejscowo), antybiotykiem: rifaksyminą 

grupy kontrolnej (p<0,0001). Pacjenci, którym podawano rifaksyminę, mieli istotnie wyższą jakość życia (mierzoną 
wg. skali VAS) niż w ci w grupie kontrolnej po 12 miesiącach zażywania rifaksyminy. Wyniki badania potwierdziły 
efektywność stosowania rifaksyminy w profilaktyce zapalenia uchyłków, nawet w schemacie kuracji powtarzanej 
co 3 miesiące. Stosowanie rifaksyminy u pacjentów z epizodem zapalenia uchyłków nie tylko zmniejszało częstość 
występowania zapaleń i  ich powikłań, ale również poprawiało jakość życia tych chorych. Wydaje się również, że 
profilaktyka zapaleń uchyłków oparta o rifaksyminę może być efektywna ekonomicznie, wymaga to jednak dalszej 
analizy i badań.

SŁOWA KLUCZOWE:   zapalenie uchyłków, choroba uchyłkowa, rifaksymina, profilaktyka

ABSTRACT:   Diverticulosis, its associated symptoms and complications are one of the most common pathologies of the gastroin-
testinal tract in more economically developed countries. Presence of diverticuli and their clinical consequences can 
be divided into four categories: 1) diverticulosis, i.e. an asymptomatic presence of diverticuli that are usually found by 
accident 2) symptomatic uncomplicated diverticulosis 3) diverticulitis (acute uncomplicated diverticulitis) 4) compli-
cations of diverticulitis (conditions requiring hospital stay).

  The aim of this study was to retrospectively analyze the efficacy of rifaximin in preventing diverticulitis in patients vis-
iting proctology clinics. The diagnostic criterium for diverticulosis was confirmation by colonoscopy, barium enema 
or CT colography (virtual colonoscopy) as well as history of at least one documented episode of diverticulitis. History 
of diverticulosis was evaluated based on medical records, clinical symptoms, elevated level of CRP (>5.0) and/or di-
agnostic imaging (ultrasound, CT). After setting strict exclusion criteria, 248 patients were qualified for the study out 
of 686, and they were later divided into two groups:  control group (group I – 145 patients) and studied group (group 
II – 103 patients receiving rifaximin prophylaxis). Diverticulitis rate was comparable in both groups over a period of 6 
months before study (p = 0.1306) and 6 months of treatment (p=0.3044). Between the 6th and 12th month of treat-
ment, a significantly lower rate of diverticulitis was noted in the group receiving rifaximin compared to control group 
(p<0.0001). Patients receiving rifaximin reported higher quality of life (which was assessed using the VAS scale) com-
pared to control group after 12 months. The results confirmed the efficacy of riaximin in prevention of diverticulitis, 
even in the scheme of repeated courses every 3 months. Not only did application of rifaximin lower the rate of diver-
ticulitis and its complications in patients after an episode of diverticulitis, but also it improved the patients’ quality of 
life. It seems that diverticulitis prophylaxis based on rifaximin can be economically efficient, however, it requires fur-
ther research.

KEYWORDS:  diverticulitis, diverticulosis, rifaximin, prevention
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w dawce 2×400 mg przez 7 dni w miesiącu, kontynuowaną 
cyklicznie co miesiąc przez rok. Tak stosowana rifaksymina 
jako jedyna osiąga wszystkie cele leczenia: ogranicza nasi-
lenie wszystkich wymienionych powyżej objawów, zmniej-
sza częstość nawrotów i powikłań oraz poprawia jakość ży-
cia [5]. Mesalazyna nie jest rekomendowana, podobnie jak 
antybiotyki o działaniu ogólnoustrojowym [5, 8]. Istnieją 
publikacje, w których wykazany jest korzystny wpływ sto-
sowania probiotyków, jednak – ze względu na duże zróżni-
cowanie badanych grup i stosowanych probiotyków – nie 
ma jednoznacznych wyników metaanaliz i rekomendacji do 
ich stosowania [9]. 

3. Zapalenie uchyłków (ostre niepowikłane zapalenie 
uchyłków) – związane jest z ogólnoustrojową reakcją za-
palną, czego klinicznym odzwierciedleniem są: stany pod-
gorączkowe, gorączka, dreszcze, jak również odchylenia 
w badaniach laboratoryjnych (podwyższone OB, CRP, kal-
protektyna) i obrazowych (USG, tomografia komputerowa 
– jako „złoty standard”) wykazujących pogrubienie ściany 
jelita i naciek zapalny okolicznej tkanki tłuszczowej. Przebieg 
kliniczny ostrego zapalenia może być bardzo zróżnicowany: 
od postaci łagodnych, w którym wystarczające jest leczenie 
ambulatoryjne, do zapaleń o ciężkim przebiegu lub/i z po-
wikłaniami, które wymagają hospitalizacji [4]. Zapalenie 
uchyłków wymagające hospitalizacji występuje (wszystkie 
postacie zapalenia) u około 15–20% pacjentów z chorobą 
uchyłkową [10, 11]. 

