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Palenie papierosów jest czynnikiem ryzyka i czynnikiem pogarszaj¹cym przebieg choroby LeniowskiegoCrohna. Niewiele jednak wiadomo o
indywidualnych uwarunkowaniach
wp³ywu palenia oraz o wp³ywie rzucenia palenia na aktywnoæ choroby.
Celem pracy by³a ocena czynników
maj¹cych wp³yw na szkodliwe dzia³anie palenia u pacjentów z chorob¹ Leniowskiego-Crohna. 148 pacjentów z
chorob¹ Leniowskiego-Crohna ze
stopniem aktywnoci choroby <200
punktów wg skali CDAI w³¹czono do
badania prospektywnego, w którym
okres obserwacji wynosi³ od 12-18
miesiêcy. Pacjentów kwalifikowano do
3 grup: aktualnie palacze, byli palacze
i niepal¹cy. Pod uwagê brano równie¿
takie czynniki jak: spo¿ycie alkoholu,
stosowanie doustnych leków antykoncepcyjnych, wskanik BMI i profil lipidowy. G³ównym ocenianym parametrem by³o ryzyko wyst¹pienia zaostrzenia choroby. Wyniki: Zaobserwowano,
¿e do rozwiniêcia zaostrzenia choroby dosz³o u 38% aktualnych palaczy,
21% pacjentów niepal¹cych i 26% by³ych palaczy. Przebieg choroby w trakcie obserwacji by³ podobny u by³ych
palaczy i pacjentów niepal¹cych. Nie
wykazano wp³ywu oty³oci, dyslipidemii, ani spo¿ycia alkoholu na przebieg
choroby. Aktywne palenie tytoniu,
szczególnie w du¿ych ilociach istotnie zwiêksza ryzyko zaostrzenia choroby Leniowskiego-Crohna. Ryzyko
zaostrzenia choroby u by³ych palaczy
jest zbli¿one do ryzyka u pacjentów
niepal¹cych.

Cigarette smoking is a well known
independent risk factor for a more severe course of Crohn's disease, but
individual factors determining this impact are poorly known and it is not
evident if smoking cessation is associated with an improvement in the disease activity. The aim of our study was
to assess the factors determining the
harmful impact of smoking in individuals with Crohn's disease. A total of 148
consecutive patients with Crohn's disease and Crohn's disease activity index <200 were enrolled in a prospective 12-18 month study. Patients were
classified into three groups as: current
smokers, former smokers, and nonsmokers. Body mass index, alcohol
consumption, oral contraceptive use
and blood lipid levels were also recorded. The main outcome measure
was the rate of fare-up. We observed
the flare-up developement in 38% current smokers, versus 21% non-smokers and 26% former smokers. The relative risk of flare-up adjusted for confounding factors was 1.37 (1.09±1.96)
in current smokers. Obesity,
dyslipidaemia, and alcohol consumption had no significant effect. Current
smoking, particularly heavy smoking,
significantly increases the risk of flareup in Crohn's disease patients. Former
smokers have a risk similar to that of
non-smokers.

Wstêp
Palenie tytoniu stanowi uznany czynnik
ryzyka rozwoju wielu chorób, w tym chorób
uk³adu sercowo-naczyniowego i nowotworów m.in.: raka krtani, nerki i ¿o³¹dka
[5,10,18]. Wydaje siê byæ ono równie¿ najsilniejszym modyfikatorem rozwoju i aktywnoci nieswoistych zapaleñ jelit (NZJ), w tym
choroby Leniowskiego-Crohna (ChL-C) i
wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego
(WZJG) [3]. Stanowi¹ one grupê przewlek³ych chorób przewodu pokarmowego o nieznanej etiologii. W ich rozwoju istotn¹ rolê
odgrywaj¹ czynniki genetyczne, immunolo-

