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VÝ�IVA A CROHNOVA CHOROBA

PRÍKAZSKÁ M., �IMONÈIÈ R.

NUTRITION AND CROHNS DISEASE

dôsledne vyplnené. Ostatné parametre hodnotíme v skupine 156
pacientov. Odpovede pacientov porovnávame s odpoveïami ve-
kovo primeranej skupiny zdravých (KS) v poète 86 osôb a s vý-
sledkami prieskumu epidemiologického oddelenia ná�ho ústavu
(1020 osôb). Hodnotili sme spotrebu sladkostí, konzumáciu ovo-
cia a zeleniny, uprednostnenie mäsa alebo múènych jedál a �ivo-
tosprávu v období pred manifestáciou choroby, pitie mlieka a vplyv
choroby na jeho zná�anlivos�, návyk chorých na fajèenie a spotre-
bu alkoholu.

Výsledky

V stravovacom re�ime sme nepozorovali rozdiely medzi sku-
pinou pacientov s MC a kontrolnou skupinou zdravých (KS)
(tab.1). Èas� na�ich pozorovaní u pacientov v porovnaní so zdra-
vými uvádzame v tabu¾ke 2. Uprednostòovanie múènych jedál
pacientmi bolo èastej�ie ako v kontrolnej skupine zdravých. Kon-
zumpcia ovocia bola u pacientov zriedkavej�ia, pri spotrebe zele-
niny 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 podob-
ne) konzumovali pacienti o tretinu viac ako zdraví.

Príjem mlieka a jeho zná�anlivos� boli výrazne ni��ie u cho-
rých ako u zdravých. U 1/4 pacientov vznikla mlieèna intoleran-
cia pred manifestáciou MC, u ostatných v priebehu choroby.
U operovaných sa intolerancia prejavila v 58 % hneï po chirur-
gickom výkone.

The relationships between non-specific inflammatory bowel di-
sease 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 connec-
tion authors examined a group of patients suffering from
Crohns disease and ulcerative colitis. Results observed in pa-
tients with Crohns disease indicate: preferred consumption of
flour products, decreased intake of vegetables and fruit, lowered
tolerance to milk and milk products, increased sugar consum-
ption, 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.
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Uva�uje sa o vz�ahoch ne�pecifických èrevných zápalov s vý-
�ivou. Jedna z hypotéz o etiológii týchto chorôb hovorí, �e
environmentálne faktory, najmä vý�ivové, mô�u iniciova�
èrevný zápal. Autori s týmto zameraním vy�etrili skupinu
pacientov s Crohnovou chorobou. V práci predkladajú naj-
dôle�itej�ie výsledky zo sledovania pacientov s touto choro-
bou: uprednostòovanie múènych jedál, zní�ená konzumácia
zeleniny a ovocia, zní�ená zná�anlivos� mlieka a èiastoène aj
mlieènych výrobkov, zvý�ená konzumácia sladkostí, zvý�ený
poèet fajèiarov, bez rozdielu v stravovacom re�ime medzi
chorými a zdravými. (Tab. 3, lit. 16.)
K¾úèové slová: Crohnova choroba, vý�iva, ochranná diéta.
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Otázky vz�ahu vý�ivy a Crohnovej choroby (MC) nie sú jas-
né. Diskutuje sa o úlohe nutrièných faktorov v etiológii a o efek-
te nutriènej terapie v aktívnej, ale aj v pokojovej forme èrevného
zápalu. Ne�pecifické èrevné zápaly (NÈZ) majú regionálny cha-
rakter. Vyskytujú sa najmä v ekonomicky vyspelých krajinách,
známy je severoju�ný gradient výskytu. Preto sú zaujímavé práce,
v ktorých sa sledujú stravovacie návyky v rôznych regiónoch. Aj
keï sú doteraj�ie údaje o priamom pôsobení zlo�iek potravy na
èrevo v závislosti od vzniku zápalu nedostatoèné, nemo�no túto
hypotézu celkom vylúèi�. V snahe prispie� k objasneniu tohto prob-
lému sme uskutoènili prvú celoslovenskú �túdiu o diétnych a stra-
vovacích návykoch skupiny pacientov s MC na Slovensku.