Zapalenia uchyłków o łagodnym i średnim nasileniu mogą 
być leczone ambulatoryjnie, a zalecenia terapeutyczne obej-
mują dietę płynną i łatwo przyswajalną, odpowiednie na-
wodnienie, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i roz-
kurczowe. Nie wykazano znamiennych różnic w przebiegu 
leczenia u chorych stosujących, lub nie stosujących, antybio-
tyki, stąd też podawanie antybiotyków ogólnoustrojowych 
powinno być zarezerwowane dla pacjentów z ciężkim prze-
biegiem, leczonych w warunkach szpitalnych [4, 5], lub dla 
grup pacjentów podwyższonego ryzyka, np. z zaburzeniami 
odporności (HIV, AIDS, przyjmujących leczenie immuno-
supresyjne, sterydoterapię), obciążonych innymi choroba-
mi (np. przewlekłymi chorobami nerek, przewlekłą obtura-
cyjną chorobą płuc) czy będących w podeszłym wieku [20]. 

Według aktualnych zaleceń opublikowanych w Colorectal 
Disease w 2014 roku, a także rekomendacji Towarzystwa 
Chirurgów Polskich (TChP) i Polskiego Towarzystwa Ga-
stroenterologii (PTG) z 2015 roku, dotyczących diagnosty-
ki i leczenia choroby uchyłkowej, u wszystkich pacjentów 
po wyleczeniu ostrego zapalenia uchyłków powinno się 
stosować profilaktykę nawrotów choroby. Jedynym lekiem 

o skuteczności potwierdzonej w prospektywnych badaniach 
z randomizacją, zapobiegającym nawrotom zapalenia oraz 
rozwojowi powikłań, jest rifaksymina stosowana cyklicznie 
co miesiąc [4, 5]. W profilaktyce zapalenia uchyłków zaleca 
się również stosowanie błonnika, ale jedynie błonnika roz-
puszczalnego [4]. Jedynie błonnik rozpuszczalny fermento-
wany jest w jelicie grubym do SCFA (krótkołańcuchowych 
kwasów tłuszczowych), w tym kwasu masłowego, który 
„odżywia” kolonocyty, jego stosowanie zapewnia pożąda-
ną dietę wysokoresztkową, jednocześnie odżywiając kolo-
nocyty. Wśród potencjalnych metod profilaktyki zapalenia 
uchyłków, oprócz zaleceń dietetycznych i zwiększenia ak-
tywności ruchowej, bierze się pod uwagę możliwość stoso-
wania probiotyków, choć –podobnie jak w przypadku ich 
stosowania leczniczego – nie mają ani udowodnionej sku-
teczności, ani jednoznacznych rekomendacji [9]. Istnieją 
również pojedyncze doniesienia o skuteczności stosowania 
mikrootoczkowanego maślanu sodu w profilaktyce zapaleń 
uchyłków [12]. Nie wykazano natomiast skuteczności pro-
filaktycznego stosowania mesalazyny i zgodnie z najnow-
szymi rekomendacjami mesalazyna nie jest zalecana [4].

4. Powikłania zapalenia uchyłków – które obejmują stany 
wymagające hospitalizacji. Ryzyko wystąpienia tego typu po-
wikłań wynosi od 3,5 do 4,0/100,000/rok [13]. Chociaż dla 
potrzeb oceny klinicznej oraz powikłań związanych z cho-
robą uchyłkową stworzono kilka skal, najpopularniejszą 
i najczęściej stosowaną pozostaje skala powikłań zapalenia 
uchyłków zaproponowana przez Hinchey’a i wsp w 1978 
roku [14]. Klasyczny podział powikłań zapalenia uchyłków 
wg Hinchey’a obejmuje 4 stopnie [14]:

1) ropień okołookrężniczy (zapalenie z perforacją ograni-
czoną)
2) ropień odległy (miednica, przestrzeń pozaotrzewnowa)
3) rozlane (uogólnione) ropne zapalenie otrzewnej
4) kałowe zapalenie otrzewnej.

W przypadku stopnia 1. lub 2. zalecane jest postępowanie 
małoinwazyjne, ograniczone do wyłączenia funkcji jelita przy 
pomocy diety, przeskórnego drenażu ropnia pod kontrolą 
USG (jeśli istnieje bezpieczny dostęp), i/lub antybiotykote-
rapii systemowej. Interwencja chirurgiczna jest wskazana 
w przypadku braku efektywności powyższego postępowania. 
Stopień 3. i 4. stanowi wskazanie do rewizji jamy otrzew-
nowej, przy czym sposób jej wykonania (laparotomia vs la-
paroskopia) jest przedmiotem dyskusji [15].

Biorąc pod uwagę, iż występowanie zapaleń uchyłków, szcze-
gólnie zaś ich powikłań, pogarsza jakość życia chorego, wy-
maga nierzadko hospitalizacji czy leczenia chirurgicznego, 
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obecność objawów klinicznych oraz podwyższonej 
wartości CRP (>5,0), lub/i wyników badań 
obrazowych (USG, KT),

• posiadali dokumentację potwierdzającą ich 
hospitalizację; jako hospitalizacje przyjęto pobyt 
chorego w szpitalu (każdy pobyt na oddziale 
chirurgicznym) oraz pobyt w Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym trwający powyżej 12 godzin.

