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Czy można przewidzieć przebieg choroby
Leśniowskiego-Crohna? Jak reagować?
Can we predict Crohn’s disease course? How to react?
STRESZCZENIE
Przebieg kliniczny choroby Leśniowskiego-Crohna
(ChLC) jest bardzo zróżnicowany. U dużej części
chorych schorzenie ma bardzo ciężki, agresywny
przebieg, prowadzący do znacznego uszkodzenia
przewodu pokarmowego — wskutek zwężeń, przetok
i następstw koniecznych zabiegów operacyjnych. Chorzy ci wymagają od początku intensywnego leczenia,
w tym leków biologicznych i/lub immunosupresyjnych
do indukowania i podtrzymania remisji i zapobieżenia
w/w zmianom destrukcyjnym. U około 40% pacjentów przebieg jest jednak łagodny z długimi okresami remisji, u około 10–20% niewymagającymi nawet
leczenia podtrzymującego. W grupie tej stosowanie
leków biologicznych i/lub immunosupresyjnych nie
jest uzasadnione. Taka terapia niepotrzebnie naraża
ich na poważne niekiedy działania niepożądane i łączy
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Clinical course of Crohn’s disease (CD) is highly variable.
Significant number of patients experience severe disabling disease resulting in major destruction of gastrointestinal tract due to strictures, fistulas and consequences
of surgical operations. This group of patients should be
treated with biologics and/or immunosuppressants at
an early stage of the disease, to induce and maintain
remission and avoid complications. On the other hand,
up to 40% patients are destined to experience an indolent
disease course. 10–20% of them will have a sustained
remission even without any maintenance treatment. It is
not recommended to initiate immunosuppressive and
biologic therapy in this group of patients, because of
unnecessary risk of adverse effects and high costs. The

się z bardzo wysokimi kosztami. Określenie czynników
predykcyjnych ciężkiego przebiegu ChLC pozwala na
stratyfikację pacjentów i wybór odpowiedniego postępowania leczniczego. Czynnikami wskazującymi na
możliwość agresywnego przebiegu choroby są między
innymi: wiek poniżej 40 lat w momencie rozpoznania,
konieczność stosowania glikokortykosteroidów już
przy pierwszym zaostrzeniu, zmiany okołoodbytowe,
lokalizacja w jelicie cienkim i górnym odcinku przewodu pokarmowego, ciężkie zmiany endoskopowe
i palenie tytoniu. Znaczenie predykcyjne mają także:
mutacje w genie NOD2/Card15 oraz obecność przeciwciał przeciwko antygenom bakteryjnym takich jak ASCA
(anti- Saccharomycescerevisiae).
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identification of predictive factors associated with a more
aggressive disease course may allow to stratify patients
and select those who will benefit most from the early
introduction of intensive therapy. The predictors of disabling CD course are: age < 40 years at onset, need for
glucocorticosteroids treatment at the first flare, peri-anal
lesions, ileal and upper gastrointestinal tract involvement,
severe endoscopic appearance and smoking. Mutations
in NOD2/CARD15 gen and the presence of anti-bacterial
antibodies such as ASCA (anti-Saccharomyces cerevisiae) are also predictive markers of progressive, complicated Crohn’s disease.
Gastroenterologia Kliniczna 2018, tom 10, nr 1, 32–38
Key words: Crohn’s disease, clinical course,
predictive factors