giczne i rodowiskowe. Wród tych ostatnich palenie tytoniu zajmuje jedn¹ pierwszorzêdowych pozycji [1]. Wymienia siê równie¿ stosowanie niektórych leków, tj: niesterydowych leków przeciwzapalnych czy doustnych rodków antykoncepcyjnych [1,3].
W ostatniej meta-analizie dotychczasowych prac oceniaj¹cych wp³yw palenia tytoniu na aktywnoæ NZJ zaobserwowano,
¿e palenie tytoniu zmniejsza o prawie 40%
ryzyko zachorowania na WZJG. Jednoczenie palenie tytoniu jest uznanym niezale¿nym czynnikiem ryzyka negatywnie wp³ywaj¹cym na przebieg ChL-C [12]. Stanowi ono
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czynnik ryzyka rozwoju choroby [4,12], ale
równie¿ wp³ywa na zwiêkszon¹ aktywnoæ
choroby [12,19], ni¿sz¹ jakoæ ¿ycia [15],
czêstsze wystêpowanie powik³añ [11],
czêstsz¹ koniecznoæ stosowania leków immunosupresyjnych [16] oraz zwiêkszon¹
nawrotowoæ choroby po przebyciu zabiegu operacyjnego [9,14]. Wiele kwestii pozostaje jednak wci¹¿ niejasnych. Interesuj¹cy jest fakt, ¿e palenie tytoniu wp³ywa równie¿ na manifestacjê fenotypow¹ ChL-C,
bowiem u osób pal¹cych przewlek³y proces
zapalny, czêciej obejmuje jelito krête ze
wzglêdnym oszczêdzeniem jelita grubego
[3]. Na podstawie niektórych badañ retrospektywnych mo¿na podejrzewaæ, ¿e
szczególnie podatnymi grupami chorych na
wp³yw palenia jest p³eæ ¿eñska oraz pacjenci z zajêciem jelita cienkiego [6].
Co wiêcej, mimo ¿e ryzyko pooperacyjnego nawrotu choroby u by³ych palaczy
wydaje siê byæ mniejsze ni¿ u pacjentów
aktualnie pal¹cych, nie jest do koñca jasne,
czy przebieg choroby u by³ych palaczy jest
zbli¿ony lub taki sam jak u pacjentów nie
pal¹cych [6,9]. Rola innych potencjalnie
szkodliwych czynników jak oty³oæ czy dyslipidemia nie zosta³a dotychczas poznana.
Ponadto w pimiennictwie brakuje opracowañ dotycz¹cych problemu palenia tytoniu
u pacjentów z ChL-C w Polsce.
Celem niniejszej pracy by³a ocena czynników determinuj¹cych szkodliwy wp³yw
palenia na przebieg choroby u pacjentów z
chorob¹ Leniowskiego-Crohna.
Materia³ i metody

Do badania kwalifikowano pacjentów w okresie od
stycznia 2005 do lutego 2008 hospitalizowanych w Katedrze i Klinice Gastroenterologii lub/i leczonych w Przyklinicznej Poradni Gastroenterologicznej. Koniecznymi
kryteriami w³¹czenia do badania by³y: potwierdzone rozpoznanie ChL-C, lekki stopieñ aktywnoci choroby lub
okres remisji. Stopieñ aktywnoci choroby oceniano na
podstawie Skali Aktywnoci ChLC (ang. Crohn's Disease
Activity Index, CDAI) [2]. Badaniem objêto pacjentów, u
których aktywnoæ choroby wynosi³a <200 punktów.
Kliniczny przebieg choroby oceniano na przestrzeni 12-28 miesiêcy. Na podstawie wywiadu przeprowadzanego na pocz¹tku badania pacjentów kwalifikowano do 3 grup badawczych: 1) aktualnych palaczy, 2)
by³ych palaczy, 3) niepal¹cych. W momencie w³¹czania
do badania przeprowadzano dok³adny wywiad, badanie fizykalne oraz obliczano punktacjê wed³ug skali
CDAI. Pacjenci byli regularnie obserwowani przez lekarza prowadz¹cego w trakcie wizyt kontrolnych w odstêpach, co 3-6 miesiêcy, a w razie wyst¹pienia objawów
chorzy kontaktowali siê z lekarzem telefonicznie. W przypadku wyst¹pienia zaostrzenia choroby, chorzy zg³aszali
siê niezw³ocznie do Kliniki lub Poradni Przyklinicznej,
gdzie ponownie obliczano CDAI, oceniaj¹c retrospektywnie aktywnoæ choroby w okresie do 7 dni wstecz.
Okres obserwacji koñczy³ siê wraz z wizyt¹ po 12 miesi¹cach od pocz¹tku badania i wynosi³ od 12 do 18 miesiêcy. W ramach koñcowej oceny uwzglêdniano parametry kliniczne, badania biochemiczne oraz ponowne
okrelenie aktywnoci choroby wg skali CDAI.
Ocenie poddawano odsetek pacjentów, u których
wyst¹pi³o zaostrzenie oraz czas, po jakim dosz³o do
zaostrzenia choroby.
Jako zaostrzenie definiowano aktywnoæ choroby,
dla której punktacja wg skali CDAI wynosi³a powy¿ej 150
punktów lub gdy wzrost punktacji wynosi³ co najmniej 60
pkt. w porównaniu do wartoci wyjciowej. Dodatkowo
oceniano: koniecznoæ wdro¿enia sterydoterapii lub leków immunosupresyjnych oraz leczenia chirurgicznego.
W chwili w³¹czania do badania pacjentów dok³adnie pytano o palenie papierosów, klasyfikuj¹c ich do po-
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Tabela I
Charakterystyka trzech grup pacjentów z ChL-C w zale¿noci od statusu palenia tytoniu.
Characteristics of Crohn's disease patients according to the smoking status.
Niepal¹cy n = 28

