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Wykaz skrótów używanych w rozprawie: 

AR (ang.adequate relief) adekwatna ulga/wyraźna poprawa 

CCK1 receptor- receptor cholecystokininy typu 1  

DSS (ang.dextran sulfate sodium) siarczan sodowy dekstranu 

ERF (ang.enzyme-treated rice fiber) włókno ryżowe po enzymatycznej obróbce 

FBDSI (ang.functional bowel disorder severity index) skala oceny nasilenia objawów w 

zaurzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego 

FDA (ang.[US] Food and Drug Administration) Amerykańska Agencja ds.Żywności i Leków  

FDDQL (ang.functional digestive disorders quality of life) skala jakości życia 

czynnościowych zaburzeń pokarmowych  

FGIDs (ang.functional gastrointestinal disorders) zaburzenia czynnościowe przewodu 

pokarmowego 

GERD (ang.gastroesophageal reflux disease) choroba refluksowa przełyku 

GSRS (ang.gastrointestinal symptom rating scale) skala oceny objawów żołądkowo-

jelitowych w IBS i chorobie wrzodowej  

HbF (ang.foetal haemoglobin) hemoglobina płodowa  

HDAC (ang.histon deacetylase) deacetylaza histonowa 

5HT3/5HT4 receptory- receptory 5-hydroksytryptaminy (serotoniny) typu 3/4  

IBS (ang.irritable bowel syndrome) zespół jelita drażliwego, zespół jelita nadwrażliwego 

IBS-GAI (ang.IBS global assessment of improvement scale) skala oceny ogólnej poprawy w 

IBS 

IBS-QOL (ang.IBS- quality of life questionnaire) kwestionariusz jakości życia w IBS 

IBSSS (ang.IBS severity score) skala nasilenia objawów IBS 

IkappaBalfa (ang.inhibitor NFkappaB alfa) inhibitor czynnika jądrowego kappa B 
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IL- interleukina 

MCT1 (ang.monocarboxylate transporter isoform 1) izoforma 1 transportera jednowęglanów 

MUC2- mucyna 2 

NFkappaB (ang.nuclear factor kappa B) czynnik jądrowy kappa B 

PGWB (ang.psychological general well-being index) skala oceny dobrostanu psychicznego 

SCFA (ang.short-chain fatty acids) krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe 

SF-36 (ang.short form(36)health survey) skala badania stanu zdrowia SF-36 

SMCT (ang.sodium coupled monocarboxylate transporter) aktywowany sodem transporter 

jednowęglanów 

SR (ang.satisfactory relief) zadowalająca ulga/poprawa 

SSRI (ang.selective serotonin reuptake inhibitors) selektywne inhibitory wychwytu 

zwrotnego serotoniny 

TCA (ang.tricyclic antidepressants) trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne 

TNBS- kwas trinitrobenzenosulfonowy 

TNF-alfa (ang.tumor necrosis factor-alfa) czynnik martwicy guza-alfa 

UCDAI (ang.ulcerative colitis disease activity index) indeks aktywności wrzodziejącego 

zapalenia jelita grubego  

VAS-IBS (ang.visual analogue scale for IBS) wizualna skala analogowa w IBS 

VIP (ang.vasoactive intestinal polypeptide) naczynioaktywny peptyd jelitowy 
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1. Wstęp 

 

1.1 Zespół jelita drażliwego 

Jedną z najczęściej występujących i w największym stopniu dotykających współczesne 

społeczeństwo jednostek chorobowych jest zespół jelita drażliwego. Wg różnych szacunków 

choroba ta rozpoznawana jest u 10 do 30 procent populacji, zwłaszcza w krajach 

rozwiniętych. Statystycznie co piąta zatem osoba zgłaszająca się do lekarza pierwszego 

kontaktu skarży się na dolegliwości wywołane zespołem jelita drażliwego. Pomimo faktu, iż 

około połowa spośród osób dotkniętych objawami choroby nie zgłasza się do lekarza, uważa 

się, że schorzenie to rozpoznawane jest nawet u 50 procent pacjentów w poradniach 

gastroenterologicznych. 

Zespół jelita drażliwego stanowi rozpowszechnioną na całym świecie chorobę, której 

optymalne leczenie wciąż pozostawia wiele do życzenia tak na polu skuteczności 

prowadzonych terapii, jak i pod względem kosztów leczenia czy krytycznej oceny 

efektywności stosowanych leków, a nawet dyskutowanych aktualnie mechanizmów 

patofizjologicznych leżących u podstaw rozwoju objawów zespołu. 

 

Rys historyczny 

Zespół jelita drażliwego, nadwrażliwego lub nadpobudliwego, gdyż można używać 

zamiennie wymienionych terminów, rozpoznawano już w początkach XIX wieku. W 1818 

roku pojawiło się pierwsze wiarygodne doniesienie w języku angielskim zawierające opis 

choroby z wyróżnionymi jej trzema głównymi cechami: bólem brzucha, wzdęciami i 

„derangement of… digestion”, czyli dezorganizacją, zaburzeniami trawienia [1,2]. Później 

Howship w 1830 roku sformułował hipotezę o organicznym podłożu czynnościowych 

zaburzeń w postaci „kurczowego zwężenia” (spasmodic stricture) okrężnicy, które miałoby 

odpowiadać za wywoływane nim objawy choroby [3]. Wyobrażano sobie bowiem wówczas, 

że nadmierne skurcze bądź spastyka mięśni jelita grubego odpowiedzialne są za 

występowanie charakterystycznych dolegliwości. Także inne historyczne nazwy takie jak 
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„skurczowe śluzowe zapalenie okrężnicy” albo „jelito spastyczne” odzwierciedlają ówczesne 

poglądy na rzekomą patofizjologię choroby. 

Cumming zastanawiał się już w 1949 roku nad niewyjaśnioną dokładnie do dziś złożoną 

patofizjologią schorzenia, w którym u tego samego chorego występują na przemian stolce 

zaparte i luźne, w oryginale „costipated and lax bowels” [4]. Inną ciekawą konkluzją zawartą 

w pracy jest rekomendacja autora, aby zespół jelita drażliwego rozpoznawać na podstawie 

jego charakterystycznych objawów a nie stosowanej niestety do dziś, w przypadku tej 

choroby, diagnozy z wykluczenia. 

W 1892 roku dokładny opis zespołu podał Osler, określając schorzenie mianem „mucous 

colitis”. Spośród innych funkcjonujących w XIX wieku nazw opisujących tą chorobę można 

wymienić: enteritis membranacea, myxoneurosis intestinalis, colitis mucosa, colitis 

neuromembranacea. Przez następną, pierwszą połowę XX wieku powstały kolejne, obalone 

współcześnie, teorie na temat przyczyn zespołu jelita nadwrażliwego, z których niektóre 

tylko zostały tutaj wymienione. Uważano m.in., iż chorują ludzie zamożni i że zaparcia wiążą 

się z nieczystością, a więc chorobę brano za rezultat „autointoksykacji”. Twierdzono, że 

podłoże dolegliwości ma charakter neurogeniczny i  psychogeniczny oraz szukano przyczyn 

zaburzeń w nadkwaśności („hyperacidity”) czy, ponownie, w zapaleniu jelita grubego 

wtórnym do nasilonej spastyki („spastic colitis”) [1]. 

Pojęcie zespołu jelita drażliwego pojawiło się prawdopodobnie po raz pierwszy w 1950 roku 

w Rocky Mountain Medical Journal w pracy PW Browna zatytułowanej: „The irritable bowel 

sydrome” [5]. Scharakteryzowano wówczas u pacjentów objawy bólów brzucha, biegunek i 

zaparć, bez uchwytnej infekcyjnej przyczyny dolegliwości. Dopiero jednak w 1962 roku 

usystematyzowano cechy wyróżniające zespół jelita drażliwego w retrospektywnej analizie 

chorych z IBS dokonanej przez Chaudhary i Truelove [6]. Kolejnym krokiem naprzód w 

historii badań nad zespołem jelita drażliwego było stworzenie algorytmu diagnostycznego 

przez Manninga w 1978 roku w postaci tzw. kryteriów Manninga [7]. 

Kryteria Manninga: 

1. Początek dolegliwości brzusznych związany ze zwiększona częstością wypróżnień. 

2. Początek dolegliwości brzusznych związany z luźnymi stolcami. 

3. Zmniejszenie bólu po wypróżnieniu. 
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4. Wzdęcie. 

5. Wrażenie niepełnego wypróżnienia przez ponad 25% czasu. 

6. Śluz w stolcu przez ponad 25% czasu. 

W 1984 roku Kruis i wsp. oprócz trzech głównych kryteriów IBS: bólów brzucha, zaburzeń 

wypróżniania i wzdęcia zwrócili uwagę na objawy alarmowe, które powinny sugerować 

przyczynę organiczną dolegliwości i potencjalnie wykluczać rozpoznanie zespołu jelita 

drażliwego [8]. 

Kryteria Kruisa: 

(W nawiasach ilość punktów przyznana za każde spełnione kryterium) 

1. Ból brzucha, wzdęcie lub zaburzenia oddawania stolca (+34) 

2. Czas trwania objawów ponad 2 lata (+16) 

3. Charakterystyka bólu: palący, przecinający, bardzo silny, okropny, uczucie ucisku, 

tępy, świdrujący, do zniesienia (+23) 

4. Naprzemienne zaparcia i biegunki (+14) 

Objawy alarmowe: 

1. Odchylenia w badaniu fizykalnym i/lub wywiad patognomiczny dla innej choroby     

(-47) 

2. OB > 10mm/h (-13) 

3. Leukocytoza > 10 000/cm (-50) 

4. Niedokrwistość (-98) 

5. Krew w stolcu w wywiadzie (-98) 

Wynik > 44 sugeruje rozpoznanie zespołu jelita drażliwego wg kryteriów Kruisa. 

Od czasów Manninga  i Kruisa zintensyfikowano badania nad zaburzeniami czynnościowymi 

przewodu pokarmowego (ang. skrót FGIDs- functional gastrointestinal disorders). Rozwój 

tych prac zaowocował w 1989 roku wydaniem pierwszego zestawu zaleceń „The Rome 

Guidelines for IBS”. Od tego czasu datuje się historia tzw. Kryteriów Rzymskich, czyli 

kolejnego algorytmu diagnostycznego, przydatnego do ustalenia rozpoznania zespołu jelita 

drażliwego. 
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W 1990 roku stworzono klasyfikację zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego 

„The Rome Classification System for FGIDs” a w 1992 roku Kryteria Rzymskie I dla IBS, 

podczas gdy w 1994 dla FGIDs. Na międzynarodowym zjeździe ekspertów w Rzymie w 

1999 roku nastąpiła aktualizacja tych zaleceń w formie Kryteriów Rzymskich II ustalonych 

zarówno dla IBS jak i FGIDs. Ostatnia najnowsza wersja obowiązujących zaleceń w 

rozpoznawaniu zespołu jelita drażliwego została przyjęta 23 maja 2006 roku w Los Angeles 

podczas Digestive Disease Week. Kryteria Rzymskie III różnią się od poprzedniej wersji 

przede wszystkim krótszym okresem obserwacji objawów u chorego wymaganym do 

postawienia diagnozy. Jako mniej restrykcyjne w porównaniu do Kryteriów Rzymskich II 

pozwalają rozpoznać zespół jelita drażliwego u większej ilości chorych. 

 

IBS współcześnie 

Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego (FGIDs) wg Kryteriów Rzymskich III: 

A Choroby czynnościowe przełyku 

B Choroby czynnościowe żołądka i dwunastnicy 

C Choroby czynnościowe jelit 

C1 Zespół jelita nadwrażliwego 

D Czynnościowe bóle brzucha 

E Choroby czynnościowe pęcherzyka żółciowego i zwieracza Oddiego 

F Choroby czynnościowe odbytu i odbytnicy 

G Choroby czynnościowe u noworodków, niemowląt i młodszych dzieci 

H Choroby czynnościowe u starszych dzieci i młodzież 
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Kryteria Rzymskie III (dla rozpoznania IBS): 

Nawracający ból lub dyskomfort (nieprzyjemne uczucie, które jednak nie jest bólem) w jamie 

brzusznej przez co najmniej 3 dni w miesiącu, w okresie ostatnich 3 miesięcy, którym 

towarzyszyły dwa lub więcej z niżej wymienionych: 

1. Poprawa po wypróżnieniu. 

2. Początek objawów związany ze zmianą częstotliwości wypróżnień. 

3. Początek objawów związany ze zmianą formy (wyglądu) stolca. 

Kryteria musza być spełnione przez okres ostatnich 3 miesięcy, przy założeniu, że początek 

objawów miał miejsce co najmniej 6 miesięcy przed postawieniem rozpoznania [9]. 

Zespół jelita nadwrażliwego jest przewlekłym, idiopatycznym schorzeniem przewodu 

pokarmowego, którego rozpoznanie oparte jest na stwierdzeniu występowania 

charakterystycznych objawów klinicznych. Ze względu na czynnościowy charakter zaburzeń 

u podłoża choroby nie stwierdza się zmian organicznych ani biochemicznych. Występowanie 

określonych objawów takich jak ból lub dyskomfort brzuszny, biegunki, zaparcia, wzdęcia 

czy zmiana wyglądu i konsystencji stolca pozwala w określonym przedziale czasowym 

obserwacji rozpoznać zespół jelita drażliwego. Wcześniej należy wykluczyć obecność u 

pacjenta objawów alarmowych sugerujących przyczynę organiczną dolegliwości takich, jak 

gorączka, utrata masy ciała, występowanie krwi w stolcu, niedokrwistość, odchylenia w 

badaniu fizykalnym, dodatni wywiad w kierunku raka lub chorób zapalnych jelita w rodzinie. 

