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VÝIVA A CROHNOVA CHOROBA
PRÍKAZSKÁ M., IMONÈIÈ R.

NUTRITION AND CROHNS DISEASE

The relationships between non-specific inflammatory bowel disease and nutrition is considered. One of the hypotheses holds
that environmental factors, especially those in dietary intake,
can be the initiators of intestinal inflammation. In this connection authors examined a group of patients suffering from
Crohns disease and ulcerative colitis. Results observed in patients with Crohns disease indicate: preferred consumption of
flour products, decreased intake of vegetables and fruit, lowered
tolerance to milk and milk products, increased sugar consumption, increased proportion of smokers, no differences in diet
regimen between sick and healthy subjects. (Tab. 3, Ref. 16.)
Key words: Crohns disease, nutrition, protective diet.

Uvauje sa o vzahoch nepecifických èrevných zápalov s výivou. Jedna z hypotéz o etiológii týchto chorôb hovorí, e
environmentálne faktory, najmä výivové, môu iniciova
èrevný zápal. Autori s týmto zameraním vyetrili skupinu
pacientov s Crohnovou chorobou. V práci predkladajú najdôleitejie výsledky zo sledovania pacientov s touto chorobou: uprednostòovanie múènych jedál, zníená konzumácia
zeleniny a ovocia, zníená znáanlivos mlieka a èiastoène aj
mlieènych výrobkov, zvýená konzumácia sladkostí, zvýený
poèet fajèiarov, bez rozdielu v stravovacom reime medzi
chorými a zdravými. (Tab. 3, lit. 16.)
K¾úèové slová: Crohnova choroba, výiva, ochranná diéta.
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Otázky vzahu výivy a Crohnovej choroby (MC) nie sú jasné. Diskutuje sa o úlohe nutrièných faktorov v etiológii a o efekte nutriènej terapie v aktívnej, ale aj v pokojovej forme èrevného
zápalu. Nepecifické èrevné zápaly (NÈZ) majú regionálny charakter. Vyskytujú sa najmä v ekonomicky vyspelých krajinách,
známy je severojuný gradient výskytu. Preto sú zaujímavé práce,
v ktorých sa sledujú stravovacie návyky v rôznych regiónoch. Aj
keï sú doterajie údaje o priamom pôsobení zloiek potravy na
èrevo v závislosti od vzniku zápalu nedostatoèné, nemono túto
hypotézu celkom vylúèi. V snahe prispie k objasneniu tohto problému sme uskutoènili prvú celoslovenskú túdiu o diétnych a stravovacích návykoch skupiny pacientov s MC na Slovensku.

dôsledne vyplnené. Ostatné parametre hodnotíme v skupine 156
pacientov. Odpovede pacientov porovnávame s odpoveïami vekovo primeranej skupiny zdravých (KS) v poète 86 osôb a s výsledkami prieskumu epidemiologického oddelenia náho ústavu
(1020 osôb). Hodnotili sme spotrebu sladkostí, konzumáciu ovocia a zeleniny, uprednostnenie mäsa alebo múènych jedál a ivotosprávu v období pred manifestáciou choroby, pitie mlieka a vplyv
choroby na jeho znáanlivos, návyk chorých na fajèenie a spotrebu alkoholu.

Materiál a metodika
Z podrobného nutrièného a socioekonomického dotazníka,
ktorým sme vyetrili ve¾kú skupinu pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou (UC) z celého Slovenska, sme vybrali a v tejto práci predkladáme analýzu ivotosprávy 42 pacientov s Crohnovou chorobou (MC), lebo nie vetky dotazníky boli
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Výsledky
V stravovacom reime sme nepozorovali rozdiely medzi skupinou pacientov s MC a kontrolnou skupinou zdravých (KS)
(tab.1). Èas naich pozorovaní u pacientov v porovnaní so zdravými uvádzame v tabu¾ke 2. Uprednostòovanie múènych jedál
pacientmi bolo èastejie ako v kontrolnej skupine zdravých. Konzumpcia ovocia bola u pacientov zriedkavejia, pri spotrebe zeleniny to tak bolo len v skupine ien. Celkovo konzumujú pacienti
s MC výrazne menej zeleniny a ovocia ako zdraví.
Sladkosti (rafinovaný cukor, èokoládu, cukrovinky a podobne) konzumovali pacienti o tretinu viac ako zdraví.
Príjem mlieka a jeho znáanlivos boli výrazne niie u chorých ako u zdravých. U 1/4 pacientov vznikla mlieèna intolerancia pred manifestáciou MC, u ostatných v priebehu choroby.
U operovaných sa intolerancia prejavila v 58 % hneï po chirurgickom výkone.
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Tab. 1. Diétne návyky pacientov s Crohnovou chorobou (MC) a kontrolnej skupiny (KS) v percentách.
Tab. 1. Dietary habits in Crohns disease (CD) and healthy persons (HP)
in percentages.