PRZEBIEG KLINICZNY CHOROBY
LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA
Już 400 lat p.n.e Hipokrates napisał,
że najwspanialszą rolą lekarza jest nie tylko
ocena dotychczasowego przebiegu choroby,
jej obecnego stanu, ale przede wszystkim
określenie rokowania na przyszłość.
Przebieg choroby Leśniowskiego-Crohna (ChLC) jest u poszczególnych chorych
bardzo zróżnicowany. U około 40% pacjentów po początkowym zaostrzeniu następuje
stopniowe zmniejszenie nasilenia objawów,
u około jednej piątej występują stale mniej
lub bardziej natężone dolegliwości, a stosunkowo najrzadziej mamy do czynienia z przebiegiem charakteryzującym się początkowo
małą aktywnością, z jej następowym, gwałtownym wzrostem. Jedna trzecia chorych
ma intermitujący przebieg z kolejnymi zaostrzeniami i okresami remisji [1]. Możliwość przewidzenia ciężkiego, agresywnego
przebiegu ChLC pozwoliłaby na wcześniejsze włączenie intensywnego leczenia, które
może skutecznie kontrolować proces zapalny i zapobiec powikłaniom i nieodwracalnym uszkodzeniom przewodu pokarmowego. W piśmiennictwie istnieje kilka definicji
ciężkiego agresywnego przebiegu ChLC [2,
3]. Według jednej z nich o ciężkim przebiegu
ChLC świadczą konieczność co najmniej
dwukrotnego leczenia glikokortykosteroidami (GKS), steroidozależność, wielokrotne
hospitalizacje, utrzymywanie się nasilonych
objawów (biegunka bóle brzucha, gorączka
itp.) przez okres ponad 12 miesięcy, konieczność stosowania leków immunosupresyjnych
(IMS) czy leczenia operacyjnego. Stosując te
kryteria, autorzy stwierdzili ciężki przebieg
ChLC aż u około 85% pacjentów, co prawdopodobnie wynikało z charakteru badanej
grupy. Byli to bowiem chorzy leczeni w referencyjnym ośrodku, do którego kierowano
najcięższe i skomplikowane przypadki [2].
Inne prace, w tym obejmujące badania populacyjne wieloośrodkowe i inne kryteria
ciężkości, podają znacznie niższe odsetki
agresywnych postaci ChLC. Ciężki przebieg rozpoznawano między innymi w jednej
z prac dotyczącej historii naturalnej ChLC,
wówczas gdy nasilone objawy trwały ponad
3 lata, długotrwale utrzymywały się poważne

manifestacje pozajelitowe, była konieczność
więcej niż jednej operacji, wytworzenia stomii lub nawet zgon pacjenta z powodu samej
choroby lub niepożądanych skutków terapii.
Odsetek pacjentów z ciężkim przebiegiem
wynosił tu około 53% [3].
Konieczność leczenia operacyjnego jest wymiernym wykładnikiem ciężkiego, aktywnego przebiegu CHLC. W latach
60., 70. i 80. ubiegłego stulecia 61–71%
pacjentów z ChLC w ciągu 10 lat trwania
choroby wymagało leczenia chirurgicznego,
co wykazano w dobrze udokumentowanych
badaniach szwedzkich i duńskich [4, 5].
W późniejszych latach obserwowano jednak
stopniowe zmniejszanie się odsetka chorych,
u których niezbędne było leczenie operacyjne.
Obecnie wynosi ono około 30–40% w ciągu
10 lat trwania choroby [1, 6]. Ryzyko konieczności zabiegu chirurgicznego spadało stopniowo w latach 1955–2003, nawet już przed erą
stosowania leków biologicznych [7]. Zaobserwowano jednocześnie w tym okresie znacznie częstsze i wcześniejsze włączanie w terapii IMS [8, 9]. W ostatnich latach wykazano,
że leczenie IMS oraz lekami biologicznymi
zmniejszają konieczność leczenia chirurgicznego oraz liczby hospitalizacji u chorych
z ChLC [10–12].
Innym wskaźnikiem agresywnego przebiegu ChLC jest rozwój włóknienia, zwężeń
i zmian drążących, będących następstwem
kolejnych zaostrzeń. Odpowiada to zmianie
postaci zapalnej (B1 wg Klasyfikacji Montrealskiej) na postać zwężającą (B2) lub drążącą (B3) [13]. W pracy z 2002 roku Cosnes
i wsp. [14] wykazali, że po 10–15 latach trwania choroby u około 70% pacjentów rozwijają się zmiany włókniste i drążące [14]. Kolejne zaostrzenia aktywności zapalnej ChLC
pozostawiają następstwa w postaci zmian
bliznowatych, przetok, które wraz z konsekwencjami zabiegów chirurgicznych, szczególnie resekcyjnych, prowadzą z czasem do
postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia (destrukcji) przewodu pokarmowego [15].
Dotyczy to najczęściej chorych z ciężkim,
agresywnym przebiegiem choroby. Wczesne rozpoczęcie leczenia biologicznego i/ lub
IMS tych chorych może w istotny sposób
zmienić tę niekorzystną historię naturalną
ChLC i zapobiec lub przynajmniej znacznie
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ograniczyć trwałą destrukcję przewodu pokarmowego, prowadzącą niekiedy do inwalidztwa [16]. Prace ostatnich lat pokazują, że
progresję choroby od fenotypu zapalnego B1
do B2 lub B3, a także zmianę jej lokalizacji
obserwuje się obecnie rzadziej niż przed kilkunastu laty, przed erą leków biologicznych
i szerokiego stosowania IMS [17, 18].