 

Patofizjologia 

Nie wyjaśniono jak dotąd pierwotnej przyczyny zespołu jelita drażliwego. W patofizjologii 

choroby szczególną rolę odgrywa tzw. oś mózg-jelito. Uważa się, iż prawidłowe 

funkcjonowanie tej osi jest kluczowe dla fizjologicznego funkcjonowania układu 

pokarmowego człowieka. W zespole jelita drażliwego zaburzenia na osi mózg-jelito zależne 

są od trzech jej głównych składowych: motoryki jelit, nadwrażliwości trzewnej oraz percepcji 

ośrodkowego układu nerwowego. Aktualnie podkreśla się także znaczenie równowagi we 

florze bakteryjnej przewodu pokarmowego, która w znacznej mierze oddziałuje na oś mózg- 

jelito. Badania z ostatnich lat wykazują, że zarówno czynność motoryczna jelit, jak i 
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nadwrażliwość trzewna, mogą być wyzwalane przez zmiany w mikroflorze jelitowej, a nawet 

prawidłowa percepcja mózgu na bodźce aferentne może być modulowana przez zaburzony 

skład mikroekosystemu przewodu pokarmowego. 

Tradycyjnie wśród potencjalnych przyczyn zespołu jelita drażliwego rozważa się: 

-nadmierny rozrost mikroflory bakteryjnej, 

-zaburzenia czucia trzewnego i funkcji motorycznej jelit, 

-zaburzenia psychologiczne, 

-stosowanie niskoresztkowej diety, 

-przebyte infekcje jelitowe, 

-zaburzenia funkcjonowania osi mózg-jelito. 

 

Postacie IBS 

Wyróżnia się postać biegunkową, zaparciową oraz mieszaną zespołu, w zależności od 

objawów dominujących w danym podtypie. 

Zespół jelita drażliwego o typie biegunkowym charakteryzuje się obecnością ponad 3 

wypróżnień w ciągu doby, występowaniem papkowatych lub wodnistych stolców oraz 

uczuciem parcia na stolec. 

Natomiast w postaci zaparciowej stwierdza się mniej niż 3 wypróżnienia w tygodniu, stolce 

twarde lub „bobkowate”, a także towarzyszący defekacji duży wysiłek. 

W postaci mieszanej obserwuje się cechy charakterystyczne dla obu podtypów. 

 

Monitorowanie przebiegu klinicznego IBS 

W zespole jelita drażliwego nie występują markery morfologiczne czy biochemiczne 

choroby, stąd też rozpoznanie bazuje na analizie podawanych przez pacjenta objawów. 

Pewną próbą weryfikacji subiektywnych odczuć chorego jest przypisywanie objawom 
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chorobowym określonej punktacji i porównywanie uzyskiwanych w ten sposób wyników. W 

ten sposób tworzy się skale monitorujące przebieg kliniczny choroby czy też badające jakość 

życia pacjentów z IBS. 

Wobec częstych trudności w zobiektywizowaniu dolegliwości towarzyszących chorym na 

IBS powszechne zastosowanie praktyczne znalazły liczne skale, w zamyśle mające na celu 

usystematyzowanie i porównanie różnorodnych objawów klinicznych zespołu. Stosuje się 

zarówno rozbudowane skale złożone jak i proste, często dychotomiczne skale, które 

koncentrując się na pojedynczych objawach, rejestrują tylko ich obecność lub brak. Skale 

złożone monitorują natomiast równocześnie wiele parametrów, a jako rezultat końcowy 

podają sumaryczną ilość uzyskanych punktów. 

Niejednokrotnie skomplikowane skale złożone wymagają od pacjenta wielokrotnych 

odpowiedzi na szczegółowe pytania, wywołując jego zniechęcenie, a z drugiej strony 

zmuszają lekarza do żmudnej analizy różnorodnych parametrów. Mankamentem wyżej 

wymienionych skal jest także otrzymywany końcowy wynik w postaci sumy punktów, 

nieoddający szczegółów badania. W przeciwieństwie do tego proste analizy, monitorujące 

mniejszą ilość objawów, dostarczają jednak wyników bardziej precyzyjnych i mniej 

niejednoznacznych. Zwłaszcza proste skale binarne, odpowiednio walidowane w celu oceny 

zespołu jelita drażliwego, zyskały dzięki swej prostocie powszechne uznanie. 

IBS-QOL 

Ze względu na brak skali jakości życia specyficznej dla IBS poczyniono próby formalnej 

oceny dobrostanu chorych z zespołem jelita drażliwego i stworzenia odpowiedniego 

kwestionariusza. Dotychczas używane generyczne skale analizowały bowiem jakość życia 

niezależnie od jednostki chorobowej, jak na przykład popularny formularz SF-36. 

Hahn i wsp. są autorami specyficznego dla zespołu jelita drażliwego kwestionariusza, który 

oszacowuje 10 charakterystycznych dla chorego na IBS obszarów: zdrowie emocjonalne, 

zdrowie psychiczne, poczucie zdrowia, jakość snu, energię, aktywność fizyczną, dietę, rolę 

społeczną, rolę fizyczną i relacje seksualne. Formularz przetestowano na ponad 500 osobach 

które uznały kwestionariusz za łatwy do wypełnienia. Wykazano adekwatną walidację tej 

skali i jej wiarygodność [10]. 
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Innym przykładem skali jakości życia specyficznej dla IBS jest FDDQL (Functional 

Digestive Disorders Quality of Life). Nadmienić należy, iż skala ta zaprojektowana została 

równocześnie do oceny zespołu jelita drażliwego i dyspepsji przez Chassany i wsp. [11]. 

Dopiero jednak kwestionariusz IBS-QOL stworzony przez Patricka i Drossmana stał się 

rekomendowanym w zespole jelita drażliwego instrumentem monitorującym dobrostan 

psychofizyczny chorych. Ta złożona skala jakości życia zawiera 34 stwierdzenia, do których 

ustosunkowuje się pacjent w formie odpowiedzi najlepiej opisujących jego odczucia. 

Odpowiedzi dotyczą minionych 30 dni, a udzielane są na 5-ciostopniowej skali Likerta. 

Każdorazowo chory może zatem wybrać jedną z następujących opcji: wcale, w niewielkim 

stopniu, umiarkowanie, w znacznym stopniu, w bardzo dużym stopniu. Zgodnie z 

przyznawaną za każdą odpowiedź punktacją teoretycznie otrzymać można sumaryczny 

wynik od 34 do 170 punktów, gdzie najwyższa suma oznacza najbardziej obniżoną jakość 

życia [12]. 

IBS-QOL jest parametrem walidowanym i wiarygodnym a jego przydatność sprawdzono w 

licznych klinicznych pracach [13,14,15]. Kwestionariusz przetłumaczono m.in. na język 

holenderski, hiszpański, francuski, chiński, japoński, koreański i polski [16,17]. 

W pracy Bijkerka i wsp. porównującej 5 skal jakości życia specyficznych dla zespołu jelita 

drażliwego kwestionariusz IBS-QOL oceniono najlepiej [18]. 

SKALA BIRMINGHAM 

Za przykład złożonej skali oceny przebiegu zespołu jelita drażliwego może posłużyć skala 

Birmingham. Wobec braku rozpowszechnionego obiektywnego i walidowanego systemu 

oceny głównych objawów IBS zaistniała potrzeba stworzenia środka, który dałby pełniejszy 

obraz aktualnych dolegliwości odczuwanych przez pacjenta. Dzięki temu możliwe byłoby 

również  monitorowanie skuteczności prowadzonej terapii. W efekcie powstał kwestionariusz 

odpowiedzi, udzielanych pierwotnie na 14 pytań, dotyczących występowania bólu brzucha, 

biegunki i zaparcia, który został ostatecznie sprowadzony do 11 pytań z tego zakresu. Skala 

Birmingham jest specyficznym dla zespołu jelita drażliwego kwestionariuszem, służącym do  

samodzielnego wypełnienia przez chorego. Stanowi akceptowalny parametr, skoncentrowany 

na pacjencie, czuły wobec zmian aktualnego stanu zdrowia chorego oraz łatwy w użyciu dla 

pacjenta i lekarza [19]. 
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Wg najnowszych zaleceń rzymskich (Rome III Committee) jednym z aktualnych standardów 

ewaluacji postępów leczenia zespołu jelita drażliwego w klinicznych pracach badawczych 

jest parametr adekwatnej/zadowalającej ulgi/poprawy (Adequate/Satisfactory Relief). 

Komitet Rzymski uznaje także za istotny punkt końcowy badań zintegrowany zestaw 

ocenianych symptomów IBS [20]. Powszechnie uznawany kwestionariusz Birmingham 

spełnia powyższe kryteria. 

IBSSS 

Ze względu na szerokie zastosowanie w badaniach nad zespołem jelita drażliwego oraz 

pozytywne rekomendacje dotyczące zastosowania skali w praktyce warto nadmienić również 

o IBSSS (IBS Severity Score). Jest to złożona skala stanowiąca zintegrowany kwestionariusz 

oceniający zmiany w nasileniu reprezentatywnych dla IBS objawów. Kwestionariusz zawiera 

5 pytań dotyczących nasilenia bólu brzucha, jego częstotliwości, nasilenia wzdęcia brzucha, 

zaburzonych funkcji jelitowych oraz zależnej od choroby jakości życia. Wynik 

przedstawiany jest na 100-punktowej skali VAS a stanowi go suma uzyskana po odpowiedzi 

na wymienione pytania. Ostateczną punktację przyznaje się w zakresie od 0 do 500 punktów, 

gdzie wyższy wynik oznacza gorszy stan chorego [21]. 

Wykorzystanie IBSSS w klinicznych próbach wykazało, że uzyskanie wyniku poniżej 175 

punktów kwalifikuje pacjenta do grupy o łagodnym nasileniu, wynik pomiędzy 175 a 300 

punktów wskazuje na zaburzenia o średnim nasileniu, a powyżej 300 punktów osiągają  

chorzy z ciężkim stopniem nasilenia objawów choroby. Sumaryczna punktacja poniżej 75 

sugeruje natomiast u chorego remisję a także osiągana była w badaniach u zdrowych osób z 

grup kontrolnych. Uzyskanie kolejnego wyniku przez chorego, niższego o co najmniej 50 

punktów od poprzedniego, wskazuje na kliniczną poprawę u tego pacjenta [22]. 

Pod koniec 2011 roku doniesiono o dokonanym z powodzeniem przekładzie kwestionariusza 

IBSSS z języka angielskiego na hiszpański oraz walidacji przetłumaczonej skali. Dotąd 

oryginał skali dostępny był jedynie w angielskiej wersji. Autorzy, poza wykorzystaniem 

alternatywnie skali numerycznej, zamiast skali VAS użytej w angielskiej wersji, nie dokonali 

zmian w oryginalnej wersji IBSSS [23]. 
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Jak wspomniano na wstępie skala IBSSS uzyskała pozytywne rekomendacje. Zalecana jest 

przez Komitet Rzymski (Rome III Committee) [24], a także została korzystnie oceniona 

przez grupę ekspercką w przeglądzie podobnych instrumentów badawczych [18]. 

VAS-IBS 

Wizualna skala analogowa VAS stanowi kolejny użyteczny miernik, który może znaleźć 

zastosowanie w badaniach nad zespołem jelita drażliwego. Adaptowana specjalnie do tego 

celu i odpowiednio zwalidowana została przez Bengtsson i wsp. jako skala VAS-IBS [25]. W 

zamyśle twórców miała to być prosta, krótka skala, zawierająca najwyżej do 10 zagadnień, 

użyteczna dla pacjenta i lekarza. Zamierzano stworzyć taki kwestionariusz, który przełożyłby 

na prosty język liczb zarówno subiektywnie pojmowane przez pacjenta dolegliwości jak i 

trudną do scharakteryzowania, zależną od choroby, jakość życia. 

Wykorzystanie liczbowej skali pozwala dokładniej niż za pomocą opisowych pojęć określić 

dany parametr, a dodatkowo skala VAS-IBS zrozumiała jest dla każdego, niezależnie od 

używanego przez pacjenta języka. Konstrukcja skali umożliwia szybką orientację lekarza w 

najbardziej uciążliwych dla pacjenta objawach a obliczenie ostatecznego wyniku nie zabiera 

zbyt wiele czasu. Również chorzy, którzy wzięli udział w badaniu ewaluującym 

nowopowstały parametr, nie skarżyli się na trudności podczas wypełniania kwestionariusza. 

Porównanie jednak do podobnej, ale 7-stopniowej skali Likerta, wypada na korzyść tej 

ostatniej w aspekcie przystępności i łatwości w korzystaniu ze skali. Skalę Likerta uznano za 

preferowaną u dzieci [26] a także u dorosłych pacjentów [27]. Ze względu na łatwość w 

zastosowaniu i interpretacji wyników rekomenduje się jej zastosowanie w klinicznych 

badaniach. W pracy van Laerhovena i wsp. skala Likerta okazałą się łatwiejsza do 

wypełnienia dla dzieci w porównaniu do skali VAS. 

Kolejną dyskusyjną kwestią pozostaje przedział czasowy użyty w kwestionariuszu. 

Ostatecznie wybrano 4 tygodnie, choć wstępnie zakładano tylko tygodniowy okres 

obserwacji objawów. Autorzy zakładali początkowo, przez analogię do innych istniejących 

skal, 7-dniowy interwał. Podczas prac nad skalą VAS-IBS  wzorowano się bowiem przede 

wszystkim na skalach GSRS i PGWB, które opierają się tygodniowym przedziale czasowym 

[28,29]. 
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Finalnie uzyskano jednakże nowy przydatny instrument badawczy, w postaci kwestionariusza 

odpowiedzi, akceptowalnego przez pacjenta i łatwego do samodzielnego wypełnienia. Skala 

VAS-IBS jest zwarta i zwięzła w treści, zawiera przy tym najbardziej istotne dane kliniczne 

przebiegu choroby a ponadto umożliwia także oszacowanie jakości życia pacjenta. 

METODA JEDNEGO PYTANIA (SINGLE QUESTION QUESTIONNAIRE) 

Ponieważ w przypadku IBS brak jest strukturalnych czy biologicznych zmian, których 

obserwacja mogłaby służyć monitorowaniu efektów leczenia, przyjmuje się zupełnie 

subiektywne odczucia raportowane przez chorego za mierzalny wynik terapii. Globalna 

poprawa objawów choroby odczuwana przez pacjenta staje się obserwowanym parametrem. 