Wszystkie powyższe kryteria spełniało ostatecznie 145 pa-
cjentów z grupy kontrolnej (grupa I) i 103 pacjentów z grupy 
stosującej profilaktycznie rifaksyminę (grupa II).

ANALIZA STATYSTYCZNA

Dla porównania jakości życia pacjentów z zapaleniem uchył-
ków stosowano test Friedmana (test nieparametryczny, dla 
więcej niż 3 grup i obserwacji powiązanych). Dla porównania 
zmian w ilości zapaleń uchyłków u pacjentów stosujących 
,lub nie stosujących, rifaksyminę –  w trzech punktach cza-
sowych (co 6 miesięcy) zastosowano test regresji logicznej 
powtórzonych pomiarów (repeated measures logistic re-
gression), którzy dzięki implementacji zmiennych efektów 
pozwala na uwzględnienie powiązanych pomiarów od tych 
samych pacjentów w trzech punktach czasowych.

WYNIKI:

Badaniem objęto 248 pacjentów z zapaleniami uchyłków je-
lita grubego: Grupa II (n=103), pacjenci, którym podawano 
profilaktycznie rifaksyminę oraz grupa I (n=145): pacjen-
ci, którzy nie otrzymywali rifaksyminy, ta grupa posłużyła 
jako grupa kontrolna). 

bardzo istotne jest prowadzenie działań profilaktycznych. 
Celem niniejszej pracy była analiza efektywności podawania 
rifaksyminy w profilaktyce występowania zapalenia uchył-
ków w grupie pacjentów poradni proktologicznych.

MATERIAŁ I METODY

Badanie miało charakter retrospektywny. Do oceny kwali-
fikowano pacjentów z rozpoznaną chorobą uchyłkową le-
czonych w poradniach proktologicznych afiliowanych przy 
ośrodkach Autorów pracy w latach 2011–2015. Badanie 
wykonano za zgoda Komisji Bioetycznej (Uniwersytet Me-
dyczny w Poznaniu). Jako kryterium rozpoznania przyjęto 
potwierdzenie występowania uchyłków jelita grubego na 
podstawie badania kolonoskopowego, wlewu kontrastowe-
go lub kolografii KT (wirtualnej kolonoskopii) oraz co naj-
mniej jednego przebytego (udokumentowanego) epizodu 
zapalenia uchyłków. Przebyte zapalenie uchyłków stwier-
dzano na podstawie dokumentacji medycznej potwierdzają-
cej obecność objawów klinicznych oraz podwyższonej war-
tości CRP (>5,0), lub/i wyników badań obrazowych (USG, 
KT). Łącznie w poradniach leczonych było 686 pacjentów 
spełniających wyżej wymienione kryteria. Kolejnym etapem 
kwalifikacji było wykluczenie wcześniej przebytych opera-
cji przewodu pokarmowego, nowotworów jamy brzusznej, 
innych nowotworów poddanych chemio i/lub radioterapii 
w ciągu ostatnich 5 lat, chorób zapalnych jelit, leczenia im-
munosupresyjnego, chorób psychiatrycznych. Po zastoso-
waniu powyższych kryteriów wyłączenia do dalszych badań 
zakwalifikowano 453 pacjentów. Do końcowej analizy doku-
mentacji medycznej włączono pacjentów, którzy:

• mieli co najmniej 3 wizyty w ciągu 12 miesięcy 
w odstępach czasowych co 6 miesięcy (±2 miesiące),

• w dokumentacji mieli zawartą informację 
o lokalizacji uchyłków – 1) ograniczonych do esicy, 2) 
w innej lokalizacji w jelicie grubym z obecnością lub 
bez w esicy,

• po każdej wizycie mieli jednoznaczne informacje 
o szacunkowej ocenie jakości życia wyrażoną w skali 
VAS (visual analoque score) w zakresie 0–10, gdzie 0 
oznacza najgorszą możliwą, a 10 najlepszą możliwą 
jakość życia,

• nie stosowali rifaksyminy (grupa I – kontrolna) lub 
stosowano ją według schematu 2x400 mg przez 7 dni, 
powtarzanego nie rzadziej niż 3 miesiące (grupa II),

• informacje dotyczące przebytych zapaleń uchyłków 
i ich powikłań mieli jednoznacznie sformułowane 
w dokumentacji, z uwzględnieniem kryteriów 
rozpoznania zapalenia uchyłków, obejmujących 

Tab. I.  Charakterystyka grupy pacjentów objętych badaniem: chorych bez 
profilaktyki zapaleń uchyłków (grupa I) i stosujących profilaktycznie 
rifaksyminę (grupa II)

GRUPA 
KONTROLNA 
(GRUPA I)