Materiál a metodika

Z podrobného nutrièného a socioekonomického dotazníka,
ktorým sme vy�etrili ve¾kú skupinu pacientov s Crohnovou cho-
robou a ulceróznou kolitídou (UC) z celého Slovenska, sme vy-
brali a v tejto práci predkladáme analýzu �ivotosprávy 42 pacien-
tov s Crohnovou chorobou (MC), lebo nie v�etky dotazníky boli
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Vy��í poèet fajèiarov bol v skupine chorých (o 26 %) v po-
rovnaní so zdravými. Èas� z nich (56 %) síce v priebehu choroby
prestala fajèi�, ale aj tak bol podiel fajèiarov vy��í. V konzumácii
alkoholu nebol medzi skupinami rozdiel.

Diskusia

Výskyt MC pozvo¾na stúpa najmä v ekonomicky rozvinutých
krajinách. Súèasne sa mno�ia dôkazy o malígnom potenciáli cho-
roby. Výskyt èrevného a mimoèrevného ca je relatívne nízky, vý-
razne vy��í 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 inten-
zívnemu výskumu má stále mnohé neznáme, zaoberajú rozsiahle
multicentrické �túdie. Preto sa uva�uje aj o vz�ahoch choroby s vý-
�ivou. Niektoré nutrièné návyky sa dávajú do súvislosti so vzni-
kom, èi priebehom Crohnovej choroby. Uva�uje sa aj o mo�ných
patogenetických vz�ahoch (Panza, 1987). Jedna z hypotéz o etio-
lógii MC hovorí, �e environmentálne faktory, najmä vý�ivové,
mô�u iniciova� èrevný zápal, najmä u vnímavých, náchylných je-
dincov. V tejto súvislosti sa sledoval aj ochranný efekt materské-
ho mlieka, ale výsledky neboli prsvedèivé. Sledoval sa dokonca
výskyt MC u adolescentov vo vz�ahu k dojèeniu, ale nedokázal
sa ochranný efekt materského mlieka. Diskutuje sa aj o provoka-
tívnom pôsobení p�enice (Koletzko, 1989). Za �a�kosti pacientov
je do ve¾kej miery zodpovedné mlieko a jeho produkty. Najèastej-
�ie sa udávajú súvislosti s rafinovaným cukrom, menej presvedèi-
vé sú vz�ahy k vláknine a k múènym jedlám. Väè�inou sa robili
limitované �túdie (hodnotenie len jedného jedla, vyhodnotenie len
sacharidov a podobne) v súboroch s malým poètom ¾udí. Skupi-
na talianskych odborníkov zistila silno pozitívnu asociáciu medzi
vznikom MC, konzumpciou rafinovaného cukru (cukor, sladkos-
ti) a mäsa (Panza, 1987). Zelenina a ovocie pravdepodobne redu-
kujú riziko vzniku ochorenia. Komplexné správy chýbajú, málo je

Tab. 1. Diétne návyky pacientov s Crohnovou chorobou (MC) a kon-
trolnej skupiny (KS) v percentách.
Tab. 1. Dietary habits in Crohns disease (CD) and healthy persons (HP)
in percentages.

 Mu�i  �eny  Spolu
 Male  Female  All

 MC Zdraví MC Zdraví  MC
 Zdraví

 n=20  n=470 n=22  n=550  n=42
n=1020

Raòajky
Breakfast
pravidelne  85,0  76,6  86,4  62,6 85,8  69,6
regularly
nepravidelne  5,0  21,7  9,1  35,3  7,1  28,5
irregularly
nekonzumuje  10,0  1,6  4,5  2,1  7,1  1,9
no consumption

Obed
Lunch
pravidelne  75,0  70,0  77,4  58,4  76,2 64,2
regularly
nepravidelne  25,0  29,1  18,2  40,8  21,4 34,9
irregularly
nekonzumuje  0,0  0,9  4,5  0,8  2,4  0,9
no consumption

Veèera
Dinner
pravidelne  75,0  56,7  81,8  27,6  78,0 42,1
regularly
nepravidelne  20,0  41,1  13,7  67,9  16,0 54,2
irregularly
nekonzumuje  5,0  2,2  4,5  4,5  4,0  3,3
no consumption

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  MC skupina Kontroly Ståpce
 Factor  CD group Controls Columns