FDA (Food and Drug Administration) uznała subiektywną poprawę osiągniętą w ostatnim 

tygodniu leczenia chorego za pierwszorzędny punkt końcowy klinicznych badań w zespole 

jelita drażliwego. Twierdząca odpowiedź na pytanie: „Czy odczułeś/łas kliniczną poprawę w 

ciągu ostatniego tygodnia?” traktowana jest na równi z pozytywną oceną globalnej poprawy 

u pacjenta [30]. 

Projektowanie badań oceniających nowe leki w IBS napotyka na trudności w ustaleniu 

odpowiednich punktów końcowych dla odzwierciedlenia klinicznej poprawy w obliczu 

wielości i różnorodności objawów choroby. Mangel i wsp. w swojej pracy spróbowali 

oszacować wartość AR (Adequate Relief- adekwatna ulga, wyraźna poprawa) jako głównego 

parametru w ocenie klinicznej poprawy u chorych na IBS [31]. Efektywność terapii zespołu 

jelita drażliwego zbadano ustanawiając AR kluczowym punktem końcowym. Przebadano 370 

chorych na IBS, stosując nowego antagonistę receptora 5HT3 w pracy z użyciem placebo. Od 

pacjentów zbierano codziennie dane dotyczące bólu brzucha i zaburzeń wypróżniania a także 

kwestionariusze oceniające jakość ich życia. Co tydzień chorzy odpowiadali na pytanie o 

wyraźną poprawę w ostatnich 7 dniach. Porównując uzyskane w ten sposób wyniki i AR 

wykazano statystycznie istotną korelację pomiędzy zmianami tego parametru a poprawą w 

zakresie nasilenia bólu, odsetkiem dni bez bólu i dni bez nagłego parcia, normalizacją 

oddawania stolca i jego konsystencji. Udowodniono ponadto, że również poprawa w 

obszarze jakości życia korelowała znacząco ze zmianami parametru adekwatnej ulgi. 

Wyraźną poprawę AR uznano za przydatny punkt końcowy w pracach mających na celu 

oszacowanie skuteczności nowych terapii zespołu jelita drażliwego. Zespół ekspertów z 

Komitetu Rzymskiego (Rome III Committee) wskazał AR jako aktualny standard do 
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zastosowania w badaniach monitorujących efektywność leczenia IBS, zaznaczając jednak 

potrzebę dalszej walidacji tego parametru [32]. Wiele ostatnich doniesień potwierdza czułość, 

powtarzalność i wartość AR jako punktu końcowego porównywalną do innych uznanych 

parametrów monitorujących przebieg kliniczny IBS [33]. Nowe projekty badające 

zastosowanie w zespole jelita drażliwego alosetronu [34,35,36], cilansetronu [37,38,39] i 

tegaserodu [40,41,42] potwierdziły w praktyce przydatność omawianego punktu końcowego 

w aspekcie klinicznej i statystycznej istotności. 

Istnieją jednak pewne kontrowersje, które podkreślają Whitehaed i wsp. w artykule o 

znamiennym tytule “Reports of „satisfactory relief” by IBS patients receiving usual medical 

care are confounded by baseline symptom severity and do not accurately reflect symptom 

improvement” [43]. Zbadawszy 350 chorych na IBS, otrzymujących standardową terapię 

przez 6 miesięcy, Whitehaed i wsp. zauważyli, że wykazana na początku badania ciężkość 

objawów wpływała na odsetek pacjentów finalnie zgłaszających adekwatną ulgę. 

Klasyfikując badanych wg skali ciężkości objawów IBSSS (IBS Severity Score) na grupę 

łagodną, umiarkowaną i ciężką zwrócili uwagę, iż podczas gdy procentowy udział chorych 

zgłaszających SR (Satisfactory Relief- zadowalająca ulga, poprawa) zmniejsza się istotnie od 

grupy łagodnej do ciężkiej, to nie koreluje to z 50%-redukcją objawów, gdyż parametr ten 

pozostaje wśród ww. grup na względnie podobnym poziomie. Ponadto „łagodni” pacjenci 

zgłaszający relatywnie najczęściej SR nie wykazywali przeciętnie wzrostu IBS-QOL ani 

spadku IBSSS. Odwrotnie z kolei „ciężcy” chorzy, raportujący najrzadziej zadowalającą 

ulgę, osiągali największą redukcję ciężkości objawów i najwyższą poprawę jakości życia. 

Konkludując autorzy, którzy zwracają uwagę na konieczność dalszych klinicznych badań nad 

tym zagadnieniem, wskazują jednak wyraźnie na kontrowersje związane z zależnością 

pomiędzy wstępnym nasileniem objawów a uzyskiwanymi później wynikami parametru 

zadowalającej poprawy odczuwanej przez chorych z IBS. 

Również Schoenfeld i Talley, powołując się na doniesienia Whitehaeda, przypominają, że 

miernik zadowalającej ulgi powinien być punktem końcowym badania niezależnym od 

innych czynników, w tym od bazowej ciężkości objawów. Postulują zatem potrzebę dalszych 

badań nad tym parametrem i wskazują inne możliwe sposoby oceny klinicznej poprawy, jak 

chociażby odsetek chorych zgłaszających 50%-redukcję nasilenia objawów [44]. 
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Warto tutaj nadmienić, że wyżej wymienionych kontrowersji nie potwierdzają doniesienia 

innych autorów [45,46]. 

Należy zauważyć, iż relacje ustalone wcześniej przez Whitehaeda, także w pracy Passos i 

wsp. utrudniły ocenę parametru poprawy podczas terapii, jednakże badaczom udało się 

ustalić pewną istotną zależność [30]. Mianowicie spora część chorych już na wstępie badania 

zgłaszała adekwatną ulgę. Po wykluczeniu tych chorych z projektu nie obserwowano już 

kontrowersyjnej relacji między wstępnym nasileniem objawów a końcową AR. Sugeruje się 

zatem nie brać pod uwagę w analizie chorych, którzy przed włączeniem do badania zgłaszają 

parametr satysfakcjonującej/adekwatnej poprawy. 

 

Bijkerk i wsp. w swoim opracowaniu „Outcome measures in IBS: comparison of 

psychometric and methological characterstics” postarali się o próbę scharakteryzowania i 

porównania istniejących w klinicznym zastosowaniu parametrów oceniających wyniki 

leczenia chorych z IBS [18]. Spośród najbardziej popularnych instrumentów pomiarowych 

porównano 5 skal objawowych i 5 skal jakości życia, wykorzystywanych w badaniach nad 

zespołem jelita drażliwego. Sześciu ekspertów w sposób niezależny zbadało wyżej 

wymienione skale po kątem kryteriów psychometrycznych i metodologicznych. 

Właściwości trzech skal mierzących objawy choroby oceniono na niesatysfakcjonujące, 

natomiast dwie oszacowano dobrze. Najlepiej wśród skal ewaluujących objawy zespołu jelita 

drażliwego oceniono dychotomiczne pytanie o adekwatną ulgę/wyraźną poprawę- AR (ang. 

Adequate Relief question). Doceniono łatwość interpretacji wyniku oraz trafność 

zastosowania parametru. Walidacja i czułość tej prostej binarnej skali uznane zostały za 

właściwe i przydatne w klinicznych próbach. Z kolei IBSSS to wg autorów druga skala 

użyteczna w pracach dotyczących IBS ze względu na korzystne właściwości 

psychometryczne. Należy zauważyć jednak, iż eksperci uznali za dyskusyjną możliwość 

optymalnego zastosowania tej skali w praktyce. 

W przypadku skal jakości życia właściwości wszystkich pięciu zostały ocenione nisko pod 

względem ich praktycznego wykorzystania. Jednakże skala IBS-QOL wypadła w niniejszym 

zestawieniu najlepiej, biorąc po uwagę kryteria psychometryczne oraz najlepszą walidację 

tego parametru. 
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W końcowych wnioskach autorzy wskazują na AR jako środek z wyboru w globalnej ocenie 

symptomatologii zespołu jelita drażliwego. W przypadku bardziej szczegółowej ewaluacji 

preferowaną skalą jest IBSSS. Natomiast za najlepszą aktualnie skalę badającą jakość życia 

chorych z IBS eksperci uznali skalę IBS-QOL. 

W ciekawym doniesieniu „Primary endpoints for IBS trials: a review of performance of 

endpoints” Camilleri i wsp. dokonali przeglądu dostępnych punktów końcowych w 

klinicznych pracach nad zespołem jelita drażliwego [24]. Wobec braku powszechnie 

przyjętych wytycznych dotyczących stosowania określonych punktów końcowych w 

badaniach tej jednostki chorobowej podkreślili potrzebę używania walidowanych 

parametrów. Autorzy zwracają uwagę na stanowisko Komitetu Rzymskiego (Rome III 

Committee) rekomendującego dwa typy narzędzi badawczych: binarne punkty końcowe oraz 

zintegrowane kwestionariusze objawów. Do pierwszych zalecanych mierników klinicznej 

poprawy zaliczono AR i SR a do drugiej grupy IBSSS. Wymienione skale zalecone zostały 

przez grupę ekspertów do wykorzystania w analizie wyników w klinicznych badaniach z 

zakresu zespołu jelita drażliwego [24]. 

W niniejszej pracy omówionych zostało tylko kilka skal pomiarowych dotyczących zespołu 

jelita drażliwego. Opracowano więcej mierników przebiegu klinicznego IBS oceniających 

objawy choroby bądź też jakość życia, ale ramy niniejszego opracowania nie pozwalają na 

omówienie wszystkich. Wymienić dla porządku należy jednak jeszcze takie skale jak: FBDSI 

(Functional Bowel Disorder Severity Index) [47], IBS-GAI (IBS Global Assessment of 

Improvement Scale) [30], GSRS (Gastrointestinal Symptom Rating Scale) [28], oraz PGWB 

(Psychological General Well-Being Index) [29]. 

 

Aspekt społeczny i ekonomiczny IBS 

Zespół jelita drażliwego jest najczęstszą choroba czynnościową układu pokarmowego a jego 

objawy w głębokim stopniu zaburzają jakość życia. Negatywnie wpływa na pracę, czas 

wolny, podróże, dietę i życie seksualne chorych. Ocenia się, iż wpływ choroby wywierany na 

jakość życia pacjentów jest większy niż w przypadku migreny, astmy, depresji czy cukrzycy. 

Wskutek wysokiej częstości występowania oraz znacznych kosztów generowanych jego, 

często niewystarczająco skutecznym, leczeniem, stanowi aktualnie istotny problem 
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socjoekonomiczny. Dotykając około 20 procent społeczeństwa wpływa ograniczająco nie 

tylko na zdrowie chorych ale także na ich zdolność do pracy i obecność w szkole. Uważa się, 

że zespół jelita drażliwego jest drugą w kolejności, po przeziębieniu, przyczyną absencji w 

pracy i szkole. Chorzy na IBS statystycznie biorą 13,4 dni zwolnienia rocznie. Szacuje się, że 

wydatki bezpośrednio i pośrednio związane z kosztami leczenia zespołu jelita nadwrażliwego 

w najbardziej uprzemysłowionych krajach świata przekraczają 41 miliardów dolarów rocznie 

[48]. 

Wg innych obliczeń w Stanach Zjednoczonych roczny bezpośredni koszt leczenia chorych na 

IBS wynosi od 1.7 do 10 miliardów dolarów, natomiast wydatki związane pośrednio z terapią 

zespołu jelita drażliwego sięgają nawet 20 miliardów. Dodając zatem bezpośrednie i 

pośrednie koszty otrzymujemy sumę około 30 mld dolarów zbliżoną do rocznych nakładów 

na leczenie astmy, nadciśnienia tętniczego, czy niewydolności serca, które w USA wynoszą, 

odpowiednio, 15, 50, i 25 miliardów dolarów [49]. Wykazano, iż osoby cierpiące na zespół 

jelita nadwrażliwego biorą 2 razy więcej dni zwolnienia z pracy w ciągu roku niż osoby 

zdrowe, odpowiednio 6.4 i 3 dni [50]. Natomiast w danych Drossmana i wsp. różnica jest 

nawet 3 razy większa i sięga 13.4 dni absencji w pracy rocznie w porównaniu do 4.9 dni u 

osób bez IBS. W ciągu roku od 2.4 do 3.5 miliona wizyt lekarskich w Stanach 

Zjednoczonych związanych jest z zespołem jelita drażliwego, podczas których 

wypisywanych jest 2.2 miliona recept [51]. Diagnoza IBS stanowi siódmą w kolejności 

wśród najczęściej stawianych rozpoznań w ogóle, a wśród schorzeń gastroenterologicznych 

zajmuje pierwsze miejsce pod względem częstości występowania [48]. Wg Franka i wsp. 

jakość życia osób z zespołem jelita drażliwego jest relatywnie niższa w porównaniu z 

jakością życia chorych na astmę, migrenę lub GERD [52]. 

Należy sobie uzmysłowić fakt, że powyższe statystyki mogą ulec jeszcze pogorszeniu wraz 

ze wzrostem świadomości chorych na IBS, ponieważ ponad połowa cierpiących na zespół 

jelita nadwrażliwego z różnych powodów nie szuka pomocy lekarskiej (do 70% wg 

Drossmana [51], około 75% wg Kanazawy [16], a wg Inadomi tylko 10-25% osób z 

objawami IBS zgłasza się do lekarza [48]). 
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Leczenie i dieta 

Ze względu na idiopatyczny charakter schorzenia brak jest leczenia przyczynowego. Nie ma 

także możliwości trwałego wyleczenia z choroby. Leczenie sprowadza się głównie do 

łagodzenia objawów oraz do poprawy jakości życia pacjentów z zespołem jelita drażliwego. 

W leczeniu farmakologicznym stosuje się: 

w postaci zaparciowej- drotawerynę, mebewerynę, trimebutynę 

w postaci biegunkowej- ryfaksyminę, difenoksylat, loperamid, probiotyki 

w przypadku wzdęć- simetykon, dimetykon, ryfaksyminę 

dodatkowo- leki przeciwdepresyjne i anksjolityki. 

Spośród nowszych preparatów wymienić można: 

w postaci zaparciowej- lubiproston i tegaserod oraz metoklopramid, cizapryd i domperidon 

w postaci biegunkowej- alosetron, ondansetron, cilansetron 

dodatkowo- spazmolityki, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TCA) i selektywne 

inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) [53,54]. 