By li palacze n=54

Aktualnie pal¹cy n=66

p

Wiek (lata)

34 ± 15

37 ± 11

36 ± 13

NS

P³eæ ¿eñska (%)

13 (46%)

23 (42%)

32 (48%)

NS

Czas trw ania choroby (m iesi¹ce)

91 ± 86

102 ± 94

94 ± 79

NS

Wy w iad rodzinny (%)

2 (7%)

3 (5%)

6 (9%)

NS

Resekcja chirurgiczna w w y w iadzie
(%)

10 (36%)

24 (44%)

25 (38%)

NS

Lokalizacja zm ian zapalny ch n (%)
-Jelito cienkie
-Jelito grube
-Jelito cienkie i grube

12 (43%)
11 (39%)
5 (18%)

19 (35%)
22 (41%)
13 (24%)

27 (41%)
24 (36%)
15 (23%)

NS
NS
NS

Aktualnie stosow ane leczenie n (%)
-Sulfasalazy na lub m esalazy na
-Korty kosteroidy
-Azatiopry na lub 6-m erkaptopury na
-M etronidazol lub ciprofloksacy na
-Bez leczenia

17 (61%)
6 (21%)
4 (15%)
2 (7%)
5 (17%)

34 (63%)
11 (20%)
10 (18%)
3 (6%)
4 (7%)

38 (58%)
23 (35%)*
17 (26%)*
4 (6%)
3 (5%)

NS
<0,05
<0,05
NS
NS

Punktacja w g skali CDAI

79 ± 45

72 ± 48

92 ± 54*+

<0,005

Wskaniki laboratory jne
-Hb - g/dl
-Leukocy ty - 103 w m m 3
-P³y tki krw i - 103 w m m 3
-CRP - m g/l

13,1±1,6
7,4±2,6
311±104
10±14

13,3±1,4
7,5±2,1
309±102
11±12

13,5±1,6
9,4±3,2
326±98
15±16

NS
<0,001
NS
NS

*p<0,05 verus niepal¹cy, + p<0,05 versus byli palacze
Tabela II
Charakterystyka przebiegu choroby podczas trwania badania.
Disease outcome during 1-year study period.
Niepal¹cy n=28

By li palacze n=54

Aktualnie pal¹cy n=66

p

Okres trw ania obserw acji (dni)

425 ± 57

427 ± 61

429 ± 65

NS

Zaostrzenie - n pacjentów (%)

6 (21)

14 (26)

25 (38)*+

<0,001

M ody fikacja leczenia - n (%)

7 (25)

8 (15)

24 (36)*+

<0,01

Zabieg operacy jny - n (%)

1 (3)

2 (3)

3 (4)