 Mu�i �eny Mu�i  �eny 2 oproti 6 2 oproti 8
 Male Female Male  Female 2 versus 6 2 versus 8

 n  % n  % n  %  n  % Male Female

a b  1  2 3  4 5  6  7  8  9  10

1. Mäso denne  78 24,4 77  20,8 39  20,5  41  19,5  -  -
 Meat daily
2. Preva�ne múène jedlá  70 37,1 69  49,3 70  20,4 550  60,6  p<0,01  -
 Wheat flour meale prevailing
3. Zelenina denne  74 13,5 76  27,6 37  24,3  43  51,2  - p<0,05
 Vegetables daily
4. Ovocie denne  68 14,7 66  45,4 37  35,1  14  78,6 p<0,05 p<0,05
 Fruite daily
5. Konzumácia mlieka  78 59,0 78  55,1 470  92,8 550  93,3 p<0,001 p<0,001
 Milk consumption
6. Zná�anlivos� mlieka  72 37,5 73  3018  32  84,4  39  82,0 p<0,001 p<0,001
 Milk tolerance
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správ o vz�ahu k �ivotospráve, k fajèeniu a k spotrebe alkoholu.
Údaje jednotlivých autorov sú znaène rozdielne. Ako príklad uvá-
dzame údaje z literatúry o zdrojoch a konzumácii sacharidov pa-
cientmi s MC v porovnaní so zdravými (tab. 3). Na rozdiel od
týchto tvrdení nena�la skupina pracovníkov z USA koreláciu me-
dzi príjmom cukru a incidenciou MC (Sonnenberg, 1988). Thor-
nton (1979) u� roku 1979 zistil u novodiagnostikovaných pacien-
tov s MC zvý�ený prívod raf inovaného cukru a nízky prívod zele-
niny a ovocia v predchorobí. Takmer toto�né údaje publikoval Jär-
nerot (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 vlák-
niny a skupinou s takmer nulovým príjmom cukru a vy��ím prí-
vodom komplexných neresorbovate¾ných sacharidov.

Nejednotnos� je aj pri posudzovaní ochranného efektu lieèeb-
nej vý�ivy u pacientov s MC (Clark, 1986). Boli pokusy o zní�e-
nie indexu aktivity MC (CDAI) individuálnymi diétnymi re�ima-
mi (Imes, 1988). Pokles CDAI bol v�ak malý. Keï�e diétne pora-
denstvo robíme v�etkým pacientom, �a�ko sa nám k tomuto prob-
lému zaujíma stanovisko. Mo�no dospejeme k názoru po
aplikovaní vyluèovacej diéty vo vybranej skupine pacientov. Fak-
tom je, �e pouèenie pacienta s MC o diéte pozitívne ovplyvní kva-
litu jeho �ivota vplyvom na èrevné, ale aj mimoèrevné prejavy
jeho základnej choroby.

Aj keï väè�ina pacientov s MC je podvy�ivená, názory na úlo-
hu nutriènej podpory sú kontroverzné. V�eobecne sa akceptuje, �e
pacient s primeranou vý�ivovou podporou priberie na hmotnosti
a mô�u sa zlep�i� jeho hematologické a biochemické parametre.
Otázne je, èi sa tým z¾ahèí choroba, rýchlej�ie navodí remisia, ale-
bo èi to má vplyv na morbiditu a mortalitu (Alfonso a Rombeau,
1990 a; Clark, 1986). Je ve¾a spôsobov, ako podpori� a zlep�i� nut-
rièný stav pacienta, no ka�dý z nich si e�te vy�aduje skúmanie
(Guédeon, 1993). V ka�dom prípade je potrebné zabezpeèi� pa-
cienta v preoperaènom a pooperaènom období, najlep�ie paren-
terálnou vý�ivou (Pechan, 1996). �iroké, ale aj vymedzené indi-
kácie má enterálna vý�iva (Clifford, 1993; Thomas, 1993).

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 iatro-
génna: odporúèaná prísna diétna re�trikcia. Lekár by preto mal
dobre pozna� diétne zásady aj nutrièné návyky a mo�nosti pacien-
ta a ich úpravou zlep�i� pacientovi kvalitu jeho �ivota.

Záver

Je isté, �e vý�iva má k MC vz�ah. O ve¾kosti podielu vý�ivy
na vznik a priebeh choroby sa neustále, èasto kontroverzne, dis-
kutuje. Na�e poznatky podporujú zistenia o vy��om príjme múè-
nych jedál (u mu�ov) a èiastoène aj rafinovaného cukru pacien-
tmi s MC, ako aj ni��í príjem zeleniny a ovocia. Èastá je intole-
rancia mlieka u týchto chorých. Na jej vzniku sa najväè�ou mie-
rou zú�astòuje vznik samostatného ochorenia, prípadne operaèný
výkon v jeho dôsledku. Medzi chorými je väè�í poèet fajèiarov
ako medzi zdravými.