Należy zaznaczyć także, iż istnieje grupa leków skuteczna wobec objawów choroby 

występujących we wszystkich podtypach zespołu jelita drażliwego. Zaliczono do niej 

loperamid, suplementy błonnika, TCA, SSRI, leki rozkurczowe, ryfaksyminę, pregabalinę i 

probiotyki. Dla przykładu pierwszy z wymienionych, loperamid, który typowo stosowany 

jest w podtypie biegunkowym IBS, wykazuje również korzystne właściwości w postaci 

zaparciowej i mieszanej. Doniesiono o efekcie zmniejszającym ból brzucha i ogólne objawy 

choroby po zastosowaniu loperamidu, łagodzeniu nagłego parcia na stolec, redukcji 

burczenia w brzuchu, oraz poprawie w zaburzeniach formowania stolca i w przypadku 

częstych wypróżnień [55]. 

W ostatnich doniesieniach pojawiają się nowe preparaty, potencjalnie korzystne w terapii 

zespołu jelita drażliwego, o różnym mechanizmie działania [56,57]. Wśród najczęściej 

wymienianych aktualnie leków w literaturze dotyczącej IBS znajdują się:  



22 
 

Agoniści receptora 5HT4: (tegaserod, prukaloprid, velusetrag) pobudzają motorykę jelitową 

Antagoniści receptora 5HT3: (ramosetron, alosetron) hamują sekrecję, motorykę i nocycepcję 

Aktywator kanału chlorowego Cl-C2: (lubiproston) pobudza jelitowe wydzielanie wody i 

elektrolitów, wzmaga perystaltykę 

Agonista guanylanowej cyklazy-C: (linaklotid) pobudza jelitowe wydzielanie wody i 

elektrolitów, wzmaga perystaltykę 

Antagoniści receptora NK: (NK1-ezlozipant, NK2-nepadutant, NK3-talnetant) mogą jako 

inhibitory receptorów tachykinin potencjalnie hamować motorykę, wydzielanie, wrażliwość i 

stan zapalny w przewodzie pokarmowym 

Antagoniści receptora CCK1: (loxiglumid, dexloxiglumid) modyfikują motorykę jelitową i 

ułatwiają opróżnianie żołądkowe w zaparciowej postaci IBS 

Agonista receptora opioidowego µ: (loperamid) spowalnia perystaltykę oraz zmniejsza 

wydzielanie jelitowe 

Antagonista receptora opioidowego µ: (metylnaltrexon) normalizuje czynność motoryczną 

jelit    

Agonista receptora opioidowego κ: (asimadolin) podnosi próg wrażliwości trzewnej  

Agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych: (klonidyna, solabegron) redukują napięcie 

okrężnicy i odczuwanie bólu w odpowiedzi na rozciąganie ściany jelita  

Antybiotyki: (rifaximina) działają przeciwbakteryjnie w świetle przewodu pokarmowego 

W kompleksowym leczeniu zespołu jelita drażliwego podkreśla się istotę leczenia 

psychologicznego, jako jeden z ważnych elementów terapii kompleksowej. Cenne są różnego 

rodzaju techniki ułatwiające rozładowanie napięcia psychicznego, zmniejszające 

koncentrację na obserwacji objawów. Zaleca się unikanie stresów i zmianę niektórych 

zachowań. 

Ważna jest również aktywność fizyczna, nakłonienie chorego do, w miarę regularnych, 

relaksujących ćwiczeń ogólnorozwojowych (pływanie, jogging, marsze). Nieodzownym 

elementem terapii, często determinującym jej skuteczność jest konieczność modyfikacji 
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diety. Pożywienie powinno obfitować we włókna roślinne. Zalecane są otręby i środki 

spęczniające typu metacelulozy. Należy unikać potraw zawierających duże ilości 

węglowodanów oraz produktów wzdymających takich, jak fasola, kapusta, brukselka. 

Powinno się zaprzestać picia kawy i alkoholu. 

 

1.2 Kwas masłowy 

Kwas masłowy w naturalnych warunkach jest oleistą cieczą o dość nieprzyjemnym, silnym 

zapachu zjełczałego masła. Należy do nasyconych kwasów karboksylowych, pochodnych 

węglowodorów alifatycznych. Jest przedstawicielem grupy kwasów tłuszczowych, w której, 

obok kwasu mrówkowego, octowego i propionowego, tworzy podgrupę tzw. 

krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (ang. skrót SCFA- short-chain fatty acids). 

Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe są kwasami karboksylowymi z jedną grupą funkcyjną –

COOH, wywodzącymi się od nasyconych węglowodorów. Pierwsze cztery spośród nich, wg 

ilości występowania atomów węgla w cząsteczce, to kwas metanowy (mrówkowy), etanowy 

(octowy), propionowy oraz butanowy (masłowy). Stanowią one najistotniejsze z 

praktycznego punktu widzenia związki z grupy SCFA. 

Ryc.1 Kwas masłowy- wzór przestrzenny i strukturalny 

 

Kwas masłowy, czyli butanowy (CH3-CH2-CH2-COOH), występuje w mleku, maśle i 

produktach mlekopochodnych. Chemicznie jest słabym kwasem, będącym bezbarwną, oleistą 

cieczą, mieszającą się z wodą i z alkoholem, o temperaturze wrzenia 163 st. C. Uzyskiwany 

w procesie bakteryjnej fermentacji cukrów lub skrobi stosowany jest w przemyśle 

spożywczym w formie estrów, które nadają produktom owocowy aromat, jak np. maślan 

butylu o zapachu ananasowym. W naturalnej jednak postaci kwas masłowy charakteryzuje 

się nieprzyjemnymi właściwościami wonnymi zjełczałego tłuszczu, a u dzieci 
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przekarmianych mlekiem jest odpowiedzialny za przykry zapach wymiocin. Poza tym 

znajduje zastosowanie w przemyśle alkoholowym, chemicznym, perfumeryjnym, tworzyw 

sztucznych (zwłaszcza włókien syntetycznych) oraz farmaceutycznym. 

Fizjologiczna rola jelita grubego poddana została ostatnio weryfikacji. Nieaktualnym 

pozostaje już pogląd sprowadzający czynność okrężnicy, poza wytwarzaniem i 

przesuwaniem treści kałowej, tylko do wchłaniania wody i elektrolitów. Współcześnie uważa 

się, iż narząd ten bierze bardziej aktywny udział w procesach zarówno trawienia jak i 

wchłaniania. Dobrze zaobserwować można te właściwości biologiczne jelita grubego na 

przykładzie bakteryjnego rozkładu węglowodanów, czyli trawienia cukrów, odbywającego 

się w świetle okrężnicy oraz przyswajania powstałych w tym procesie SCFA, czyli ich 

wchłaniania, które ma miejsce także w jelicie grubym. 

U człowieka kwas masłowy powstaje w jelicie grubym, w procesie fermentacji bakteryjnej 

prebiotyków i węglowodanów, które nie zostały wcześniej strawione i wchłonięte w jelicie 

cienkim. 

Ponadto powszechnie występują w diecie człowieka egzogenne źródła kwasów 

tłuszczowych, które są jednak niewystarczające w uzupełnianiu niedoborów SCFA w 

organizmie. Składnikami żywności obfitującymi w krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe są 

m.in. mleko i jego przetwory, sery oraz fermentowane produkty żywnościowe, takie jak 

kiszone ogórki czy kapusta. Ponieważ jednak suplementacja w diecie egzogennych SCFA 

jest nieefektywna dla potrzeb nabłonka przewodu pokarmowego, dopiero endogenna 

produkcja kwasów tłuszczowych przez mikroflorę jelitową dostarcza ich wymaganą dla 

prawidłowego śluzówkowego metabolizmu ilość. 

Źródłem krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, w tym maślanu, są niestrawne 

węglowodany i oligomery heksozy o różnym stopniu polimeryzacji. Wśród opornych na 

trawienie węglowodanów wyróżnia się tzw. oporną skrobię, polisacharydy niepochodzące od 

skrobi, oligosacharydy i alkohole (sorbitol, mannitol). Do endogennych węglowodanów 

stanowiących potencjalne źródło SCFA zalicza się mucyny, oligosacharydy ludzkiego mleka, 

będące istotnymi substratami do produkcji kwasów tłuszczowych u noworodków i 

niemowląt, oraz siarczan chondroityny i inne [58,59]. 
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Do bakterii biorących udział w jelitowej fermentacji masłowej zalicza się przede wszystkim 

beztlenowe Gram dodatnie bakterie stanowiące składnik fizjologicznej flory okrężnicy, 

zwłaszcza Clostridium spp., Eubacterium spp., Fusobacterium spp., Butyrivibrio spp [60]. 

Spośród SCFA obecnych w jelicie grubym najpowszechniej występują kwas octowy, 

propionowy i masłowy. Ich wzajemne proporcje są względnie stałe, wg różnych autorów 

odpowiednio 60:20:18 [58], 60:25:10 [61] lub 60:25:15 [60,62]. W mniejszej ilości tworzone 

są w okrężnicy kwas mlekowy, mrówkowy, walerianowy, bursztynowy, kapronowy i inne. 

Dobowa jelitowa produkcja SCFA u człowieka wynosi 300-400 mmol/l [58,62]. 

Wchłanianie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych może odbywać się na drodze 

biernej dyfuzji niezjonizowanych cząsteczek, w mechanizmie wymiany anionowych form 

SCFA na jony wodorowęglanowe, oraz za pośrednictwem aktywnego transportu z udziałem 

białek przekaźnikowych. Do błonowych transmiterów należy MCT1 (monocarboxylate 

transporter isoform 1), zależny od przezbłonowego gradientu jonów wodoru oraz SMCT 

(sodium coupled monocarboxylate transporter), będący równocześnie kotransporterem sodu 

[60,63]. Kwas masłowy, jako główny przedstawiciel grupy SCFA, stymuluje dzięki temu 

wchłanianie zwrotne sodu i wody oraz odgrywa rolę w utrzymaniu równowagi wodno-

elektrolitowej. Właściwości proabsorbcyjne maślanu względem wchłaniania sodu kontrastują 

z antysekrecyjnym wpływem wywieranym na wydzielanie chloru. Kwas masłowy hamuje 

aktywność kotransportera Na-K-2Cl (NKCC1). Jak pokazują badania in vitro, dzięki 

działaniu krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, możliwe jest zmniejszenie sekrecji 

chloru m.in. pod wpływem prostaglandyny E2 i toksyny cholery [60]. Interesujące 

właściwości maślanu, potencjalnie korzystnego w leczeniu wrodzonej biegunki chlorkowej 

(congenital chloride diarrhea), ujawnił Canani i wsp. Kwas masłowy wpływał na jelitowy 

transport jonów Na, Cl i K. Stymulacja wchłaniania wody i elektrolitów była możliwa, jak 

wykazano, poprzez aktywację wymienników Na/H oraz Cl/maślan [64]. 

 

Biologiczne działanie 

Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, a w szczególności kwas masłowy, wykazują 

biologiczne działanie bezpośrednio wpływając na błonę śluzową przewodu pokarmowego, a 

także pośrednio, poprzez działanie na narządy i tkanki po wchłonięciu do krwiobiegu. 
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Powstające w obrębie okrężnicy kwasy tłuszczowe stanowią główne źródło anionów jelita 

grubego oraz najważniejszy substrat energetyczny dla kolonocytów. Spośród SCFA 

najwięcej energii do komórki nabłonka okrężnicy dostarcza kwas masłowy. Klasyczne już 

badania Roedigera z 1980 roku wskazują na deficyt energii w zapalnych schorzeniach błony 

śluzowej jelita grubego jako na istotę choroby. Upośledzona oksydacja maślanu w obrębie 

zapalnie zmienionego nabłonka w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego 

potwierdza hipotezę o niedoborze energii [65]. Roediger badał także poziom wykorzystania 

tlenu na poziomie okrężnicy wstępującej i zstępującej w izolowanych liniach komórkowych 

zdrowego nabłonka jelita grubego. Porównując różne substraty energetyczne: kwas masłowy, 

glukozę i glutaminę, uzyskał najwyższą procentowo konsumpcję tlenu podczas użycia 

maślanu jako swoistego paliwa dla kolonocytów [66]. 

Wykazano troficzny wpływ maślanu na nabłonek jelita grubego i korzystne oddziaływanie na 

przywrócenie zaburzonej integralności tak strukturalnej jak i funkcjonalnej przewodu 

pokarmowego. 

W badaniach in vitro Scheppach i wsp. potwierdzili troficzne właściwości SCFA na nabłonek 

jelita grubego, podczas inkubacji wycinków błony śluzowej roztworami maślanu, propionanu 

i octanu [61]. Uzyskali przy tym największą proliferację komórkową w obrębie 

śluzówkowych krypt kątnicy w przypadku wykorzystania kwasu masłowego i propionowego. 

Pomimo wykazanych w licznych doniesieniach cech maślanu stymulujących fizjologiczny 

tor proliferacji w kryptach okrężnicy, obserwuje się jednocześnie jego odwrotne działanie na 

nowotworowe linie komórkowe. Kwas masłowy hamuje proliferację, pobudza różnicowanie 

komórek guza oraz indukuje apoptozę komórek nowotworowych. Antyproliferacyjne cechy 

maślanu obok troficznych stanowią tzw. paradoks maślanu, który starają się wyjaśnić 

Comalada i wsp. [67]. Uważają oni, że działanie maślanu zależy od aktualnego fenotypu 

komórkowego nabłonka. W przypadku niezróżnicowanych komórek kwas masłowy 

wykazuje właściwości antyproliferacyjne, podczas gdy nie wykazuje tego działania wobec 

prawidłowo zróżnicowanego nabłonka. 

Jednym z poznanych i udowodnionych przeciwnowotworowych mechanizmów działania 

maślanu jest hamowanie deacetylazy histonowej HDAC. Korzystny efekt działania maślanu 

jako swoistego inhibitora HDAC obserwuje się m.in. w hiperacetylacji histonów i następczej 

supresji genów linii komórkowych raka jelita grubego [68]. 
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Claus i wsp. postanowili sprawdzić działanie chronionego maślanu (FAT-coated) na 

poziomie jelita cienkiego, gdzie kwas masłowy normalnie nie występuje [69]. U świń 

karmionych preparatem maślanu stwierdzono korzystne morfologiczne i funkcjonalne 

zmiany w jelicie czczym. Odnotowano poprawę parametrów trawienia i wchłaniania 

jelitowego, prawdopodobnie wtórnie do zmian strukturalnych błony śluzowej, głównie 

powiększenia fałdów jelita czczego, wskutek wzrostu aktywności mitotycznej enterocytów. 