Zdraví
n=1020

Mui
Male

eny
Female

Spolu
All

MC

Zdraví

MC

Zdraví

MC

n=20

n=470

n=22

n=550

n=42

Raòajky
Breakfast
pravidelne
regularly
nepravidelne
irregularly
nekonzumuje
no consumption
Obed
Lunch
pravidelne
regularly
nepravidelne
irregularly
nekonzumuje
no consumption
Veèera
Dinner
pravidelne
regularly
nepravidelne
irregularly
nekonzumuje
no consumption

Vyí poèet fajèiarov bol v skupine chorých (o 26 %) v porovnaní so zdravými. Èas z nich (56 %) síce v priebehu choroby
prestala fajèi, ale aj tak bol podiel fajèiarov vyí. V konzumácii
alkoholu nebol medzi skupinami rozdiel.
Diskusia

85,0

76,6

86,4

62,6

85,8

69,6

5,0

21,7

9,1

35,3

7,1

28,5

10,0

1,6

4,5

2,1

7,1

1,9

75,0

70,0

77,4

58,4

76,2

64,2

25,0

29,1

18,2

40,8

21,4

34,9

0,0

0,9

4,5

0,8

2,4

0,9

75,0

56,7

81,8

27,6

78,0

42,1

20,0

41,1

13,7

67,9

16,0

54,2

5,0

2,2

4,5

4,5

4,0

3,3

Výskyt MC pozvo¾na stúpa najmä v ekonomicky rozvinutých
krajinách. Súèasne sa mnoia dôkazy o malígnom potenciáli choroby. Výskyt èrevného a mimoèrevného ca je relatívne nízky, výrazne vyí je poèet nálezov dysplázie v resekátoch (Nakojama,
1990; Clifford, 1993; Lashner, 1992). To sú niektoré z dôvodov,
preèo sa touto chorobou, ktorej príèinu nevieme a napriek intenzívnemu výskumu má stále mnohé neznáme, zaoberajú rozsiahle
multicentrické túdie. Preto sa uvauje aj o vzahoch choroby s výivou. Niektoré nutrièné návyky sa dávajú do súvislosti so vznikom, èi priebehom Crohnovej choroby. Uvauje sa aj o moných
patogenetických vzahoch (Panza, 1987). Jedna z hypotéz o etiológii MC hovorí, e environmentálne faktory, najmä výivové,
môu iniciova èrevný zápal, najmä u vnímavých, náchylných jedincov. V tejto súvislosti sa sledoval aj ochranný efekt materského mlieka, ale výsledky neboli prsvedèivé. Sledoval sa dokonca
výskyt MC u adolescentov vo vzahu k dojèeniu, ale nedokázal
sa ochranný efekt materského mlieka. Diskutuje sa aj o provokatívnom pôsobení penice (Koletzko, 1989). Za akosti pacientov
je do ve¾kej miery zodpovedné mlieko a jeho produkty. Najèastejie sa udávajú súvislosti s rafinovaným cukrom, menej presvedèivé sú vzahy k vláknine a k múènym jedlám. Väèinou sa robili
limitované túdie (hodnotenie len jedného jedla, vyhodnotenie len
sacharidov a podobne) v súboroch s malým poètom ¾udí. Skupina talianskych odborníkov zistila silno pozitívnu asociáciu medzi
vznikom MC, konzumpciou rafinovaného cukru (cukor, sladkosti) a mäsa (Panza, 1987). Zelenina a ovocie pravdepodobne redukujú riziko vzniku ochorenia. Komplexné správy chýbajú, málo je

Tab. 2. Porovnanie pacientov a kontrolnej skupiny pod¾a sledovaných faktorov.
Tab. 2. The comparison of patients with the control group according to the observed factors.
No. Faktor
Factor

MC skupina
CD group
Mui
Male

ab
1. Mäso denne
Meat daily
2. Prevane múène jedlá
Wheat flour meale prevailing
3. Zelenina denne
Vegetables daily
4. Ovocie denne
Fruite daily
5. Konzumácia mlieka
Milk consumption
6. Znáanlivos mlieka
Milk tolerance

Kontroly
Controls
eny
Female

Ståpce
Columns

Mui
Male

eny 2 oproti 6
Female 2 versus 6

2 oproti 8
2 versus 8

n

%

n

%

n

%

n

%

Male

Female

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

78

24,4

77

20,8

39

20,5

41

19,5

-

-

70

37,1

69

49,3

70

20,4

550

60,6

p<0,01

-

74

13,5

76

27,6

37

24,3

43

51,2

-

p<0,05

68

14,7

66

45,4

37

35,1

14

78,6

p<0,05

p<0,05

78

59,0

78

55,1

470

92,8

550

93,3

p<0,001

p<0,001

72

37,5

73

3018

32

84,4

39

82,0

p<0,001

p<0,001
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Tab. 3. Konzumpcia sacharidov u pacientov a zdravých osôb (pod¾a
literatúry).
Tab. 3. Consumption of sacharides in patients and healthy persons (according to literature).