STRATEGIE TERAPEUTYCZNE CHOROBY
LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA
Zastosowania leczenia biologicznego w połączeniu z IMS od samego początku choroby stanowi podstawę strategii top
down, w przeciwieństwie do standardowego postępowania step up, gdzie rozpoczyna
się terapię od glikokortykosteroidów (GKS),
przy braku ich skuteczności dołączane są
IMS, zaś preparaty biologiczne stosowane
dopiero po stwierdzeniu braku odpowiedzi
na te dwie grupy leków [ 19]. Modyfikacją
strategii step up jest postępowanie tak zwanego przyśpieszonego step up, w którym
GKS stosuje się od początku razem z IMS
[20, 21]. Terapia top down jest najbardziej
skuteczna w indukowaniu remisji, jej podtrzymaniu, a przede wszystkim w uzyskaniu wygojenia błony śluzowej (mucosalhealing), co zdecydowanie zmniejsza ryzyko
kolejnych nawrotów i powikłań ChLC [19].
Jednocześnie jednak takie leczenie jest związane ze zwiększonym ryzykiem poważnych
działań niepożądanych oraz bywa obarczone
wysokimi kosztami [22].
Podstawowe znaczenie ma odpowiedź
na pytanie: czy wszyscy chorzy na ChLC
wymagają intensywnego leczenia IMNS
i/lub lekami biologicznymi?
Okazuje się, że w dużych badaniach
populacyjnych 40–50% pacjentów z ChLC
ma łagodny przebieg choroby, bez progresji, z wieloletnimi okresami remisji [3, 23].
Około 10–20% chorych pozostaje w remisji,
bez jakiegokolwiek leczenia podtrzymującego [24]. Autorzy jednej z prac, na podstawie
15-letniej obserwacji 600 chorych z ChLC
określili następujące czynniki predykcyjne
łagodnego przebiegu ChLC: niepalenie tytoniu, starszy wiek w momencie rozpoznania,
wyższy poziom wykształcenia, brak zmian
w odbytnicy, długi przebieg choroby [3].
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Intensywne wczesne leczenie lekami
biologicznymi i/lub IMS nie jest uzasadnione u chorych z prognozowanym, łagodnym przebiegiem choroby. Taka terapia niepotrzebnie naraża ich na poważne niekiedy działania niepożądane terapii i łączy się
z bardzo wysokimi kosztami. Zbyt późne
rozpoczęcie tego typu leczenia u pacjentów
z agresywnym przebiegiem ChLC skutkuje
jednak gorszymi efektami terapeutycznymi
i trwałymi uszkodzeniami przewodu pokarmowego. Ważna jest zatem odpowiednia
stratyfikacja chorych dla wyboru właściwego
postępowania leczniczego. W tym celu trzeba
określić czynniki predykcyjne pozwalające
prognozować ciężki przebieg ChLC.

CZYNNIKI PROGNOSTYCZNE CIĘŻKIEGO,
AGRESYWNEGO PRZEBIEGU CHOROBY
Agresywny przebieg choroby warunkują:
—— czynniki genetyczne,
—— czynniki kliniczne
—— czynniki serologiczne