W badaniach nie stwierdza się obecności kwasu masłowego we krwi obwodowej. Wg 

Guilloteau i wsp. świadczy to o szybkim metabolizmie maślanu wewnątrz kolonocytów lub 

hepatocytów [70]. Poza ogólnie znanymi bezpośrednimi właściwościami troficznymi na 

proliferację komórkową błony śluzowej przewodu pokarmowego Guilloteau zwraca uwagę 

również na pośrednie efekty działania kwasu masłowego. Maślan ma w sposób pośredni 

działać u ssaków na układ hormonalny, neurologiczny i immunologiczny. Badacze postulują 

wykorzystanie korzystnych cech biologicznych kwasu masłowego u człowieka. 

Działanie pozajelitowe maślanu może wyrażać się poprzez zwiększenie produkcji 

hemoglobiny płodowej HbF. Odbywa się to m.in. na skutek hiperacetylacji histonów 

odpowiedzialnych za regulację ekspresji genów globiny płodowej spowodowanej 

zahamowaniem HDAC przez kwas masłowy. 

Istotne działanie kwasu masłowego zaprezentowali ostatnio Alvaro i wsp., wg których 

maślan wykazuje potencjał zmniejszania ekspresji genów jelitowej biosyntezy cholesterolu, a 

przez to może wpływać na obniżenie stężenia cholesterolu we krwi [71]. 

Najnowsze badania kierują uwagę na kolejne korzystne właściwości kwasu masłowego w 

doniesieniu Gao i wsp., którzy na modelu mysim przedstawili zmniejszenie 

insulinooporności i redukcję nadmiernie rozwiniętej tkanki tłuszczowej pod wpływem 

maślanu [72]. 

W pracy Andoha i wsp. wykazano immunoregulacyjne i przeciwzapalne cechy maślanu 

stosowanego u szczurów bezpośrednio w formie wlewek, jak i, pośrednio, podając pektyny 

zawierające włókno, jako źródło SCFA [73]. Stwierdzono spadek cytokin prozapalnych: IL-

6, IL-8, TNF-alfa mierzonych w błonie śluzowej jelita. Uzyskano wzrost kosmków 

jelitowych i pogłębienie krypt jelita cienkiego a także zwiększenie poziomu enteroglukagonu 

we krwi w następstwie karmienia pektynami. Co ciekawe, profilaktyczne zastosowanie 



28 
 

wlewek maślanu hamowało rozwój zapalenia jelita grubego wywołanego eksperymentalnie 

przy użyciu DSS (dextran sulfate sodium-induced experimental colitis). 

Biologiczne cechy kwasu masłowego pozwalają wpływać również na skład i jakość 

mikroekosystemu jelitowego, poprzez hamowanie namnażania bakterii patogennych i, 

następnie, umożliwiając wzrost szczepów pożądanych. Ponadto wskutek wzmacniania 

bariery śluzówkowej maślan zapobiega translokacji bakteryjnej ze światła przewodu 

pokarmowego do krwiobiegu [74]. 

Kwas masłowy ma swój wkład także w tworzeniu nieswoistych mechanizmów obrony 

jelitowej, w skład której zaliczamy warstwę ochronnego śluzu, produkowane 

przeciwbakteryjne białka i ścisłe połączenia międzykomórkowe nabłonka, które decydują o 

nieprzepuszczalności dla patogennych cząstek [60]. Maślan może stymulować m.in. 

produkcję mucyny MUC2 w kolonocytach [75]. 

Interesującą lekturę stanowią badania z zakresu wykorzystania właściwości 

przeciwzapalnych SCFA w leczeniu chorób jelit związanych z przewlekłym stanem 

zapalnym. Pamiętając o rezultatach prac Roedigera próbuje się wykorzystać kwasy 

tłuszczowe jako swoiste paliwo dla kolonocytów w warunkach niedoborów energetycznych 

obserwowanych w chorobach zapalnych błony śluzowej okrężnicy. Warte uwagi są 

zwłaszcza liczne doniesienia o zastosowania SCFA we wrzodziejącym zapaleniu jelita 

grubego i chorobie Leśniowskiego-Crohna. 

Jedną ze wspomnianych pozycji jest praca Verni i wsp., randomizowane badanie z 

wykorzystaniem placebo, z podwójnie ślepą próbą, nad zastosowaniem doustnym 

chronionego maślanu sodu w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelit grubego [76]. Vernia 

porównał grupę pacjentów przyjmujących tylko mesalazynę z grupą leczonych mesalazyną 

oraz doustnym preparatem maślanu sodu w ochronnej polimerowej otoczce. Po 6-

tygodniowym okresie terapii w obu grupach chorych na wrzodziejące zapalenie jelita 

grubego zanotowano poprawę parametrów klinicznych, endoskopowych i histologicznych. 

Wykazano istotną różnicę na korzyść grupy z terapią kombinowaną w porównaniu z grupą 

leczoną tylko mesalazyną w przypadku rozpatrywania indeksu klinicznego razem z indeksem 

aktywności choroby UCDAI. W konkluzji udowodniono bezpieczeństwo i przydatność 

preparatu kwasu masłowego zastosowanego w przypadku aktywnej postaci wrzodziejącego 

zapalenia jelita grubego. Szczególne potencjalne korzyści może odnieść pacjent gdy 
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standardową terapię wrzodziejącego zapalenia jelita grubego z wykorzystaniem 

przeciwzapalnych leków takich jak mesalazyna uzupełni się suplementacją kwasu 

masłowego. 

Inna grupa włoskich badaczy na czele z di Sabatino przeprowadziła 5 lat później podobne 

badanie z użyciem doustnej formy chronionego maślanu, tym razem jednak podawanego 

pacjentom z chorobą Leśniowskiego-Crohna [77]. Ponownie dokonano oceny klinicznej, 

endoskopowej i histologicznej u chorych przed i po zastosowaniu 8-tygodniowej terapii 

preparatem kwasu masłowego. Dodatkowo zbadano poziom interleukin i innych cytokin 

prozapalnych w błonie śluzowej okrężnicy oraz niektóre parametry laboratoryjne. W 

rezultacie, oprócz zaobserwowanej poprawy klinicznej, wraz z poprawą wyników 

histologicznych i endoskopowych, wykazano spadek konkretnych parametrów zapalnych pod 

wpływem zastosowanego doustnego maślanu. Systemowo stwierdzono istotne zmniejszenie 

liczby leukocytów we krwi oraz spadek OB, natomiast miejscowo, w obrębie błony śluzowej, 

udowodniono obniżenie poziomu IL-1beta i NFkappaB. 

Wcześniej Segain i wsp. uzasadnili potrzebę zbadania potencjalnych korzystnych 

właściwości kwasu masłowego możliwych do wykorzystania w leczeniu choroby 

Leśniowskiego-Crohna [78]. W badaniach in vitro oraz na modelu szczurzym indukowanego 

TNBS (kwasem trinitrobenzenosulfonowym) zapalenia jelita grubego wykazano, iż maślan 

zmniejsza stężenie prozapalnych cytokin poprzez zahamowanie aktywacji NFkappaB i 

degradacji inhibitora NFkappaB (IkappaBalfa). W patogenezie choroby Leśniowskiego-

Crohna właśnie nieprawidłowa aktywność tych molekuł w jelitowej błonie śluzowej jest 

uważana za jeden z czynników sprawczych, ponieważ NFkappaB wpływa na transkrypcję 

genów cytokin zapalnych. 

Liczne nowe doniesienia koncentrują się na próbach wyjaśnienia zjawiska odczuwania bólu 

trzewnego. Kannampalli i wsp. porównali model percepcji bólu trzewnego u szczurów i u 

ludzi, koncentrując się na różnicach występujących u obu gatunków [79]. W pracy pod 

znamiennym tytułem „Colonic butyrate - algesic or analgesic?” podkreślają potrzebę 

wyjaśnienia mechanizmów leżących u podstaw różnego oddziaływania maślanu na ludzi i 

szczury. Podczas gdy podawany szczurom powoduje nadwrażliwość trzewną, u ludzi, 

odwrotnie, zmniejsza odczuwanie bólu trzewnego. Wg Margera i wsp. kluczową rolę w 

patofizjologii przewlekłego bólu trzewnego odgrywają kanały wapniowe typu T [80]. 
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Badając model eksperymentalnego IBS u szczurów wykazano odpowiedzialność kanałów 

wapniowych typu T za nadmierną percepcję bólu. 

Chassard i wsp. wykazali zmiany mikroflory jelitowej u chorych na zaparciową postać IBS 

[81]. Zaobserwowali mniejszą niż w grupie kontrolnej produkcję maślanu w procesie 

fermentacji skrobi. W omawianej grupie występowało z kolei więcej patogennych szczepów 

redukujących siarczany. Autorzy wykazali ponadto w grupie pacjentów z zaparciowym IBS 

zmniejszenie stężenia bakterii produkujących maślan Roseburia- E.rectale. 

Natomiast w badaniu Treema i wsp. w grupie pacjentów z biegunkową postacią IBS 

stwierdzono znacząco niższe stężenia krótkołąńcuchowych kwasów tłuszczowych niż w 

grupie kontrolnej [82]. 

Poprawę objawów klinicznych IBS po spożywaniu tzw. ERF (enzyme-treated rice fiber) 

wykazali Kanauchi i wsp. [83]. Poza zwiększeniem ogólnej puli kwasów organicznych i 

wzrostem produkcji maślanu w kątnicy odnotowali, po zastosowaniu ERF, zmniejszenie 

nagłego oddawania stolca, odczuwalnej nadwrażliwości oraz spadek wydzielania serotoniny 

w błonie śluzowej okrężnicy. 

Soret i wsp. udowodnili wpływ krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych na motorykę 

przewodu pokarmowego szczurów i możliwość potencjalnej regulacji neuroprzekaźnictwa 

jelitowego [84]. Wykazali poprawę kurczliwości mięśniówki okrężnej i pobudzenie 

aktywności perystaltycznej jelita grubego na modelu szczurzym. 

 

Właściwości badanego preparatu 

Jak już wspomniano na wstępie, kwas masłowy, chemicznie zaliczany do słabych 

organicznych kwasów monokarboksylowych, występuje w naturalnej postaci jako oleista 

ciecz o nieprzyjemnym zapachu. Niekorzystne właściwości fizykochemiczne substancji 

udało się zniwelować dzięki zastosowaniu soli sodowej kwasu masłowego. Uzyskano przez 

to preparat bardziej trwały, o stałym stanie skupienia, a jednocześnie zlikwidowano przykrą 

woń i specyficzny smak maślanu [85,86]. Udało się także uniknąć strat substancji aktywnej 

dzięki zastosowaniu specjalnego ochronnego nośnika. Dotychczas bowiem szybki 

metabolizm kwasu masłowego w żołądku i proksymalnej części jelita cienkiego 
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uniemożliwiał osiągnięcie docelowego miejsca działania maślanu [87]. Wykorzystanie 

trójglicerydu pochodzenia roślinnego jako nośnika dla maślanu sodu w postaci innowacyjnej 

ochronnej matrycy lipidowej umożliwia dotarcie substancji czynnej bez większych strat do 

jelit. Kwas masłowy uwalniany jest powoli w trakcie przechodzenia przez jelito cienkie i 

grube, dzięki degradacji macierzy lipidowej przez lipazy: trzustkową i bakteryjne [74]. 

Preparat dojelitowych kapsułek Debutir® posiada ponadto unikalną formułę mikrogranulatu, 

która pozwala na równomierne rozprowadzenie maślanu sodu wzdłuż całego przewodu 

pokarmowego, ze szczególnym nasileniem uwalniania w jelitach. 

 

1.3 Kwas masłowy a zespół jelita drażliwego 

Zgodnie z najnowszymi badaniami dotyczącymi patogenezy zespołu jelita nadwrażliwego 

przyczyn choroby należy upatrywać w nieprawidłowym działaniu osi mózg-jelito, z 

zaburzeniami w trzech głównych aspektach funkcjonowania osi: motoryki jelit, 

nadwrażliwości trzewnej i percepcji ośrodkowego układu nerwowego. Niezrównoważona 

aktywacja układu immunologicznego i nadmierny rozrost flory bakteryjnej w jelicie cienkim 

i grubym, prowadzą wg wielu aktualnych doniesień do zaburzenia impulsacji mózgowo- 

jelitowej [74]. Kwas masłowy posiada potencjalnie korzystne właściwości działania na 

wszystkich piętrach wymienionych zaburzonych procesów fizjologicznych. 

Udowodniony został już regulujący wpływ maślanu na czynność motoryczną przewodu 

pokarmowego w badaniach zarówno na modelu swińskim jak i szczurzym [69,84]. Wiadomo 

również o możliwościach zmniejszania nadwrażliwości trzewnej w rezultacie działania 

kwasu masłowego u ludzi (w tym przypadku odwrotnie niż u szczurów, gdzie maślan działał 

uwrażliwiająco) [79]. Immunoregulacyjny efekt maślanu wyraża się na przykładzie obniżania 

poziomu cytokin IL-6, IL-8, TNF-alfa w błonie śluzowej jelit czy IL-1beta [73,77] oraz 

zahamowania aktywacji NFkappaB oraz degradacji inhibitora tego czynnika, co ma 

odpowiadać za spadek stężenia prozapalnych cytokin i, w konsekwencji, immunomodulujące 

i przeciwzapalne cechy maślanu [77,78]. Bez wątpienia kwas masłowy wykazuje też 

aktywność w mikrośrodowisku przewodu pokarmowego i kształtuje skład jego flory 

bakteryjnej, eliminując ze światła jelita patogeny i zachowując integralność błony śluzowej 

poprzez uszczelnianie połączeń komórkowych nabłonka [60,74,81]. 
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Dodatkowo wartym uwagi jest doniesienie Treema, który wraz z wsp. wykazał znaczące 

obniżenie stężenia kwasu masłowego u chorych z zespołem jelita drażliwego z dominacją 

biegunek [82]. Także u tej grupy chorych suplementacja maślanu wydaje się zasadna, tym 

bardziej jeśli pamięta się o znanym mechanizmie działania kwasu masłowego, poprzez 

pobudzający wpływ na jelitowe wchłanianie zwrotne sodu i wody [58,60,62]. 