U pacientov s MC pova�ujeme za vhodné dodr�iava� aj v re-
misii ochrannú diétu. V nej je vhodné zní�i� spotrebu rafinované-
ho cukru, zvý�i� prívod vlákniny (predov�etkým v ovocí a v zele-
nine) a u tých, ktorí majú vysokú spotrebu múènych jedál, uvá�i�
jej zní�enie. Zdá sa, �e mo�no súhlasi� s tymi, ktorí dávajú do
súvislosti relaps choroby so zvý�enou konzumpciou múènych je-
dál. Plnohodnotná strava pod¾a zásad vý�ivy má význam v pre-
vencii aj v priebehu choroby.

Literatúra

Alfonso J.J., Rombeau J.L.: Nutritional care for patient with Crohns di-
sease. Hepato-gastroenterol., 37, 1990, s. 32�41.

Cerda J.J.: Diet and Gastrointestinal Disease. Med. Clin. N. Amer., 77, è.
4, s. 881�887.

Clark M.L.: Role of nutrition in inflammatory bowel disease: an over-
view. Gut, 27, 1986, s. 72�75.

Clifford C., Kramer B.: Diet as risk and therapy for cancer. Clin. Nutr.,
77, 1993, s. 725�744.

Guédon C., Lerebours É.: Nutrition arteficielle et maladie de Crohn. Gas-
troenterol. Clin. Biol., 17, 1993, s. 352�359.

Imes S., Pinchbeck B., Thomson A.B.R.: Diet counselling improves the
clinical course opf patients with Crohns disease. Digestion, 39, 1988, s.
7�19.

Järnerot G., Järnmark I., Nillson K.: Consumption of refined sugar by
patients with Crohns disease, ulcerative colitis, or irritable bowel syndro-
me. Scand. J. Gastroenterol., 18, 1983, s. 999�1002.

Koletzko S., Sherman P., Corey M., Griffiths A., Smith C.: Role of in-
fant feeding practices in development of Crohns disease in childhood. Brit.
Med. J., 298, 1989, s. 1617�1618.

Lashner B.A.: Risk factors for small bowel cancer in Crohns disease. Dig.
Dis. Sci., 37, 1992, s. 1179�1184.

Lorenz-Meyer H., Brandes J.W.: Gibt es eine diätetische Behandlung
drs Morbus Crohn in der Remission? Dtsch. Med. Wschr., 108, 1983, s.
595�597.

Nakajima H., Munakata A., Yoshida Y.: Extraintestinal cancers in Crohns
disease. Digestion, 47, 1990, s. 1�7.

Tab. 3. Konzumpcia sacharidov u pacientov a zdravých osôb (pod¾a
literatúry).
Tab. 3. Consumption of sacharides in patients and healthy persons (ac-
cording to literature).

 Cukor Vláknina  Múka
 Sugar  Fibre  Flour

Martini a Brandes, 1976   - 
James, 1977   -  
Rawcliffe a Trullove, 1978   -    0
Thornton a spol., 1979     -
Kasper a Sommer, 1979    
Mayberry a spol., 1979   -  0
Mayberry a spol., 1981   0  -
Naujoks-Heinrich, 1982     -
Thornton a spol., 1982     0
Ritchie a spol., 1987 0  0  -
Jones a spol., 1988 0  0  -

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



110 BRATISL. LEK. LISTY, 98, 1997, è. 2, s. 107�110

Panza E., Franceschi S., La Vecchia C.: Dietary factors in the aetiology
of inflammatory bowel disease. Ital. J. Gastroenterol., 19, 1987, s. 205�
207.

Pechan J.: Chirurgická lieèba Crohnovej choroby. Slov. Lekár, 6, 1996, è.
3, s. 28�30.

Ritchie J.K., Wadsworth J., Lennard-Jones J.E., Rogers E.: Controlled
multicentre therapeutic trial of an unrefined carbohydrate, fibre rich diet
in Crohns disease. Brit. Med. J., 295, 1987, s. 517�520.

Sonnenberg A.: Geographic and temporal variations of sugar and margarine
consumption in relation to Crohns disease. Digestion, 41, 1988, s. 161�171.

Thomas A.G., Taylor F., Miller V.: Dietary intake and nutritional treat-
ment in childhood Crohns disease. J. Pediat. Gastroenterol. Nutr., 17, 1979,
s. 75�81.

Thornton J.R., Emmet P.M., Heaton K.W.: Diet and Crohns disease:
characteristics of the pre-illnes diet. Brit. Med. J., 2, 1979, s. 762�764.