Martini a Brandes, 1976
James, 1977
Rawcliffe a Trullove, 1978
Thornton a spol., 1979
Kasper a Sommer, 1979
Mayberry a spol., 1979
Mayberry a spol., 1981
Naujoks-Heinrich, 1982
Thornton a spol., 1982
Ritchie a spol., 1987
Jones a spol., 1988

Cukor
Sugar

Vláknina
Fibre

Múka
Flour






0


0
0



0

0
0
-







0
0

0 - bez diferencie - nesledovali
0 - no difference - not observed

správ o vzahu k ivotospráve, k fajèeniu a k spotrebe alkoholu.
Údaje jednotlivých autorov sú znaène rozdielne. Ako príklad uvádzame údaje z literatúry o zdrojoch a konzumácii sacharidov pacientmi s MC v porovnaní so zdravými (tab. 3). Na rozdiel od
týchto tvrdení nenala skupina pracovníkov z USA koreláciu medzi príjmom cukru a incidenciou MC (Sonnenberg, 1988). Thornton (1979) u roku 1979 zistil u novodiagnostikovaných pacientov s MC zvýený prívod raf inovaného cukru a nízky prívod zeleniny a ovocia v predchorobí. Takmer totoné údaje publikoval Järnerot (1983). Ritchie (1987) sledoval pacientov s inaktívnou a
stredne aktívnou MC, ktorým 2 roky podával diferentnú diétu.
V klinickom priebehu nebol presvedèivý rozdiel medzi skupinou
pacientov s normálnym prívodom cukru a nízkym prívodom vlákniny a skupinou s takmer nulovým príjmom cukru a vyím prívodom komplexných neresorbovate¾ných sacharidov.
Nejednotnos je aj pri posudzovaní ochranného efektu lieèebnej výivy u pacientov s MC (Clark, 1986). Boli pokusy o zníenie indexu aktivity MC (CDAI) individuálnymi diétnymi reimami (Imes, 1988). Pokles CDAI bol vak malý. Keïe diétne poradenstvo robíme vetkým pacientom, ako sa nám k tomuto problému zaujíma stanovisko. Mono dospejeme k názor u po
aplikovaní vyluèovacej diéty vo vybranej skupine pacientov. Faktom je, e pouèenie pacienta s MC o diéte pozitívne ovplyvní kvalitu jeho ivota vplyvom na èrevné, ale aj mimoèrevné prejavy
jeho základnej choroby.
Aj keï väèina pacientov s MC je podvyivená, názory na úlohu nutriènej podpory sú kontroverzné. Veobecne sa akceptuje, e
pacient s primeranou výivovou podporou priberie na hmotnosti
a môu sa zlepi jeho hematologické a biochemické parametre.
Otázne je, èi sa tým z¾ahèí choroba, rýchlejie navodí remisia, alebo èi to má vplyv na morbiditu a mortalitu (Alfonso a Rombeau,
1990 a; Clark, 1986). Je ve¾a spôsobov, ako podpori a zlepi nutrièný stav pacienta, no kadý z nich si ete vyaduje skúmanie
(Guédeon, 1993). V kadom prípade je potrebné zabezpeèi pacienta v preoperaènom a pooperaènom období, najlepie parenterálnou výivou (Pechan, 1996). iroké, ale aj vymedzené indikácie má enterálna výiva (Clifford, 1993; Thomas, 1993).
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Crohnova choroba má rozdielny vývoj, lokalizáciu, rozsah
a tádium zápalu a týmto skutoènostiam treba prispôsobi aj diétu
ako súèas lieèby.
Je viac príèin malnutrície pri MC a jedna z nich je aj iatrogénna: odporúèaná prísna diétna retrikcia. Lekár by preto mal
dobre pozna diétne zásady aj nutrièné návyky a monosti pacienta a ich úpravou zlepi pacientovi kvalitu jeho ivota.
Záver
Je isté, e výiva má k MC vzah. O ve¾kosti podielu výivy
na vznik a priebeh choroby sa neustále, èasto kontroverzne, diskutuje. Nae poznatky podporujú zistenia o vyom príjme múènych jedál (u muov) a èiastoène aj rafinovaného cukru pacientmi s MC, ako aj nií príjem zeleniny a ovocia. Èastá je intolerancia mlieka u týchto chorých. Na jej vzniku sa najväèou mierou zúastòuje vznik samostatného ochorenia, prípadne operaèný
výkon v jeho dôsledku. Medzi chorými je väèí poèet fajèiarov
ako medzi zdravými.
U pacientov s MC povaujeme za vhodné dodriava aj v remisii ochrannú diétu. V nej je vhodné zníi spotrebu rafinovaného cukru, zvýi prívod vlákniny (predovetkým v ovocí a v zelenine) a u tých, ktorí majú vysokú spotrebu múènych jedál, uvái
jej zníenie. Zdá sa, e mono súhlasi s tymi, ktorí dávajú do
súvislosti relaps choroby so zvýenou konzumpciou múènych jedál. Plnohodnotná strava pod¾a zásad výivy má význam v prevencii aj v priebehu choroby.
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