Rozważenie zastosowania potencjalnie skutecznego w zespole jelita drażliwego kwasu 

masłowego wydaje się racjonalnym i uzasadnionym krokiem w świetle dostępnych dowodów 

naukowych in vivo i in vitro. Sprzyja temu fakt, że maślan jest substancją bezpieczną w 

bardzo szerokim zakresie stężeń, pozbawioną praktycznie działań niepożądanych. Nowa 

formuła leku w postaci chronionej macierzą lipidową i dostępnej w formie mikrogranulatu, 

umożliwia dotarcie substancji czynnej i jej efektywne rozprowadzenie w obrębie jelit. 

 

1.4 Podsumowanie 

Zespół jelita drażliwego jest istotnym problemem społecznym. Leczenie IBS pozostaje 

zagadnieniem trudnym oraz mało efektywnym. Wobec niezadawalających wyników terapii 

istnieje wciąż potrzeba wprowadzania nowych leków. Poszukuje się preparatów bardziej 

skutecznych, a jednocześnie bezpiecznych w długotrwałym stosowaniu. Szczególnie 

przydatne mogłyby okazać się te środki które fizjologicznie regulują zaburzone procesy 

jelitowe (działające w najbardziej fizjologicznym modelu). 
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2. Cele pracy 

 

2.1 Wpływ chronionego maślanu sodu na przebieg kliniczny zespołu jelita 

drażliwego. 

2.2 Ocena wybranych objawów klinicznych zespołu jelita nadwrażliwego w 

trakcie stosowanej terapii. 

2.3 Określenie bezpieczeństwa stosowania preparatu mikrootoczkowanego 

maślanu sodu. 
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3. Materiał i metodyka 

 

3.1 Grupa badana 

Wszyscy uczestnicy badania byli leczeni w Poradni Proktologicznej Kliniki Chirurgii 

Ogólnej, Chirurgii Onkologii Gastroenterologicznej i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz w Poradni Proktologicznej 

Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu, z rozpoznaniem zespołu jelita nadwrażliwego.  

Wstępnej analizie dokumentacji medycznej poddano 312 historii chorób. Na podstawie ich 

selekcji (poprawność rozpoznania, czas trwania schorzenia, wykluczone zmiany 

morfologiczne) skontaktowano się z 95 osobami (listownie, telefonicznie, bezpośrednio w 

czasie wizyt kontrolnych), proponując udział w badaniu. Część chorych (25 osób) nie 

zdecydowała się na udział. Grupa zakwalifikowana do badania składała się z 70 osób, 

mężczyzn i kobiet powyżej 18. roku życia (rozkład płci naturalny, zgodnie ze zgłaszaniem się 

chorych), z rozpoznaniem zespołu jelita drażliwego, którzy: 1) nie wykazywali zmian 

morfologicznych w obrębie jelita grubego (wlew kontrastowy jelita grubego i/lub 

kolonoskopia wykonana w ciągu ostatnich 12 miesięcy); 2) nie mieli aktywnego stanu 

zapalnego (stany gorączkowe, leukocytoza) w ciągu ostatnich 2 tygodni przed włączeniem do 

badań; 3) rozumieli cel i naturę badania, zgadzali się na jego warunki oraz udzielili 

świadomej pisemnej zgody przed włączeniem do badania; 4) byli fizycznie i umysłowo 

zdolni do udziału w badaniu.  

Zespół jelita nadwrażliwego rozpoznawano zgodnie z Kryteriami Rzymskimi II, wg których 

IBS należy rozpoznać, gdy w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej przez 12 tygodni, 

niekoniecznie kolejnych, występował dyskomfort lub ból brzucha, który miał co najmniej 2 z 

następujących 3 cech: ustępował po wypróżnieniu; jego pojawienie wiązało się ze zmianami 

częstości wypróżnień; jego pojawienie wiązało się ze zmianami wyglądu stolca. Należy 

podkreślić, że wszyscy chorzy spełniali równocześnie mniej restrykcyjne, jeśli chodzi o 

przedział czasowy obserwacji, Kryteria Rzymskie III.  
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Badanie miało charakter dwuośrodkowego, prospektywnego badania randomizowanego z 

użyciem placebo. Wszyscy chorzy włączeni do badania stosowali przed jego rozpoczęciem 

jedną ze standardowych farmakoterapii zespołu jelita drażliwego przez minimum 3 miesiące 

przed włączeniem do badania oraz przez cały okres badania. Chorzy w sposób losowy  

podzieleni byli na dwie grupy po 35 chorych. W grupie badanej chorzy otrzymywali, poza 

uprzednio stosowanym standardowym leczeniem, preparat mikrootoczkowanego maślanu 

sodu (Debutir®) w formule dojelitowej, w dawce 2 x 150 mg dziennie, natomiast w grupie 

kontrolnej chorzy otrzymywali, poza standardowym leczeniem, placebo. 

W trakcie badania 4 osoby zrezygnowały z udziału w projekcie bez podania przyczyny 

(niezgłaszanie się na kolejne wizyty kontrolne). Badanie ukończono u 66 chorych (42 kobiety 

i 24 mężczyzn) – u 34 osób w grupie otrzymującej mikrootoczkowany maślan sodu 

(Debutir®) oraz u 32 osób w grupie z  placebo.  

Badania prowadzone były po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie 

Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie uchwały nr 26/11 z dnia 

13.01.2011 r. 

Obie grupy charakteryzowały się porównywalnymi właściwościami pod względem profilu 

wiekowego i płciowego oraz elementów wywiadu dotyczących występowania chorób 

przewodu pokarmowego i nowotworów w rodzinie a także przebytych operacji brzusznych. 

Schematycznie przedstawiono cechy grupy badanej i kontrolnej w tabeli 1. 

Z badania wykluczeni zostali chorzy, którzy: 

- stosowali silne leki opioidowe i psychotropowe: barbiturany i benzodiazepiny, 

- zgłaszali nadwrażliwość na maślan sodu lub inne składniki badanego leku, 

- brali udział w innym badaniu klinicznym związanym z leczeniem zaparć lub badaniu z 

podaniem maślanu sodu w ciągu 90 dni przed włączeniem do niniejszego badania. 
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Tab. 1 Porównanie grupy badanej (Debutir®) i grupy kontrolnej (placebo)  

 Debutir® (N=34) placebo (N=32) 

Płeć K 21 21 

Płeć M 13 11 

Wiek (średnia) 1556/34=45,7647 1482/32=46,3125 

Nowotowory w rodzinie: Tak 8 7 

Nowotowory w rodzinie: Nie 26 25 

Choroby p/pok w rodzinie: Tak  10 10 

Choroby p/pok w rodzinie: Nie 24 22 

Operacje brzuszne: Tak 8 7 

Operacje brzuszne: Nie 26 25 

 

Dotychczasowe leczenie 

Chorzy zakwalifikowani do badania stosowali ustaloną wcześniej indywidualnie 

farmakoterapię zespołu jelita nadwrażliwego i zgłaszali nadal występowanie dolegliwości 

określanych jako uciążliwe i dokuczliwe. Farmakoterapia z zastosowaniem jednego lub 

więcej leków prowadzona była w sposób stały przez minimum 3 miesiące przed włączeniem 

do badania. Chorzy wyrażali zainteresowanie możliwością włączenia dodatkowego elementu 

do stosowanej terapii, określając swój obecny stan zdrowia jako nie w pełni 

satysfakcjonujący. Przed włączeniem do badań, w celu uniknięcia wpływu czynników 

dietetycznych i/lub farmakologicznych, chorzy zostali poinformowani o konieczności 

niewprowadzania zmian dietetycznych i farmakologicznych od momentu włączenia do 

badania przez cały okres jego trwania. 

Randomizacja, substancja badana 

Chorzy randomizowani byli podczas wizyty „0” na podstawie numerów kartotek. Chorzy z 

numerami parzystymi stanowili grupę, w której stosowano mikrootoczkowany maślan sodu 

(Debutir®, Polfa Łódź; środek spożywczy o specjalnym przeznaczeniu medycznym). 

Uczestnicy z numerami nieparzystymi otrzymywali analogiczne wizualnie placebo. Chorzy 

otrzymywali kolejno oznaczone zestawy zawierające maślan sodu lub placebo oraz zestawy 

kwestionariuszy kontrolnych. Badanie było zaślepione dla lekarzy mających bezpośredni 
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kontakt z pacjentem. Zarówno pacjent, jak i lekarz, w trakcie wizyty „0” nie wiedzieli, czy 

wydano preparat maślanu sodu czy placebo. Chorzy zażywali badany preparat w dawce 300 

mg dziennie (2 x 1 kapsułkę), analogicznie zażywali placebo 2 x 1 kapsułkę dziennie. Po 

zakończeniu badania (opis harmonogramu badań poniżej) i wprowadzeniu danych do arkusza 

kalkulacyjnego lekarz nadzorujący dokonywał „odślepienia” badania. 

 

3.2 Opis preparatu 

Kwas masłowy, nazwa chemiczna kwas butanowy, to nasycony kwas karboksylowy, oleista 

ciecz o silnym zapachu zjełczałego masła, o temperaturze wrzenia 163°C, mieszająca się 

z wodą i z alkoholem. Kwas masłowy jest substancją farmakopealną – zarejestrowaną w 

Farmakopei Europejskiej 5.06 pod numerem 1014000 [107-92-6] (butyric acid C4H8O2; 

Mr 88.1). 

Jednym z ograniczeń stosowania maślanu sodu jako suplementacji dietetycznej czy w formie 

leku jest bardzo silny i nieprzyjemny zapach zjełczałego masła. Sole kwasu masłowego, jak 

na przykład maślan sodu, charakteryzują się znacznie mniej przykrym zapachem niż kwas 

masłowy, mając przy tym bardziej stabilną cząsteczkę i stały stan skupienia. Biorąc pod 

uwagę łatwą dysocjację maślanu sodu do kwasu masłowego, forma soli wydaje się być 

najlepszą formą preparatu doustnego. Problemem jest jednak zabezpieczenie substancji 

aktywnej, tj. kwasu masłowego i jego soli, przed ich wchłonięciem i metabolizowaniem 

przez komórki błony śluzowej jamy ustnej, przełyku, żołądka i dwunastnicy oraz przed 

działaniem soku żołądkowego. Jedną ze skuteczniejszych metod zabezpieczenia tych 

substancji przed szybkim ich wykorzystaniem, umożliwiających bezpieczne i „bez strat” 

przejście do jelita, jest technologia zamykania substancji czynnych w macierzach 

trójglicerydowych. W produkcji matryc wykorzystywane są głównie naturalne trójglicerydy, 

ekstrahowane z olejów roślinnych, przede wszystkim z oleju palmowego.  

Obecny na rynku preparat handlowy, suplement diety Debutir®, jest chronionym maślanem 

sodu, wchłaniającym się na całej długości przewodu pokarmowego. Pojęcie „chroniony” w 

odniesieniu do maślanu sodu oznacza zastosowanie innowacyjnej technologii 

mikrootoczkowania preparatu, zamkniętego w specjalnej matrycy, na nośniku z 

uwodornionym trójglicerydem pochodzenia roślinnego. W dalszej części tekstu terminy 

http://wiem.onet.pl/wiem/009d20.html
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„chroniony” i „mikrootoczkowany” maślan sodu używane są zamiennie jako tożsame. 

Preparat dostępny jest w kapsułkach zawierających 150 mg kwasu masłowego. Na podstawie 

analizy zaleceń producenta, wyników innych badań oraz właściwości kwasu masłowego, 

dawkę dobową ustalono na 300 mg (2 x 150mg). 

 

3.3 Harmonogram badań 

Harmonogram badań przewidywał 3 wizyty kontrolne. Pierwsza wizyta rozpoczynająca 

badanie miała jednocześnie charakter kwalifikujący do uczestnictwa w projekcie. Każdy 

chory kwalifikowany był na podstawie rozpoznania zespołu jelita drażliwego, spełniającego 

zarówno aktualne Kryteria Rzymskie III, jak i wcześniejsze, bardziej restrykcyjne, Kryteria 

Rzymskie II. Chory wyrażał pisemną zgodę na udział w projekcie wypełniając odpowiedni 

formularz. Następnie oceniano jakość życia pacjenta przed włączeniem do badania za 

pomocą kwestionariusza IBS-QOL, skali Birmingham i „metody jednego pytania”. Podczas 

pierwszej wizyty zbierano także wywiad medyczny i wykonywano badanie fizykalne 

posiłkując się odpowiednimi formularzami obserwacji klinicznej. Ostatecznie następowała 

randomizacja i wydanie choremu leku (Debutir®) lub placebo. 

Po miesiącu od włączenia do badań miała miejsce druga wizyta. W czasie tej kontroli 

ponownie oceniano aktualną jakość życia chorego na podstawie skal IBS-QOL, Birmingham 

i pytania o wyraźną poprawę. Pacjent wypełniał formularz obserwacji klinicznej 

uwzględniający zarówno opis badania podmiotowego jak i przedmiotowego. 

Ostatnia wizyta kontrolna odbywała się po 3 miesiącach od rozpoczęcia badania. 

Przeprowadzano wówczas badanie kliniczne pacjenta na podstawie formularza obserwacji 

klinicznej oraz ewaluowano jakość życia wg skali IBS-QOL, Birmingham i „metody jednego 

pytania.”  