GRUPA STOSUJĄCA 
PROFILAKTYCZNIE 
RIFAKSYMINĘ 
(GRUPA II) P

Demografia

Płeć
Mężczyźni 68 (53,54%) 59 (46,46%) 0,083

Kobiety 77 (65,25%) 41 (34,75%)

Wiek 63,78 (+/- 8.04) 64.85 (+/- 8,8) 0,3272

Czas trwania 
choroby

6,68 (+/- 4,16) 7,32 (+/-4,58) 0,2577
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Ryc. 1.  Frakcje pacjentów, u których rozpoznano i leczono zapalenie uchyłków 
jelita grubego w trzech okresach badania – 6 miesięcy przed badaniem, 
po 6 miesiącach od włączenia rifaksyminy i po 12 miesiącach stosowania 
rifaksyminy profilaktycznie – u chorych bez profilaktyki zapaleń uchyłków 
(grupa kontrolna) i stosujących profilaktycznie rifaksyminę.

Ryc. 2.  Liczba zapaleń uchyłków jelita grubego z podziałem na sposób ich leczenia 
(ambulatoryjnie lub szpitalnie) u chorych bez profilaktyki zapaleń uchyłków 
(grupa kontrolna) i stosujących profilaktycznie rifaksyminę.

Tab. II. Ocena ilości zapaleń uchyłków, ich powikłań i jakości życia u chorych bez profilaktyki zapaleń uchyłków (grupa I) i stosujących profilaktycznie rifaksyminę (grupa II)

W OSTATNICH 6 MIESIĘCACH 
PRZED ROZPOCZĘCIEM 
PROFILAKTYKI RIFAKSYMINĄ/
WŁĄCZENIEM DO OCENY

W OKRESIE 0–6 MIESIĘCY PO 
WŁĄCZENIU PROFILAKTYKI 
RIFAKSYMINĄ/WŁĄCZENIEM 
DO OCENY

W OKRESIE 6–12 MIESIĘCY PO 
WŁĄCZENIU PROFILAKTYKI 
RIFAKSYMINĄ/WŁĄCZENIEM DO 
OCENY

Grupa I (kontrolna) – ilość zgłaszanych epizodów zapalenia 
leczonych ambulatoryjnie

55/145 (38%) 40/145 (28%) 47/145 (32%)

Grupa II (rifaksymina profilaktycznie) – ilość zgłaszanych 
epizodów zapalenia leczonych ambulatoryjnie

31/103 (31%) 25/103 (24%) 4/103 (4%)

Grupa I (kontrolna) – ilość zgłaszanych epizodów zapalenia 
z hospitalizacją (również SOR)

18/145 (12%) 11/145 (8%) 11/145 (8%)

Grupa II (rifaksymina profilaktycznie) – ilość zgłaszanych 
epizodów zapalenia z hospitalizacją (również SOR)

10/103 (10%) 4/103 (4%) 1/103 (1%)

Grupa I (kontrolna) – ilość zgłaszanych epizodów zapalenia 
wymagających leczenia operacyjnego (wszystkie zabiegi)

0 (chorzy operowani nie 
byli włączeni do badania)

4/145 (3%) 5/145 (4%)

Grupa II (rifaksymina profilaktycznie) – ilość zgłaszanych 
epizodów zapalenia wymagających leczenia operacyjnego 
(wszystkie zabiegi)

0 (chorzy operowani nie 
byli włączeni do badania)

2/103 (2%) 0/103 (0%)

Grupa I (kontrolna) – jakość życia w ocenianym okresie w skali VAS 
0–10 (średnia)

5,4 5,4 5,5

Grupa II (rifaksymina profilaktycznie) – jakość życia w ocenianym 
okresie w skali VAS 0–10 (średnia)

5,6 6,3 7,2

SOR – Szpitalny Oddział Ratunkowy
VAS – visual analogue scale (skala wzrokowo-analogowa)
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no często u młodszych pacjentów, nawet w 30. roku życia. 

Powikłania choroby uchyłkowej, szczególnie w stopniu 3. i 4. 
wg. klasyfikacji Hinthcey’a nadal stanowią częste wskazanie 
do laparotomii i resekcji sposobem Hartmanna. Ten sposób 
postępowania chirurgicznego oznacza dla wielu chorych 
wytworzenie, de facto, stomii definitywnej, albowiem od-
tworzenie ciągłości przewodu pokarmowego często nie jest 
możliwe technicznie, albo też stan ogólny chorego dyskwali-
fikuje go z dalszych zabiegów planowych. Warto nadmienić, 
że w opinii Autorów w przypadku zabiegów resekcyjnych 
w sytuacji powikłanej choroby uchyłkowej warto dążyć do 
wykonania zespolenia pierwotnego i ewentualnego wyłonie-
nia stomii odbarczającej. Jej likwidacja i odtworzenie cią-
głości przewodu pokarmowego jest zdecydowanie prostsza 
i obarczona mniejszym ryzykiem powikłań okołooperacyj-
nych aniżeli w zabiegach rekonstrukcyjnych połączonych 
z koniecznością wypreparowania kikuta dystalnego odcin-
ka jelita grubego, często krótkiego i zmienionego zapalnie. 