NS

* p <0,05 versus niepal¹cy; + p<0,05 versus byli palacze
Tabela III
Porównanie grup pacjentów na koñcu obserwacji.
Comparison of the three groups of patients at the end of the 1-year study period.
Leczenie
- liczba pacjentów (%)
Sulfasalazy na lub m esalazy na
Korty kosteroidy
Azatopry na lub 6-m erkaptopury na
M etronidazol lub cy profloksacy na
Bez leczenia
Punktacja w g skali CDAI
Hem oglobina g/l
Leukocy ty - 103 w m m 3
P³y tki krw i -103 w m m 3
Bia³ko C-reakty w ne

Niepal¹cy n = 28

By li palacze n=54

Aktualnie pal¹cy n=66

p

18 (64)
3 (11)
6 (21)
2 (7)
5 (18%)

32 (59)
9 (17)
13 (24)
2 (4)
6 (11)

36 (54)
14 (21)
19 (29)
3 (4)
7 (10)

NS
NS
NS
NS
NS

62 ± 38

63±41

84±49*+

<0,005

13,3 ± 1,4
6,6 ± 2,3
299 ± 95
9 ± 13

13,8 ± 1,7
7,3 ± 1,6
314 ± 87
11 ± 10

13,4 ± 1,5
18,8 ± 3,1*+
319 ± 98*
12 ± 15

NS
<0,001
<0,005
NS

* p<0,05 versus niepal¹cy, + p<0,05 vesus byli palacze
szczególnych grup. Jako aktualni palacze okrelano
tych pacjentów, którzy palili co najmniej 7 papierosów
tygodniowo przez ostatnie 6 miesiêcy [6,8] lub przyznawali siê do palenia w przeci¹gu ostatniego pó³ roku. "Byli
palacze" stanowili grupê chorych, którzy palili w momencie postawienia diagnozy choroby i przerwali palenie
ponad 6 miesiêcy od chwili w³¹czania do badania. Grupê niepal¹cych stanowili pacjenci, którzy nigdy nie palili, palili niewielkie iloci okazjonalnie lub przerwali palenie przed postawieniem rozpoznania choroby.
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W wywiadzie uwzglêdniano tak¿e spo¿ycie alkoholu
oraz stosowanie doustnych rodków antykoncepcyjnych.
Pacjentów okrelano jako spo¿ywaj¹cych alkohol, jeli
dzienna iloæ spo¿ywanego alkoholu przekracza³a 20g.
Oty³oæ definiowano na podstawie wskanika BMI (ang.
body mass index) powy¿ej 25. U 101 pacjentów w okresie remisji klinicznej oceniono profil lipidowy, w tym cholesterol ca³kowity, frakcjê HDL i triglicerydy.
Na podstawie retrospektywnej analizy dokumentacji medycznej charakteryzowano dotychczasowy prze-
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bieg choroby u ka¿dego pacjenta. W przeci¹gu roku poprzedzaj¹cego w³¹czenie do badania rejestrowano liczbê zaostrzeñ, czas trwania aktywnej choroby, zabiegi
chirurgiczne oraz wyst¹pienie powik³añ choroby. Lokalizacjê choroby okrelano na podstawie najbardziej aktualnego wyniku pasa¿u przewodu pokarmowego oraz
badania endoskopowego.
W leczeniu podtrzymuj¹cym w przypadku remisji
choroby i w postaciach o umiarkowanej aktywnoci stosowano sulfasalazynê lub mesalazynê w dawce 2-3g
na dobê oraz leki immunosupresyjne (azatiopryna, 6merkaptopuryna w dawce 2mg/kg/dobê) w postaciach
choroby o ciê¿szym przebiegu. W zaostrzeniu leczenie
obejmowa³o mesalazynê w dawce 3-4g/dobê i prednizolon (1mg/kg mc./dobê) z odpowiedni¹ redukcj¹ dawki
w zale¿noci od aktywnoci choroby.
Analiza statystyczna
Zmienne typu ci¹g³ego wyra¿ono jako rednia ±odchylenie standardowe. Do oceny ró¿nic pomiêdzy grupami wykorzystano jednoczynnikow¹ analizê wariancji.
Zmienne nieci¹g³e wyra¿ono w procentach. Ocenê statystyczn¹ ró¿nic miêdzy grupami przeprowadzono, stosuj¹c test zgodnoci Chi-kwadrat Pearsona. Jako istotne statystycznie przyjmowano wartoci p<0.05. Model
wieloczynnikowej regresji proporcjonalnego hazardu
Coxa wykorzystano do oceny zmiennych mog¹cych stanowiæ potencjalne czynniki predykcyjne zaostrzenia choroby tj.: wiek, p³eæ, czas trwania choroby, przebyte operacje chirurgiczne, aktywnoæ choroby wg skali CDAI
(poni¿ej i powy¿ej 150 punktów), zmiany w jelicie cienkim lub grubym, leczenie i palenie tytoniu. W analizie
statystycznej danych wykorzystano program komputerowy Statistica 8.0.