Pomimo formalnego zakończenia badań istniała jeszcze możliwość wizyty kontrolnej po 2 

miesiącach od zakończenia leczenia. Zależnie od woli chorego przeprowadzano wizytę 

kontrolna lub kontrolę telefoniczną, listowną bądź mailową. Dokonywano wtedy oceny 

jakości życia pacjenta za pomocą „metody jednego pytania”. 
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Wizyta 1 (wizyta kwalifikacyjna, równocześnie rozpoczynająca badanie): 

- kwalifikacja chorego do badań (zgodnie z rozpoznaniem) i pisemna zgoda 

- ocena jakości życia: kwestionariusz IBS-QOL, skala Birmingham, uproszczona skala 

oceny klinicznej; wywiad medyczny i badanie fizykalne  (formularz) 

- randomizacja, wydanie leku (Debutir®) lub placebo 

 

Wizyta 2 (po miesiącu od włączenia do badań): 

- ocena jakości: życia kwestionariusz IBS-QOL, skala Birmingham, uproszczona skala 

oceny klinicznej 

- wywiad medyczny i badanie fizykalne (formularz) 

 

Wizyta 3 (po 3 miesiącach od włączenia do badań): 

- ocena jakości życia: kwestionariusz IBS-QOL, skala Birmingham, uproszczona skala 

oceny klinicznej 

- wywiad medyczny i badanie fizykalne (formularz) 

- zakończenie badań 

 

Zależnie od uzyskanych wyników przewidziana jest również ewentualność wizyty 4 (po 2 

miesiącach od zakończenia badań). 

 

3.4 Badanie kliniczne 

Badanie kliniczne przeprowadzano wypełniając wraz z pacjentem formularz obserwacji 

klinicznej podczas wizyty wstępnej i kolejnych wizyt kontrolnych. Każdorazowo zbierano 

wywiad i wykonywano badanie przedmiotowe chorego. 

Badanie podmiotowe dotyczyło głównie obecności chorób nowotworowych i zapalnych jelit 

w wywiadzie, przebytych operacji brzusznych, chorób przewodu pokarmowego w rodzinie, a 

także objawów aktualnie toczącego się zapalenia i niedawno przebytej utraty masy ciała. W 

wywiadzie pytano oczywiście również o objawy z zakresu zaburzonego funkcjonowania jelit 
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takie jak bóle brzucha, zaburzenia defekacji i wzdęcia charakterystyczne dla zespołu jelita 

drażliwego. 

Badanie przedmiotowe dostarczało takich wiadomości z zakresu stanu ogólnego chorego jak 

temperatura ciała, wzrost, masa ciała a także ciśnienie tętnicze krwi i częstość pracy serca. 

Ponadto wykonywano badanie fizykalne brzucha włącznie z oceną per rectum. 
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Ryc. 2 Formularz obserwacji klinicznej- wizyta wstępna (W1) 
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Ryc. 3 Formularz obserwacji klinicznej- wizyta kontrolna (W2) 
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Ryc. 4 Formularz obserwacji klinicznej- wizyta kontrolna (W3) 
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3.5 Skale 

 

Celem obiektywizacji i standaryzacji wyników leczenia zespołu jelita drażliwego 

wykorzystano następujące skale oceniające przebieg kliniczny choroby: IBS-QOL, 

kwestionariusz jakości życia chorych z zespołem jelita drażliwego (modyfikacja 

Birmingham), skala VAS-IBS, „metoda jednego pytania”. Na potrzeby badania stworzona 

została również tygodniowa karta obserwacji. Poniżej przedstawiono stosowane skale oraz 

tygodniową kartę obserwacji. Szczegóły dotyczące punktacji przedstawiono we wstępie. 
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Ryc. 5 Skala IBS-QOL 

IBS-QOL 
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Ryc. 6  Skala Birmingham 

Kwestionariusz jakości życia chorych z zespołem jelita drażliwego (modyfikacja Birmingham) 

Poniższe pytania dotyczą objawów związanych z jama brzuszną i jelitem. Niektóre pytania dotyczą 

oddawania stolca, pod pojęciem tym rozumiemy każde udanie się do toalety w celu innym niż oddanie 

moczu. Wszystkie pytania dotyczą sytuacji, które miały miejsce w okresie ostatnich 4 tygodni. 

Prosimy o wybranie jednego z określeń czasowych odnośnie każdego z objawów. 

Jak często w ciągu ostatnich 4 

tygodni: 

Cały 

czas 

Większość 

czasu 

Dużą 

część 

czasu 

Okresowo Rzadko Nigdy 

1.obecny był ból lub dyskomfort 

brzucha? 

      

2.zdarzały się luźne lub wodniste 

stolce? 

      

3.obecne były problemy związane z 

biegunką? 

      

4.obecny był twardy stolec?       

5.odczuwana była potrzeba silnego 

parcia, żeby oddać stolec? 

      

6.pojawiały się problemy związane z 

zaparciami? 

      

7.zdarzał się ból lub dyskomfort 

brzucha po posiłku? 

      

8.zdarzało się, że ból brzucha 

uniemożliwiał zaśnięcie lub był 

przyczyną budzenia się w nocy? 

      

9.zdarzało się uczucie samoistnego 

wycieku stolca lub zabrudzenie 

bielizny? 

      

10.odczuwane były parcia naglące 

(uczucie natychmiastowej potrzeby 

udania się do toalety celem oddania 

stolca)? 

      

11.obecny był śluz lub szlam w 

stolcu? 
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Ryc. 7 Skala VAS-IBS 

Skala VAS-IBS 

Proszę o zaznaczenie na poniższej skali nasilenia wymienionych dolegliwości. Wartość „0” (zero) oznacza 

całkowity brak dolegliwości. Wartość „10” oznacza najsilniejsze możliwe do wyobrażenia nasilenie 

dolegliwości. 

Ból brzucha 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

Wzdęcie z oddawaniem gazów 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

Zaburzenia wypróżnienia (silne parcia, parcia naglące, bolesne parcia) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            
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Ryc. 8 Skala „metody jednego pytania” 

 

Metoda jednego pytania 

 

Na zakończenie całego tygodnia (dzień 7) proszę o jednorazowe udzielenie 

odpowiedzi na poniższe pytanie: 

 

Czy odczuwał Pan/odczuwała Pani wyraźną ulgę dotyczącą dolegliwości 

bólowych brzucha i związanego z tym dyskomfortu w ciągu ostatniego 

tygodnia?  TAK  NIE 
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Ryc. 9 Tygodniowa karta obserwacji 

Tygodniowa karta obserwacji 

Imię i nazwisko………................................................. 

Numer tygodnia (kolejny numer karty)…………………. 

W poniższej tabeli proszę zaznaczyć obecność poniższych objawów. W przypadku 

wystąpienia danego objawu chociaż raz w ciągu doby proszę zaznaczyć daną kratkę 

krzyżykiem. W przypadku braku danego objawu w ciągu ostatniej doby proszę pozostawić 

kratkę pustą. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Ból brzucha samoistny        

Ból brzucha po posiłku        

Ból brzucha przy defekacji        

Uczucie parcia na stolec 

utrzymujące się po wypróżnieniu 

       

Obecność śluzu w stolcu        

Zmiana konsystencji stolca        

Trudność z wypróżnieniem 

(zaparcie) 

       

 

Proszę o podanie ilości objawów występujących w ciągu ostatniej doby. W przypadku prośby 

o wpisanie czasu spędzonego w toalecie proszę wpisać w minutach. Obwód brzucha, 

mierzony w stałym miejscu brzucha o stałej porze, proszę wpisać w centymetrach. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Ilość stolców        

Ilość „pustych” wypróżnień        

Orientacyjny czas spędzony w 

toalecie 

       

Ilość parć naglących        

Obwód brzucha        
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3.6 Działania niepożądane 

Ocenie poddano częstość występowania potencjalnych działań niepożądanych i skutków 

ubocznych  po zastosowaniu dojelitowego preparatu mikrootoczkowanego maślanu sodu 

Debutir®. Każdorazowo pytano chorego o niepokojące objawy mogące stanowić działania 

niepożądane stosowanego preparatu lub placebo. Chory miał też możliwość kontaktu 

(mailowo, telefonicznie lub osobiście) w przypadku wystąpienia niepokojących dolegliwości, 

objawów czy zdarzeń w trakcie badania. 

  

3.7 Analiza statystyczna 

Wyniki badań przedstawiono w skali porządkowej (scores) lub nominalnej (występuje/nie 

występuje lub nie występuje/czasami występuje/często występuje itd.). Wyniki statystyki 

opisowej zawierały mediany oraz kwartale (Q25 i Q75), będące miarami dyspersji i 

odpowiednikami odchylenia od mediany. Oprócz tych parametrów obliczono tradycyjnie 

podawane wartości średnie +/- odchylenia standardowe. Różnice między grupami 

weryfikowano testem nieparametycznym Manna-Whitneya oraz testem Kruskala-Wallisa z 

testem Dunna (post hoc test). Korelacje określano jako istotne przy p < 0.05. 
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4. Wyniki 

 

Mnogość stosowanych skal, ilość zadanych pytań, badanych objawów i wizyt kontrolnych 

spodowała zgromadzenie bardzo dużej ilości danych. Arkusz kalkulacyjny będący podstawą 

analizy statystycznej obejmował łącznie 141 analizowanych parametrów u wszystkich 

badanych chorych. Przedstawienie wyników wszystkich badań i korelacji statystycznych 

obejmowałoby około 110 tabel, z których znaczna część byłaby mało istotna klinicznie, a 

pracę czyniłoby to zbyt obszerną i trudną w interpretacji. Dlatego też dokonano selekcji 

uzyskanych wyników. Pominięto jedynie analizy i wyniki, w których nie uzyskano zależności 

statystycznej. Nie pominięto żadnych wyników, które mogłyby wpływać na ocenę preparatu, 

jego negatywnego i pozytywnego wpływu, skutków ubocznych oraz działań niepożądanych. 

Poniżej przedstawiono najbardziej charakterystyczne i istotne spośród uzyskanych wyników. 

Obie analizowane grupy, zarówno przyjmująca Debutir®, jak i placebo, cechowała podobna 

charakterystyka dolegliwości, ich natężenia i czasu trwania. Obserwowano podobny profil 

wiekowy i płciowy pacjentów, a więc stwierdzono większy odsetek kobiet, typowo  

występujący w populacji chorych z zespołem jelita drażliwego. Grupa badana oraz kontrolna 

okazały się być w pełni porównywalne oraz nie wykazano istotnych statystycznie różnic 

dotyczących płci, wieku pacjentów, ani stosowanych przez nich leków.  

Zgodnie z wcześniej przyjętym modelem badania chorzy kontynuowali dotychczas stosowaną 

terapię. W obu grupach stwierdzono podobną częstość zażywanych leków. Zaobserwowano 

najczęstsze stosowanie mebeweryny (19 osób w grupie Debutir®, 20 osób w grupie placebo), 

trimebutyny (19 osób w grupie Debutir®, 20 osób w grupie placebo) i środków poślizgowo-

spęczniających ułatwiających oddawanie stolca (20 osób w grupie Debutir®, 17 osób w 

grupie placebo). Rzadziej używany był simetikon (13 osób w grupie Debutir®, 16 osób w 

grupie placebo) i loperamid (14 osób w grupie Debutir®, 15 osób w grupie placebo). Nie 

stwierdzono znamiennych różnic pomiędzy badanymi grupami w częstości stosowania 

powyższych leków. 
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4.1 Wpływ maślanu sodu na przebieg kliniczny IBS 

Powszechnie stosowana w ocenie jakości życia chorych z zespołem jelita drażliwego skala 

IBS-QOL posłużyła także w niniejszej pracy do oceny wyników leczenia. W analizie jakości 

życia u pacjentów leczonych maślanem sodu nie odnotowano znamiennej różnicy w 

porównaniu do grupy otrzymującej placebo. Również po 12 tygodniach trwania badania, 

pomimo wzrostu średnich wartości względem chorych stosujących placebo, nie wykazano 

statystycznie istotnej poprawy w grupie przyjmującej Debutir®. Reasumując, w ocenie 

jakości życia chorych z zespołem jelita nadwrażliwego, stwierdzono poprawę w grupie 

stosującej Debutir®, nie nosiła ona jednak cech znamienności statystycznej. Schematycznie 

zostało to przedstawione w tabeli 2 i na rycinie 10. 

 

Tabela 2: Wartości IBS-QOL w grupach stosujących Debutir® i placebo w chwili rozpoczęcia 

leczenia, po 1 i 3 miesiącach leczenia 

 

 

Debutir® 

(N = 34) 

  Placebo 

(N = 32) 

   

średnia SD Mediana średnia SD mediana p 

Suma pkt – rozpoczęcie 

leczenia 

56,3971 19,241 54,75 56,456 16,12 53,7 Ns 

Suma pkt – po 1 miesiącu 

leczenia  

57,8265 19,719 58,4 55,356 16 53,7 Ns 

Suma pkt – po 3 miesiącach 

leczenia 

61,0471 21,529 63,95 55,266 17,397 53,7 Ns 
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Rycina 10: Skala IBS-QOL w grupie stosującej Debutir® i placebo w chwili rozpoczęcia 

badania, po miesiącu i 3 miesiącach stosowania terapii.  

 

 

Do analizy jakości życia wykorzystano ponadto uznaną skalę Birmingham. Wyniki po 4 

tygodniach nie wskazały znamiennej różnicy pomiędzy obiema grupami, wykazując jednak 

wyższe średnie wartości u chorych przyjmujących maślan sodu. Jednakże po 12 tygodniach 

zanotowano dalszy wzrost wyników w grupie z Debutirem®, osiągający poziom istotności 

statystycznej (40 pkt z Debutirem® względem 34 pkt z placebo). Odmiennie zatem niż w 

ocenie na podstawie skali IBS-QOL, jakość życia mierzona za pomocą skali Birmingham 

uległa znamiennej poprawie klinicznej po 3 miesiącach leczenia preparatem maślanu sodu. 