Należy również pamiętać, iż sam zabieg chirurgiczny w przy-
padku powikłanej choroby uchyłkowej obarczony jest dużym 
ryzkiem powikłań (ok. 40%) i zgonu chorego (ok. 10%) [17, 
18]. Znacznie mniejszym obciążeniem dla chorego może 
być zabieg laparoskopowego płukania otrzewnej, a następ-
nie drenaż i antybiotykoterapia systemowa o szerokim spek-
trum (celowana po uzyskaniu posiewów). Należy jednakże 
podkreślić, że nie ma jednoznacznych rekomendacji dla tej 
metody i jest ograniczona grupa pacjentów, u których może 
być zastosowana [15, 19]. Konieczność leczenia operacyjnego 
czy hospitalizacji to nie jedyne problemy, z jakimi borykają 

Tabela 1 przedstawia charakterystykę badanej grupy.

Liczba zapaleń uchyłków u pacjentów w obu grupach była 
zbliżona w okresie 6 miesięcy przed rozpoczęciem badania 
(p=0,1306) i w pierwszych 6 miesiącach terapii (p=0,3044). 
Między 6. a 12. miesiącem terapii, odnotowano istotnie 
mniejszą liczbę zapaleń uchyłków u pacjentów stosujących 
profilaktycznie rifaksyminę, w porównaniu do grupy kon-
trolnej (p<0,0001). Wyniki tej analizy zostały przedstawio-
ne w tabeli 2. 

Interakcja pomiędzy badanym okresem (między 6. a 12. 
miesiącem) a stosowaniem rifaksyminy była istotna staty-
stycznie (p=0,0001). Pacjenci stosujący rifaksyminę powy-
żej 6 miesięcy mieli istotnie mniej zapaleń uchyłków (bez 
podziału na zapalenia leczone ambulatoryjnie lub szpital-
nie) jelita grubego niż reprezentatywna grupa kontrolna nie 
stosująca rifaksyminy profilaktycznie (ryc. 1.). Powyższą za-
leżność obserwowano również w grupach z podziałem na 
zapalenie uchyłków (leczonych ambulatoryjnie i szpitalnie).

Pacjenci, którym podawano rifaksyminę, mieli istotnie wyż-
szą jakość życia (mierzoną wg. skali VAS) niż w grupie kon-
trolnej po 12 miesiącach stosowania rifaksyminy. Warto za-
uważyć, że wyjściowa wartość jakości życia w obu grupach 
była identycznie rozłożona i chociaż w grupie kontrolnej nie 
było istotnych różnic w wartościach jakości życia (p=0,783) 
przez cały badany okres, to w grupie leczonej stopniowo się 
zwiększała (p<0,0001). Porównanie jakości życia pacjentów 
pokazano na ryc. 3.

DYSKUSJA:

Choroba uchyłkowa, biorąc pod uwagę wszystkie jej posta-
cie kliniczne, stanowi duży problem nie tylko zdrowotny, ale 
również ekonomiczny. Częstość jej występowania ulega sta-
łemu wzrostowi w krajach wysoko rozwiniętych, co wiąże 
się przede wszystkim z wydłużeniem życia oraz dietą wy-
sokoprzetworzoną. W USA choroba uchyłkowa występuje 
u ok.70% osiemdziesięciolatków, a hospitalizowanych z jej 
powodu jest 300 000 osób rocznie, z których każda przeby-
wa średnio 5 dni w szpitalu. Generuje to koszty rzędu 2,4 
biliona USD rocznie [2]. Dane epidemiologiczne, zarówno 
z europejskich, jak i amerykańskich systemów ochrony zdro-
wia, wskazują na zwiększającą się na przestrzeni dziesięcio-
leci częstość hospitalizacji z powodu choroby uchyłkowej 
[16]. Choroba uchyłkowa może jednak występować nawet 
u znacznie młodszych pacjentów, w obserwacjach Auto-
rów poważne powikłania choroby uchyłkowej – przetoki 
jelitowo-pęcherzowe czy jelitowo-pochwowe – stwierdza-

Ryc. 3.  Wzrost jakości życia u pacjentów z uchyłkami jelita grubego w czasie 12 
miesięcy profilaktycznego stosowania rifaksyminy.
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przede wszystkim spęczniająco-poślizgowe i osmotycznie 
czynne. Brak jednak jednoznacznych zaleceń dotyczących 
ich stosowania, w praktyce klinicznej, obserwuje się bardzo 
dużą indywidualną zmienność reakcji pacjentów na ich sto-
sowanie i zróżnicowanie osiągniętych efektów klinicznych.