Tabela IV
Czynniki predykcyjne zaostrzenia ChL-C na podstawie analizy modelu regresji wieloczynnikowej Coxa.
Predictors of flare-up according to multivariate Cox analysis.

Wyniki
Wród wszystkich 148 pacjentów zakwalifikowanych do badania, 66 stanowi³o
grupê aktualnych palaczy, 54 by³ych palaczy i 28 niepal¹cych. Aktualni palacze palili
rednio od 13 ± 7 lat (9 ± 3 paczkolata),
dziennie palili rednio 12±9 papierosów. Byli
palacze palili 12 ± 6 paczkolat. Okres czasu miêdzy zaprzestaniem palenia a w³¹czeniem do badania wynosi³ 38 miesiêcy (rozstêp 8-286). W grupie niepal¹cych 19 pacjentów nigdy nie pali³o, a 9 przesta³o paliæ
przed wyst¹pieniem choroby. Charakterystykê pacjentów w momencie w³¹czania do
badania przedstawiono w tabeli I. Tabela II
obrazuje cechy charakterystyczne przebiegu choroby w trakcie obserwacji podczas
niniejszego badania.
Zaobserwowano, i¿ wiêksze prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zaostrzenia choroby dotyczy³o grupy aktualnych palaczy
(wzglêdne ryzyko RR=1,92 [95% CI, 1,22 ±
2,54]). Nie wykazano ró¿nic pomiêdzy grup¹ by³ych palaczy i pacjentów niepal¹cych,
u których przebieg choroby mia³ charakter
³agodniejszy w porównaniu z aktualnymi
palaczami.
W tabeli III zebrano dane o pacjentach
w momencie zakoñczenia obserwacji. U
aktualnych palaczy obserwowano wy¿sz¹
aktywnoæ choroby wed³ug skali CDAI,
wiêksza liczba tych pacjentów by³a leczona
sterydami lub lekami immunosupresyjnymi.
Odsetek zaostrzeñ by³ istotnie wy¿szy
(p<0,001) w grupie aktualnych palaczy
(38%) w porównaniu do grupy pacjentów
niepal¹cych i by³ych palaczy (odpowiednio,
21%, 26%). By³ on zbli¿ony w grupie by³ych palaczy i pacjentów niepal¹cych. Na
podstawie modelu regresji wyodrêbniono
piêæ wskaników predykcyjnych zaostrzenia choroby: p³eæ ¿eñsk¹, wysok¹ punktacjê wg skali CDAI, leczenie sterydami oraz
aktualne palenie tytoniu (tabela IV).