Do redakcie do�lo 3.4.1996.

Program Spolku slovenských lekárov SLS v Bratislave

3. marec 1997 � Bezpeènos� a kvalita liekov z poh¾adu výrobcu
a lekára. Panelová diskusia

Predsedá a koordinuje prof. MUDr. M. Kri�ka, DrSc.
Èlenovia panelu: Holèíková Z., Hrková V., Gibala P., Glassa J.,

Luliak M., Mosnárová A., Rieèanský I., Slaný J.
Veèer pripravila Spoloènos� klinickej farmakológie v spolu-

práci so zástupcami MZ SR, �UKL, SSL v Bratislave, Etickej
komisie a Komisie pre bezpeènos� liekov a farmaceutických fi-
riem CIBA-GEIGY, Hoechst, Marion Roussel, MSD a Slovako-
farma. Pri obèerstvení a káve bude neformálna diskusia pokraèo-
va� aj po skonèení oficiálneho programu.

10. marec 1997 � Aneuryzmy hrudnej aorty
Predsedá doc. MUDr. S. Haru�tiak, CSc.

1. Kanáliková K., Havlínová K., Chòupa P., Schrameková E., Ne-
uschelová D., Bassová K., Fischer V.: Diagnostika aneuryzmy
hrudnej aorty.

2. Fischer V., Galvánek J., Hulman M., Outrata R., Verchovodko
P., Jurèo R., Kostelnièák J., Ga�paroviè I., Lupták J., Glonek I.:
Operaèná taktika aneuryziem hrudnej aorty.

3. Pauliková Z., Gabauer I., Jamnická S., Va�anová I., Michalová
M., �imuneková M.: Management perfúziológa pri operáciách
aneuryziem hrudnej aorty.

4. Olejárová I., Sámel M., Staroò R., Jób I., Halaj M., Veselá I.,
Joniak M., Setvák D., �efránek M., �ernovická V.: Poh¾ad anes-
téziológa na problematiku hrudných aneuryziem.

Program pripravila Klinika kardiovaskulárnej chirurgie
ÚKVCH v Bratislave.

POZVÁNKA

17. marec 1997 � Význam vo¾ných kyslíkových radikálov a antio-
xidaèného systému v organizme

Predsedá doc. MUDr. M. Bernadiè, CSc.
1. Èársky J.: Mechanizmus tvorby vo¾ných kyslíkových radikálov

a antioxidaèného systému v organizme.
2. Ïuraèková Z.: Vo¾né kyslíkové radikály a antioxidanty.
3. Syrová D., Bla�íèek P., Masárová J.: Laboratórne mo�nosti sta-

novenia antioxidaèného systému a produktov lipoperoxidácie.
4. Marko M., Gròa D., Syrová D., Bla�íèek P., Ko�ka J., Kvetòanský

R., Masárová J., Viga� M.: Význam sledovania antioxidaèného
systému a produktov lipoperoxidácie pri rozlièných ochoreniach.

5. Bla�íèek P., Syrová D., Ko�ka J., Kvetòanský R., Marko M.,
Gròa D., Viga� M.: Antioxidaèný systém a neuroendokrinná od-
poveï u zdravých jedincov poèas rôznych druhov zá�a�e.

6. Gròa D., Bla�íèek P., Syrová D., Marko M., Ko�ka J., Kvetòan-
ský R., Masárová J., Viga� M.: Zmeny antioxidaèného systému
pri rôznych druhoch zá�a�e u hypertonikov.

24. marec 1997 � Pojem kvality �ivota v medicíne
Predsedá doc. MUDr. J. Fleischer, CSc.
Koordinátor prof. MUDr. V. Zikmund, DrSc.

1. Zikmund V.: Kvalita �ivota z h¾adiska zdravia a choroby.
2. Kukumberg P.: Zrete¾ na kvalitu �ivota pri záva�ných a zdåha-

vých somatických chorobách.
3. �ucha I., Èaplová T.: Akceptovanie kvality �ivota pri psychic-

kých poruchách.
Program sa koná spoloène so Spoloènos�ou pre vy��ie funkcie

mozgu.

UPOZORNENIE: Zaèiatok programu je v�dy o 17.00 hodine.

Doc. MUDr. M. Bernadiè, CSc. Prof. MUDr. I. Bala�ovjech, DrSc.
vedecký sekretár Spolku SL                predseda Spolku SL