Koncepcje profilaktyki farmakologicznej opierają się przede 
wszystkim na założeniu, iż jednym z bardziej prawdopo-
dobnych mechanizmów odpowiedzialnych za powstanie 
stanu zapalnego jelita są zmiany mikroflory jelitowej (dys-
bioza). Przewlekły, miejscowy stan zapalny, zmiana profilu 
produkowanych śluzów jelitowych, nadmierny rozrost flo-
ry bakteryjnej, jak również spowodowany zastojem stolca 
w uchyłkach wzrost przepuszczalności bariery jelitowej, 
prowadzą do translokacji bakteryjnej. Obecność bakterii 
w okolicznej tkance tłuszczowej prowadzi do stymulacji re-
akcji zapalnej, uwolnienia mediatorów zapalenia obejmują-
cych adipokiny i chemokiny, a w konsekwencji uruchomienie 
kaskady neuronalnej (uwrażliwienie neuronów aferentnych 
oraz eferentnych), czego dalszym następstwem jest przerost 
mięśni gładkich i zwiększenie wrażliwości trzewnej, a więc 
uruchomienie mechanizmów prowadzących do objawów 
klinicznych choroby uchyłkowej, przede wszystkim bólu. 

W celu uzyskania wpływu na opisane powyżej procesy i nor-
malizację flory bakteryjnej proponowane były różne schematy 
profilaktyki opartej o stosowanie probiotyków. Mimo licz-
nych badań i prób standaryzacji ich stosowania, nie uzyska-
no jednoznacznych dowodów potwierdzających skuteczność 
stosowania probiotyków w profilaktyce zapaleń uchyłków 
i ich powikłań [9]. Podobnie jak próby stosowania prebioty-
ków, na przykład kwasu masłowego [12], wykazały skutecz-
ność w badaniach opartych o pojedyncze ośrodki i w z byt 
małych grupach chorych, by móc rekomendować ich stoso-
wanie jako standard profilaktyki. Wśród działań mających 
wpływ na mikroflorę bakteryjną i mogących mieć związek 
z zapaleniem uchyłków, należy rozważyć przeszczepy stolca, 
aczkolwiek w literaturze brak jest danych na temat wpływu 
przeszczepu stolca na przebieg choroby uchyłkowej. Z jed-
nej strony normalizacja mikrobiomu jelitowego może być 
czynnikiem korzystnym i zmniejszać ryzyko zapalenia uchył-
ków, z drugiej zaś obecne są sugestie o potencjalnej indukcji 
zapalenia uchyłków poprzez zmianę flory bakteryjnej [24].

Jedynym potwierdzonym w chwili obecnej narzędziem sku-
tecznej profilaktyki nawrotów zapaleń uchyłków i ich powikłań 
jest stosowanie rifaksyminy, której efektywność opiera się nie 
tylko na eradykacji patogennej flory jelitowej, ale i uniemożli-
wieniu jej nadmiernego namnażania. Rifaksymina przywraca 
eubiozę, czyli równowagę flory jelitowej, a z uwagi na niedaw-
no odkryte i opisywane inne (poza bakteriobójczym) mecha-

się chorzy z chorobą uchyłkową. Nawroty zapaleń uchyłków, 
nawet niepowikłane, stanowią z pewnością duży dyskomfort 
dla pacjentów, zmuszają do znacznych ograniczeń codzien-
nej aktywności, wpływają bardzo niekorzystnie na jakość 
życia. Chorzy ci często pozostają w stresie spowodowanym 
strachem przed kolejnym epizodem zapalenia uchyłków. 
Obawiają się również potencjalnych konsekwencji zapaleń, 
przede wszystkim zabiegów operacyjnych związanych z ko-
niecznością wyłonienia stomii. Ryzyko nawrotów zapaleń 
uchyłków i ich powikłań jest zwiększone u pacjentów obcią-
żonych innymi chorobami (przewlekłymi chorobami nerek, 
przewlekłą chorobą obturacyjną płuc) oraz stosujących im-
munosupresję, w tym również steroidoterapię [20]. Biorąc pod 
uwagę ryzyko nawrotów dolegliwości oraz związane z nimi 
konsekwencje kliniczne, coraz częściej zwraca się uwagę na 
profilaktykę nawrotów zapaleń i ich powikłań. Jedną z moż-
liwości potencjalnej profilaktyki jest chirurgiczne usunięcie 
zmienionego uchyłkowatego fragmentu jelita grubego. Ten 
sposób postępowania, stosunkowo popularny w krajach Eu-
ropy Zachodniej w latach 90., nie jest w chwili obecnej reko-
mendowany. W analizie obejmującej bardzo dużą grupę 87 
461 pacjentów bez zaburzeń immunologicznych, z przebytym 
co najmniej jednym epizodem zapalenia uchyłków – resek-
cję odcinkową jelita grubego wykonano u 5604 osób (6,4%). 
W analizie skutków odległych nie stwierdzono, by grupa pod-
dana resekcji odczuwała istotne różnice w zakresie codzien-
nego funkcjonowania i związaną z tym lepszą jakość życia 
[21]. Co więcej, ilość elektywnych zabiegów resekcyjnych nie 
wpłynęła na częstość kolejnych interwencji chirurgicznych, 
interwencji przezskórnych czy też przyjęć do szpitala [22]. 
Jednym z wniosków powyższych analiz jest stwierdzenie, 
iż elektywna resekcja może być potencjalnie skuteczna tyl-
ko w wybranych grupach chorych, jednak na chwilę obecną 
istnieje zbyt mało danych, by precyzyjnie określić te grupy 
pacjentów [21]. Wobec braku potwierdzonej jednoznacznej 
skuteczności profilaktyki chirurgicznej choroby uchyłkowej, 
jak również wszelkich potencjalnych obciążeń i powikłań 
związanych z leczeniem operacyjnym, poszukiwane są nie-
inwazyjne formy profilaktyki.