Czynniki genetyczne
Czynniki genetyczne są możliwe do
określenia na długo przed wystąpieniem objawów, nie zależą od fazy klinicznej choroby
czy stosowanego leczenia. Jednym z genów
o udowodnionym znaczeniu w etiopatogenezie ChLC jest gen NOD2/CARD15. Mutacje
genetyczne w jego obrębie wiążą się ze zwiększoną podatnością na rozwój ChLC, szczególnie o lokalizacji krętniczo-kątniczej [25].
Wykazano na podstawie metaanalizy, że jedna
mutacja w zakresie tego genu zwiększa ryzyko
rozwoju zmian zwężających i/lub drążących
o około 8%, zaś dwie mutacje nawet o 41% .
O ile jednak swoistość tej metody oceny prognostycznej jest wysoka (przy 2 mutacjach
— 98%), o tyle czułość — stosunkowo niska
[26]. Badania dotyczące wartości predykcyjnych wariantów genetycznych innych genów
związanych ze zwiększoną podatnością na
ChLC, takich jak między innymi ATG16L1,
IL23R, czy IRGM nie dostarczyły jednoznacznych wniosków [27]. Nie wydaje się
zatem, że badania genetyczne mogą w pełni
wystarczyć do prognozowania ciężkiego
przebiegu ChLC, głównie ze względu na

małą penetrację genów, stosunkowo rzadkie
występowanie specyficznych, mnogich
mutacji i wpływ innych czynników, w tym
środowiskowych w kształtowaniu klinicznego
obrazu choroby [28]. Określenie wariantów
genetycznych NOD2/CARD15 może natomiast być użyteczne wraz z zestawem innych
czynników predykcyjnych, w tym klinicznych
i serologicznych dla kompleksowej oceny ryzyka wystąpienia agresywnej postaci ChLC.

Czynniki kliniczne
W kluczowej pracy z 2006 roku Beaugerie i wsp. [2], analizując przebieg ChLC
u 1123 chorych, stwierdzili 3 następujące
czynniki predykcyjne ciężkiego przebiegu
choroby:
1) konieczność stosowania GKS już przy
pierwszym zaostrzeniu choroby (OR
[odds ratio]: 3,1; 95% CI [confidence
interval]: 2,2–4,4),
2) wiek poniżej 40 lat (OR: 2,1; 95% CI:
1,3–3,6),
3) obecność zmian okołoodbytowych (OR:
1,8; 95%CI 1,2–2,8).
Uwzględniając 2 lub 3 z powyższych
czynników wartość predykcyjna wynosiła
odpowiednio 0,91 i 0,93. W następnych pracach i metaanalizie potwierdzono użyteczność tych trzech czynników w prognozowaniu agresywnego przebiegu ChLC [29–31].
W kolejnych badaniach, głównie populacyjnych, znaleziono jeszcze inne, następujące
kliniczne czynniki predykcyjne ciężkiego,
progresywnego przebiegu ChLC:
—— lokalizacja zmian zapalnych w jelicie
cienkim, szczególnie przy dużej ich
rozległości [1, 32, 33],
—— zmiany zapalne w okolicy krętniczo-kątniczej [1, 23, 27, 29],
—— zmiany zapalne w górnym odcinku przewodu pokarmowego [34, 32, 35],
—— ciężkie zmiany endoskopowe (głębokie
owrzodzenia) [36]
—— utrata masy ciała powyżej 5 kg [1],
—— palenie tytoniu [32, 37].

Czynniki serologiczne
Przeciwciała przeciwko antygenom bakteryjnym, takie jak między innymi ASCA