Aktualne palenie tytoniu by³o niezale¿nym czynnikiem ryzyka aktywnej postaci
ChL-C. By³o ono niezale¿ne od wieku, p³ci,
czasu trwania choroby, aktywnoci choroby
wed³ug skali CDAI, lokalizacji choroby w jelicie cienkim, sterydoterapii i leczenia immunosupresyjnego. Palenie tytoniu istotnie statystycznie wi¹za³o siê natomiast z brakiem
lokalizacji zmian zapalnych w jelicie grubym
(p<0,05), tj. wp³yw palenia by³ mocniej wyra¿ony u chorych, u których zmiany nie obejmowa³y okrê¿nicy.
Nie wykazano zale¿noci miêdzy ryzykiem wyst¹pienia zaostrzenia a iloci¹ dziennie spalanych papierosów.
W trakcie badania 2 pacjentów zaczê³o
paliæ, a 19 zaprzesta³o palenia. Wp³yw pozosta³ych ocenianych parametrów na przebieg ChL-C przedstawiono w tabeli V.
Wiêkszoæ pacjentów spo¿ywa³a alkohol okazjonalnie w niewielkich ilociach
(rednio 1g dziennie). Nie stwierdzono
zwi¹zku miêdzy aktywnoci¹ choroby a spo¿yciem alkoholu. Podobnie oty³oæ nie wyp³ywa³a na ryzyko wyst¹pienia zaostrzenia.
Profil lipidowy nie odbiega³ od normy u wiêkszoci pacjentów. Wysokie wartoci cholesterolu ca³kowitego (>230 mg/dl) lub triglicerydów (>125 mg/dl) nie wi¹za³y siê ze
zwiêkszonym ryzykiem zaostrzenia.
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Skory gow ane ry zy ko w zglêdne

95% Cl

p

P³eæ ¿eñska

1,54

1,15-2,03

<0,005

Akty w noæ choroby w g skali CDAI >150

1,55

1,17-2,12

<0,01

Stery doterapia

1,37

1,02-1,79

>0,05

Aktualne palenie ty toniu

1,36

1,04-1,78

<0,05

Tabela V
Inne potencjalne czynniki ryzyka i profil lipidowy w trzech grupach pacjentów o ró¿nym statusie palenia
tytoniu.
Other risk factors and lipid levels according to smoking status.
Niepal¹cy n = 28

By li palacze n=54

Aktualnie pal¹cy n=66

p

Wskanik BM I>25
- liczba pacjentów (%)

5 (18)

11 (20)

11 (17)

NS

Spo¿y cie alkoholu >20g/dobê
- liczba pacjentów (%)

3 (11)

5 (9)

8 (12)

NS

Doustne rodki anty koncepcy jne
- liczba pacjentów (%)A

5 (38)

10 (43)

13 (41)

NS

178 ± 38
101 ± 32
55 ± 13
99 ± 45

172 ± 45
95 ± 34
44 ± 13
115 ± 53

177 ± 42
109 ± 44
46 ± 17
111 ± 47

NS
NS
NS
NS

Profil lipidow y
-Cholesterol ca³kow ity -m g/dl
-LDL - m g/dl
-HDL - m g/dl
-Triglicery dy - m g/dl

Wyliczone w grupie kobiet w wieku rozrodczym

A

Dyskusja
W niniejszej prospektywnej pracy wykazalimy ewidentny szkodliwy wp³yw palenia
tytoniu na przebieg choroby LeniowskiegoCrohna. U pacjentów aktualnie pal¹cych
obserwowalimy wiêkszy odsetek zaostrzeñ
choroby w porównaniu z pozosta³ymi dwiema grupami chorych. Obserwacje te s¹
zbie¿ne z wynikami innych grup badaczy
[11,16]. Wp³yw palenia by³ silniej zaznaczony wród pacjentów, u których lokalizacja
zmian zapalnych nie dotyczy³a jelita grubego. Oty³oæ i dyslipidemia, a tak¿e spo¿ycie