Do najprostszych należy z pewnością modyfikacja trybu życia, 
przede wszystkim zwiększenie aktywności fizycznej, zaprze-
stanie palenia papierosów u palaczy i stosowanie odpowied-
niej diety z uwzględnieniem błonnika rozpuszczalnego. Choć 
zalecenia te brzmią banalnie, to powyższe czynniki ryzyka 
w znacznym stopniu przyczyniają się zarówno do wystąpie-
nia uchyłków, jak i ich zapaleń, nawrotów i komplikacji [23]. 
Kolejnym zaleceniem, które ma na celu uniknięcie poten-
cjalnych powikłań, jak i poprawę jakości życia chorych, jest 
unikanie zaparć. Z jednej strony opiera się ono o zalecenia 
dietetyczne, z drugiej obejmuje środki przeciwzaparciowe, 
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syminę jakość życia uległa znamiennej statystycznie poprawie 
w okresie rocznej obserwacji. Wynika to z jednej strony z fak-
tu znacznego zmniejszenia ilości epizodów zapaleń. Zaobser-
wowaliśmy, iż codzienne niewielkie dolegliwości i dyskomfort 
spowodowane obecnością uchyłków są mniejsze u chorych sto-
sujących rifaksyminę, która eradykując bakterie, znosi miejsco-
wy stan zapalny i zmniejsza/znosi dolegliwości, w tym objawy 
bólowe. Jakość życia w grupie pacjentów nie przyjmujących ri-
faksyminy pozostała zaś niezmieniona, co można tłumaczyć 
opisanym powyżej mechanizmem zwiększonej wrażliwości 
trzewnej, która spowodowana jest przetrwałymi zmianami 
mikroflory jelitowej u pacjentów z uchyłkami jelita grubego 
nieleczonych rifaksyminą. 

Analizując wyniki naszych badań, uwagę zwraca wysoki 
odsetek pacjentów z chorobą uchyłkową, u których doszło 
w okresie obserwacji do wystąpienia epizodów zapalenia 
uchyłków, a u części z nich do powikłań z nimi związanych. 
Wynikać to może ze specyfiki działania poradni proktolo-
gicznych, w których prowadzono badania. Poradnie te znaj-
dują się w wielospecjalistycznych szpitalach, w których leczą 
się również pacjenci obciążeni szeregiem innych chorób, 
a więc mają podwyższone ryzyko nawrotów zapaleń uchył-
ków i ich powikłań. Poza tym pacjenci ci trafiają do poradni 
proktologicznych zazwyczaj z powodu już wcześniej prze-
bytego zapalenia, co zwiększa ryzyko kolejnych epizodów. 
Ta grupa pacjentów, u których epizody zapaleń są częstsze, 
są z pewnością również bardziej zdeterminowani, by dostać 
się do odpowiedniej poradni , często też kierowani są jako 
pilni i wymagają szybkiego przyjęcia. Kolejnym parametrem 
odbiegającym nieco od spostrzeżeń literaturowych jest licz-
ba chorych wymagających leczenia szpitalnego z powodu 
zapalenia uchyłków lub ich powikłań. Jest ona z pewnością 
wysoka, co wynikać może z kilku przyczyn. Jedną z nich jest 
z pewnością organizacja systemu opieki zdrowotnej w Pol-
sce, w ramach którego w większości przypadków pacjenci 
z dolegliwościami brzusznymi kierowani są do Szpitalnych 
Oddziałów Ratunkowych, gdzie pobyt – wymagający wyko-
nania dodatkowych badań, konsultacji i podania podstawo-
wych leków – trwa zazwyczaj powyżej 12 godzin.

Analizując specyfikę chorych z choroba uchyłkową leczonych 
w poradniach proktologicznych należy zwrócić uwagę na znacz-
ne deficyty świadomości zdrowotnej w tej grupie chorych. Czę-
sto nie są oni wystarczająco poinformowani, iż ich schorzenie 
ma charakter przewlekły, nawracający podobnie jak nie mają 
świadomości zaleceń dotyczących diety wysokobłonnikowej 
czy cyklicznego stosowania leków i/lub suplementów diety. 
Wielokrotnie, i odpowiednie, uświadamianie chorego i wdra-
żanie planowej profilaktyki, byłoby wystarczającym postepowa-
niem, pozwalającym uniknąć wizyt w poradni proktologicznej. 