(anti-Saccharomyces cerevisiae antibodies),
anty-OmpC (anti-outermembrane protein
C antibodies), CBir1 (anti-flagellin antibodies), a także przeciwciała przeciwko antygenom neutrofilów (p-ANCA), stwierdzane
w surowicy krwi chorych z nieswoistymi
zapaleniami jelit były od dawna uznawane za pomocnicze kryteria diagnostyczne
tych schorzeń [38]. Okazało się jednak, że
występowanie tych i wielu innych przeciwciał z tej grupy u chorych z ChLC ma duże
znaczenie w prognozowaniu aktywnego,
progresywnego przebiegu choroby [39].
Obecność ASCA w klasach IgA lub IgG jest
związana ze zwiększonym kilkakrotnie ryzykiem konieczności leczenia operacyjnego ChLC [40], zaś antiOmpC z rozwojem
zmian zwężających i przetok [41]. Ryzyko
powikłań ChLC wzrasta wraz ze wzrostem
liczby przeciwciał przeciwko różnym antygenom bakteryjnym. Obecność 2 lub 3 przeciwciał zwiększa to ryzyko odpowiednio
5–9,5-krotnie [39]. W badaniach surowic
pobranych u amerykańskich żołnierzy chorych na ChLC stwierdzono występowanie
tych przeciwciał już na wiele lat przed wystąpieniem objawów choroby i rozpoznaniem.
Zarówno liczba przeciwciał, jak i ich miano
narastały w miarę zbliżania się do rozpoznania, szczególnie u tych z późniejszym ciężkim, powikłanym przebiegiem. Badania takie
były możliwe do przeprowadzenia ze względu na cykliczne pobieranie krwi u żołnierzy
armii USA w celu oceny ich stanu zdrowia,
a następnie przechowywanie zamrożonych
surowic przez wiele lat w specjalnych bankach [42]. W niedawno opublikowanej metaanalizie wykazano, że największą czułość
w określeniu prognozowania powikłanego
przebiegu ChLC oraz ryzyka konieczności
leczenia operacyjnego mają ASCA, natomiast najbardziej specyficzne okazały się
przeciwciała anty-OmpC. Wskaźnik wartości predykcyjnej był największy przy obecności jednocześnie 2 lub 3 przeciwciał [43].

OCENA RYZYKA CIĘŻKIEGO,
PROGRESYWNEGO PRZEBIEGU CHLC
Dla określenie ryzyka ciężkiego przebiegu ChLC opracowano i opublikowano w ostatnich latach różne tabele i modele predykcyjne
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służące ocenie prawdopodobieństwa jego wystąpienia u indywidualnego chorego w codziennej praktyce klinicznej [44–46]. Bierze
się w tym przypadku pod uwagę zestaw różnych opisanych powyżej czynników predykcyjnych, występujących u danego pacjenta
i na tej podstawie wyznacza potencjalne ryzyko ciężkiego przebiegu choroby. W jednej z prac, opierając się na kohorcie 237 chorych z ChLC obserwowanych przez okres
10 lat wykazano, że największe prawdopodobieństwo rozwoju powikłanego fenotypu
występuje u chorego z początkiem choroby
w wieku poniżej 30 lat, z lokalizacją zmian
w jelicie cienkim (L1), lub górnym odcinku
przewodu pokarmowego (L4), koniecznością stosowania GKS już w momencie rozpoznania oraz z obecnością przeciwciał ASCA.
Ryzyko to wynosi wówczas ponad 90% [44].
Bardzo użyteczna wydaje się aplikacja komputerowa do prognozowania przebiegu ChLC
(PROSPECT, Personalized Risk and Outcome
Prediction Tool), w której, po wprowadzeniu
danych pacjenta, takich jak: wiek, czas postawienia rozpoznania, lokalizacja zmian zapalnych, wyników badań serologicznych (ASCA,
CBir1, ANCA), a także ewentualnych mutacji
w NOD2/CARD15 uzyskuje się indywidualną
krzywą ryzyka powikłanej ChLC [45]. Aplikacja ta ma być wkrótce dostępna w internecie.
Określenie ryzyka ciężkiego przebiegu
ChLC powinno służyć stratyfikacji chorych,
wyodrębnieniu pacjentów obarczonych dużym ryzykiem i zastosowaniu odpowiedniej
strategii terapeutycznej.
Chorzy narażeni na małe ryzyko i z
łagodną postacią choroby mogą być leczeni
według klasycznej metody step up. W przypadku postaci umiarkowanej, bez czynników
ryzyka wskazane jest zastosowanie przyśpieszonego step up, z podaniem GKS wraz
z IMS. Natomiast w postaci umiarkowanej
i ciężkiej, ze stwierdzanymi czynnikami
ryzyka najwłaściwsza jest terapia typu top
down, z zastosowaniem od samego początku
leków biologicznych i/lub IMS [21, 46]. Takie postępowanie pozwoli z jednej strony na
uniknięcie nadmiernie intensywnego leczenia
u chorych z dobrym rokowaniem, z drugiej
natomiast da możliwość zapobieżenia trwałym następstwom kolejnych zaostrzeń ChLC.
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