alkoholu nie zwiêksza³y negatywnego wp³ywu palenia na chorobê. Co istotne, nie zaobserwowalimy ró¿nic w przebiegu choroby u pacjentów, którzy przestali paliæ oraz u
osób nie pal¹cych nie ró¿ni³ siê.
Palenie mo¿e wywieraæ szczególny
efekt na obraz choroby u okrelonych grup
pacjentów z chL-C [4]. Z tego wzglêdu w
czasie w³¹czania do badania pod uwagê
brano kolejno zg³aszaj¹cych siê pacjentów.
W pracy niniejszej obserwacj¹ objêto chorych w okresie remisji lub z chorob¹ o niskiej aktywnoci. Poniewa¿ u wielu pacjentów nie udaje siê osi¹gn¹æ klinicznej remisji
do badania w³¹czano chorych z aktywnoci¹ choroby wed³ug skali CDAI poni¿ej 200
punktów.
Nie wykazalimy zwi¹zku miêdzy szkodliwym wp³ywem palenia a p³ci¹, wiekiem
ani czasem trwania choroby, a tak¿e obecnoci¹ zmian zapalnych w jelicie cienkim i
aktualnie stosowanym leczeniem. Jedynie
w grupie pacjentów z lokalizacj¹ zmian w
obrêbie jelita grubego palenie papierosów
w mniejszym stopniu wp³ywa³o na przebieg
choroby. Obserwacja ta jednak¿e wymaga
dalszych badañ. Obecnie s³usznym wydaje siê za³o¿enie, ¿e ka¿dego chorego z rozpoznan¹ chL-C pal¹cego papierosy nale¿y
zachêcaæ do zaprzestania palenia.
Istotnym problemem jest równie¿ wp³yw
czynników aterogennych na chL-C. Wakefield i wsp. wykazali, ¿e wieloogniskowe niedokrwienie mo¿e odgrywaæ wa¿n¹ rolê w
patogenezie choroby [20]. W badanych grupach pacjentów nie zaobserwowalimy
zwiêkszonej czêstoci wystêpowania dyslipidemii ani oty³oci. Natomiast u chorych z
wspó³istniej¹cymi zaburzeniami gospodarki lipidowej i BMI>25 nie stwierdzilimy
zwiêkszonego ryzyka wyst¹pienia zaostrzenia choroby. Stosowanie doustnych rodków
antykoncepcyjnych równie¿ nie mia³o wp³ywu na obraz kliniczny choroby. Podobne
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wyniki otrzyma³ Cosnes i wsp. [8]. Co wiêcej, w badaniu nie stwierdzilimy równie¿
zwi¹zku ze spo¿yciem alkoholu. Jednak¿e
trzeba zauwa¿yæ, ¿e jedynie niewielki odsetek chorych objêtych badaniem przyznawa³ siê do jego picia.
Przebieg choroby u by³ych palaczy nie
odbiega³ od obrazu klinicznego u pacjentów
niepal¹cych. rednia wieku oraz czas trwania choroby u chorych bêd¹cych by³ymi palaczami by³y nieco wy¿sze ni¿ w pozosta³ych grupach pacjentów. W literaturze nie
wykazano jednak jak dot¹d, aby ró¿nice te
mog³y t³umaczyæ nasze obserwacje. W naszym badaniu zarówno wiek, jak i czas trwania choroby nie mia³y wp³ywu na wyst¹pienie zaostrzenie choroby. Ponadto nie ma
dowodów, ¿e aktywnoæ chL-C mo¿e
zmniejszaæ siê wraz z czasem [13]. W grupie by³ych palaczy przebieg choroby by³ stosunkowo ³agodny, niewielki odsetek chorych
wymaga³ modyfikacji i zintensyfikowania leczenia lub zabiegu operacyjnego. Wyniki te
mog¹ stanowiæ argument na rzecz rzucenia palenia przy rozpoznanej chL-C i mog¹
byæ przedstawiane chorym pal¹cym jako
zachêta i wzmocnienie motywacji do przerwania na³ogu.
Podsumowuj¹c, palenie papierosów
wywiera ewidentny szkodliwy wp³yw na
przebieg chL-C. Z drugiej strony efekt ten
wydaje siê mieæ charakter odwracalny i nie
wystêpuje po zaprzestaniu palenia. Z tego
wzglêdu nale¿y podejmowaæ wszelkie próby zaprzestania palenia. Najlepszym momentem mo¿e byæ okres remisji choroby, a
tak¿e okres pooperacyjny po przebyciu resekcji jelita z powodu chL-C [17].
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Wnioski
1. Aktywne palenie tytoniu, szczególnie
w du¿ych ilociach istotnie zwiêksza ryzyko zaostrzenia choroby LeniowskiegoCrohna
2. Ryzyko zaostrzenia choroby u by³ych
palaczy jest zbli¿one do ryzyka u pacjentów nie pal¹cych.
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