nizmy działania – zyskała określenie eubiotyku [25]. Oprócz 
bezpośredniego działania przeciwbakteryjnego ryfaksymina 
może ponadto modulować odpowiedź immunologiczną go-
spodarza (efekt przeciwzapalny) oraz aktywność mikrobioty 
jelitowej (np. metabolizm, efekt przylegania oraz wirulencję 
bakterii). Skuteczność profilaktycznego stosowania rifaksy-
miny została potwierdzona w licznych badaniach klinicznych 
[4, 5, 10, 20]. Zalecany standard jej stosowania ściśle związany 
jest z powtarzalnością kuracji (jednorazowa kuracja: 2x400 mg 
przez 7 dni) co miesiąc przez rok. W praktyce klinicznej wy-
dłuża się często okresy pomiędzy kuracjami, co wynika z bra-
ku świadomości pacjenta na temat przewlekłości choroby, nie-
stosowania się do zaleceń lekarskich, chęci minimalizowania 
ilości przyjmowanych leków, czy też z poprawy samopoczucia 
chorych, co powoduje brak motywacji do przestrzegania zasad 
profilaktyki. Dlatego – w tej przewlekłej nawracającej choro-
bie – tak ważna jest edukacja pacjenta. W przedstawionym 
badaniu chorzy stosowali najczęściej rifaksyminę co 3 miesią-
ce. Takie dawkowanie stanowiło pewnego rodzaju kompromis 
pomiędzy rekomendacją a realiami klinicznymi. Przeprowa-
dzone badanie wydaje się potwierdzać, że nawet ten sposób 
stosowania profilaktyki przynosi efekty. Jednakże przy (w peł-
ni zgodnym z rekomendacjami) stosowaniu się pacjentów do 
zaleceń opiniowanych przez gremia towarzystw naukowych, 
można byłoby się spodziewać lepszych efektów. 

Efektywność cyklicznego stosowania rifaksyminy w celu za-
pobiegania nawrotom zapalenia u chorych z chorobą uchył-
kową jest potwierdzeniem faktu zmiany mikroflory jelitowej, 
co jest głównym czynnikiem sprawczym występowania ob-
jawów, zapaleń i potencjalnych dalszych powikłań. Toczący 
się w jelitach proces zapalny o niewielkim nasileniu jest je-
dynie reakcją na zaburzenia składu i ilości mikroflory. Stąd 
też próby profilaktyki opartej jedynie o hamowanie reakcji 
zapalnej (działanie objawowe) nie są skuteczne – badania 
kliniczne wykazały brak efektywności profilaktycznego sto-
sowania mesalazyny [4], która w związku z tym nie jest re-
komendowana jako element profilaktyki zapalenia uchyłków 
u pacjentów z chorobą uchyłkową [26].

W przeprowadzonym przez nas badaniu – profilaktyczne 
stosowanie rifaksyminy, przy powtarzanej co najmniej 4 razy 
w roku kuracji, spowodowało istotne statystycznie zmniejszenie 
częstości zapaleń uchyłków, zarówno leczonych ambulatoryjnie, 
jak i szpitalnie. Procent koniecznych interwencji operacyjnych 
w grupie rifaksyminy wyniósł 0, natomiast w grupie bez rifak-
syminy było to 4% (5 operacji). Było to zbyt mało w badanych 
grupach, by ocenić różnice pod kątem istotności statystycznej. 
Uwagę zwraca drugi z badanych przez nas elementów tzn. ja-
kość życia chorych w grupach stosujących lub nie stosujących 
terapię rifaksyminą. W grupie pacjentów przyjmujących rifak-
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w profilaktyce nawrotów zapaleń uchyłków, jak i ich powikłań. 
Mimo wskazanych powyżej ograniczeń, przeprowadzone ba-
danie potwierdza efektywność stosowania rifaksyminy w pro-
filaktyce zapalenia uchyłków, nawet w schemacie kuracji po-
wtarzanej co 3 miesiące. Stosowanie rifaksyminy u pacjentów 
z epizodem zapalenia uchyłków nie tylko zmniejsza częstość 
występowania zapaleń i ich powikłań, ale również poprawia 
jakość życia tych chorych. Wydaje się również, iż profilaktyka 
zapaleń uchyłków oparta o rifaksyminę, może być efektyw-
na ekonomicznie, wymaga to jednak dalszej analizy i badań.

Przedstawione przez nas badanie ma oczywiście swoje ogra-
niczenia. Do najważniejszych z nich należą: retrospektywny 
charakter badania, relatywnie mała liczba badanych pacjen-
tów, brak jednolitych kryteriów rozpoznania (weryfikowano je 
na podstawie dokumentacji). Brak pełnej informacji na temat 
schorzeń współtowarzyszących z pewnością utrudnia rozważa-
nia, u kogo stosowanie profilaktyki opartej o rifaksyminę może 
być najbardziej efektywne. W badaniu nie ma również anali-
zy odległej osiągniętych rezultatów klinicznych i odpowiedzi 
na pytanie, jak długotrwały jest efekt stosowania rifaksyminy 
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