Dokładne dane znajdują się w tabeli 3 i na rycinie 11. 
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Debutir placebo 

IBS-QOL w momencie 
rozpoczęcia leczenia 

IBS-QOL po miesiącu leczenia 

IBS-QOL po 3 miesiącach leczenia 
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Tabela 3: Wartości skali Birmingham w grupach stosujących Debutir® i placebo w chwili 

rozpoczęcia leczenia, po 1 i 3 miesiącach leczenia. Znamiennie istotna poprawa (p = 0,0083) 

u chorych stosujących Debutir® po 3 miesiącach leczenia w stosunku do grupy kontrolnej 

 Debutir® 

(N = 34) 

  Placebo 

(N = 32) 

   

 średnia SD mediana średnia SD mediana p 

Suma pkt – rozpoczęcie  

leczenia 

35,2059 3,7155 34,5 35,594 3,6088 36 Ns 

Suma pkt – po 1 miesiącu 

leczenia 

36,4706 5,1418 37 35,25 5,2055 35,5 Ns 

Suma pkt – po 3 miesiącach 

leczenia 

40,2059 8,7759 41,5 34,031 10,648 36 0,0083 

 

Rycina 11: Skala Birmingham w grupie chorych stosujących Debutir® i placebo w chwili 

rozpoczęcia leczenia, po miesiącu i po 3 miesiącach stosowania preparatu. Znamiennie 

istotna poprawa po 3 miesiącach leczenia (p = 0,0083) w grupie pacjentów stosujących 

Debutir® w stosunku do pacjentów stosujących placebo. Czerwonym łącznikiem zaznaczono 

różnice statystycznie znamienne (p < 0,005). 
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Z kolei w analizie wyników leczenia na podstawie „metody jednego pytania” odnotowano 

największy pozytywny wpływ maślanu sodu na subiektywne odczucia badanych. 

Statystycznie istotną różnicę na korzyść terapii uzupełnionej maślanem sodu wykazano we 

wszystkich monitorowanych przedziałach czasowych, tj. po 4 i po 12 tygodniach trwania 

badania oraz po 2 miesiącach od zakończenia projektu (odpowiednio p=0.0084, p=0.0087, 

p=0.0023). Pytanie: „Czy czuje Pan/Pani wyraźne zmniejszenie dolegliwości bólowych i 

dyskomfortu w ciągu ostatniego tygodnia?” wykazało większą skuteczność leczenia w grupie 

chorych z maślanem sodu. Posługując się prostą binarną skalą odnotowano większy wpływ 

Debutiru® na przebieg kliniczny zespołu jelita drażliwego niż na podstawie bardziej 

rozbudowanych skal takich jak kwestionariusz Birmingham czy skala IBS-QOL. 

Należy dodać, że liczba chorych zgłaszających poprawę okazała się również wyższa wśród 

otrzymujących Debutir® w porównaniu do grupy z placebo. Zależność tą obserwowano na 

poziomie statystycznie znamiennym zarówno po 3 miesiącach leczenia (52.9% vs 15.6%) jak 

i po 2 miesiącach od zakończenia terapii (58.9% vs 15.6%). Dokładne wyniki znajdują się w 

tabeli 4 oraz na rycinie 12. 

 

Tabela 4: Ocena skuteczności leczenia na podstawie pytania „Czy czuje Pan/Pani wyraźne 

zmniejszenie dolegliwości bólowych i dyskomfortu w ciągu ostatniego tygodnia?” w chwili 

rozpoczęcia leczenia, po 1 i 3 miesiącach leczenia oraz 2 miesiące po jego zakończeniu. 

Znamiennie istotna poprawa u chorych stosujących Debutir® po miesiącu (p = 0,0084) i 3 

miesiącach (p = 0,0087) leczenia oraz po 2 miesiącach od zakończenia terapii (p = 0,0023) 

 Debutir® 

(N = 34) 

  Placebo 

(N = 32) 

   

 średnia SD mediana średnia SD mediana p 

Rozpoczęcie leczenia 0,32353 0,47 0,00 0,125 0,336 0,00 Ns 

Po miesiącu leczenia 0,32353 0,4749 0,00 0,0625 0,2459 0,00 0,0084 

Po 3 miesiącach leczenia 0,52941 0,5066 1 0,1563 0,3689 0 0,0087 

2 miesiące po zakończeniu 

leczenia 

0,58824 0,4996 1 0,1563 0,3689 0 0,0023 
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Rycina 12: Samoocena chorych za pomocą „metody jednego pytania” („Czy czuje Pan/Pani 

wyraźne zmniejszenie dolegliwości bólowych i dyskomfortu w ciągu ostatniego tygodnia?”) w 

chwili rozpoczęcia leczenia, po miesiącu i po 3 miesiącach stosowania preparatu oraz 2 

miesiące po zakończeniu leczenia. Czerwonym łącznikiem zaznaczono różnice statystycznie 

znamienne (p < 0,005). 

 

 

Niejako przy okazji monitorowania głównych wątków badania, a więc określenia wpływu 

maślanu sodu na objawy kliniczne i jakość życia chorych z IBS, udało się wyróżnić pewne 

elementy wywiadu, od których może zależeć zróżnicowana odpowiedź kliniczna na preparat. 

Na podstawie wyników skali Birmingham udowodniono gorszą reakcję na mikrootoczkowany 

maślan sodu u osób poddanych wcześniej zabiegom operacyjnym w obrębie jamy brzusznej. 

Zarówno po 4 tygodniach, jak i po 3 miesiącach stosowania Debutiru®, zauważono 

znamiennie gorsze wyniki w grupie uprzednio operowanych chorych względem pacjentów 

niepoddanych wcześniej brzusznym zabiegom chirurgicznym. 
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Tabela 5: Ocena skuteczności leczenia preparatem Debutir mierzonej przy użyciu skali 

Birmingham  u chorych poddanych wcześniej zabiegom operacyjnym/niepoddanych wcześniej 

zabiegom operacyjnym w chwili rozpoczęcia badań, po miesiącu leczenia oraz po 3 

miesiącach leczenia. 

 

 DEBUTIR zabiegi jamy 

brzusznej 0 (N=26) 

DEBUTIR zabiegi jamy 

brzusznej 1 (N=8) 
 

Nasilenie dolegliwości ŚREDNIA SD MEDIANA ŚREDNIA SD MEDIANA p 

skala Birmingham 

rozpoczęcie leczenia 

35,49 3,79 36 35,07 3,20 35 Ns 

skala Birmingham po 

miesiącu leczenia 

36,96 4,60 37 32,20 5,44 33 0,0322 

skala Birmingham po 

3 miesiącach leczenia 

39,53 8,52 39 29,33 11,51 34 0,0345 

 

Kolejnym wychwyconym w badaniu czynnikiem warunkującym odpowiedź ustroju na 

chroniony maślan sodu jest prowokacja wypróżnień obecna w wywiadzie. Chorzy stosujący 

prowokację wypróżnień osiągali niższy rezultat oceniany wg skali Birmingham po miesiącu, 

jednakże po 3 miesiącach leczenia nie obserwowano już różnicy tej na poziomie statystycznej 

istotności. 

Tabela 6: Ocena skuteczności leczenia preparatem Debutir mierzonej przy użyciu skali 

Birmingham u chorych stosujących prowokację wypróżnień/niestosujących prowokacji 

wypróżnień w chwili rozpoczęcia badań, po miesiącu leczenia oraz po 3 miesiącach leczenia. 

 

 

 

 

DEBUTIR prowokacja 

wypróżnień 0 (N=26) 

DEBUTIR prowokacja 

wypróżnień 1 (N=8) 

 

Nasilenie dolegliwości ŚREDNIA SD MEDIANA ŚREDNIA SD MEDIANA p 

skala Birmingham 

rozpoczęcie leczenia 

36,07 4,05 35,5 34,67 3,74 33 Ns 

skala Birmingham po 

miesiącu leczenia 

39,00 4,52 40 34,53 5,33 36 p=0,036 

skala Birmingham po 3 

miesiącach leczenia 

43,93 9,06 45,5 37,47 8,25 38 Ns 
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Nie stwierdzono istotnych zależności pomiędzy wynikami leczenia preparatem Debutir® a 

wcześniej występującymi alergiami pokarmowymi, czy obecnością i nasileniem dolegliwości 

bólowych brzucha. 

 

4.2 Ocena wybranych objawów klinicznych IBS w trakcie stosowanej terapii 

Analizując objawy kliniczne oceniano ich nasilenie oraz częstość występowania. W pracy 

wykazano zmniejszanie się nasilenia objawów jednak nieznamienne statystycznie. Bóle 

brzucha, wzdęcia i zaburzenia wypróżniania cechowało mniejsze nasilenie dolegliwości u 

chorych przyjmujących Debutir®, jednakże zależność ta nie była statystycznie istotna. 

Pomimo tego należy nadmienić, że redukcja w nasileniu zaburzeń wypróżniania bliska była 

granicy znamienności (p=0.0598). Dokładnie zostało to przedstawione w tabeli 7 oraz na 

rycinie 13. 

 

Tabela 7: Ocena nasilenia wybranych dolegliwości w skali VAS w ciągu ostatniego tygodnia 

poprzedzającego wizytę 

 

 

DEBUTIR (N=34) PLACEBO (N=32)  

ŚREDNIA SD MEDIANA ŚREDNIA SD MEDIANA p 

rozpoczęcie leczenia 

VAS ból brzucha 4,65 2,90 4,50 4,88 2,67 4,50 Ns 

VAS wzdęcie z wiatrami 3,91 1,60 4,00 3,66 1,58 3,50 Ns 

VAS zaburzenia wypróżnienia 3,74 1,66 4,00 3,81 1,40 3,50 Ns 

po 4 tygodniach leczenia 

VAS ból brzucha 4,41 2,90 4,00 4,94 2,56 4,50 Ns 

VAS wzdęcie z wiatrami 3,65 1,74 3,00 3,75 1,76 3,50 Ns 

VAS zaburzenia wypróżnienia 3,41 1,76 3,00 3,88 1,62 4,00 Ns 

po 12 tygodniach leczenia 

VAS ból brzucha 3,88 3,06 3 4,97 2,73 5 Ns 

VAS wzdęcie z wiatrami 3,26 2,11 3 3,78 2,09 4 Ns 

VAS zaburzenia wypróżnienia 3,06 2,10 3 3,94 2,06 4 0,0598 
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Rycina 13: Zaburzenia wypróżniania w skali VAS, brak istotnych statystycznie różnic po 

miesiącu leczenia, różnica na granicy istotności po 3 miesiącach leczenia. 

 

 

Natomiast częstość obserwowanych objawów uległa istotnemu zmniejszeniu. Udowodniono 

znamiennie mniejszą częstość pojawiania się bólów podczas defekacji po 4 tygodniach 

(p=0.0032), a występowanie bólów po posiłku prawie osiągnęło poziom statystycznie istotnej 

redukcji (p=0.0968). Jeszcze bardziej widoczne zmiany zaobserwowano po 12 tygodniach 

stosowania maślanu sodu. Poza obecnością śluzu w stolcu wszystkie pozostałe badane 

parametry pojawiały się rzadziej niż w grupie pacjentów otrzymujących placebo. Wykazano, 

że w sposób znamienny statystycznie zmniejszył się odsetek chorych u których występował 

ból samoistny, ból po posiłku oraz ból podczas defekacji. Oprócz grupy objawów bólowych 

zgłaszano także redukcję częstości parcia na stolec po wypróżnieniu, zmian konsystencji 

stolca i zaparć w ostatnim tygodniu poprzedzającym badanie kontrolne. Oceniane wartości 

prześledzić można w tabeli 8 oraz na rycinie 14. 

 

 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

Debutir  placebo  

zaburzenia wypróżniania  
momencie rozpoczęcia leczenia 

zaburzenia wypróżniania po 
miesiącu leczenia2 

zaburzenia wypróżniania po 3 
miesiącach leczenia 



67 

Tabela 8: Ocena częstości występowania wybranych objawów u pacjentów w ciągu ostatniego 

tygodnia poprzedzającego wizytę. Podana wartość dotyczy odsetka pacjentów, u których 

oceniane dolegliwości były obecne. 

 DEBUTIR (N=34) PLACEBO (N=32)  

ŚREDNIA SD MEDIANA ŚREDNIA SD MEDIANA p 

rozpoczęcie leczenia 

ból brzucha samoistny 0,53 0,51 1 0,53 0,51 1 Ns 

ból brzucha po posiłku 0,44 0,50 0 0,44 0,50 0 Ns 

ból brzucha przy defekacji 0,35 0,49 0 0,56 0,50 1 Ns 

parcie na stolec po wypróżnieniu 0,26 0,45 0 0,38 0,49 0 Ns 

śluz w stolcu 0,15 0,36 0 0,13 0,34 0 Ns 

zmiana konsystencji stolca 0,44 0,50 0 0,38 0,49 0 Ns 

zaparcie 0,38 0,49 0 0,47 0,51 0 Ns 

po 4 tygodniach leczenia 

ból brzucha samoistny 0,382 0,493 0 0,50 0,51 0,5 Ns 

ból brzucha po posiłku 0,324 0,475 0 0,56 0,50 1 0,0968 

ból brzucha przy defekacji 0,176 0,387 0 0,59 0,50 1 0,0032 

parcie na stolec po wypróżnieniu 0,235 0,431 0 0,41 0,50 0 Ns 

śluz w stolcu 0,088 0,288 0 0,13 0,34 0 Ns 

zmiana konsystencji stolca 0,382 0,493 0 0,41 0,50 0 Ns 

zaparcie 0,353 0,485 0 0,47 0,51 0 Ns 

po 12 tygodniach leczenia 

ból brzucha samoistny 0,21 0,41 0 0,50 0,51 0,5 0,0132 

ból brzucha po posiłku 0,21 0,41 0 0,56 0,50 1 0,0031 

ból brzucha przy defekacji 0,15 0,36 0 0,59 0,50 1 0,0002 

parcie na stolec po wypróżnieniu 0,15 0,36 0 0,44 0,50 0 0,0100 

śluz w stolcu 0,12 0,33 0 0,22 0,42 0 Ns 

zmiana konsystencji stolca 0,18 0,39 0 0,41 0,50 0 0,0417 

zaparcie 0,24 0,43 0 0,47 0,51 0 0,0493 
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Rycina 14: Zmiany częstości występowania dolegliwości bólowych brzucha (ból samoistny, 

ból po posiłku, ból związany z defekacją). 

 

 

W przypadku oceny za pomocą „metody jednego pytania”: „Czy odczuwał Pan/odczuwała 

Pani wyraźną ulgę dotyczącą dolegliwości bólowych brzucha i związanego z tym 

dyskomfortu w ciągu ostatniego tygodnia?” również obserwowano poprawę wśród chorych z 

grupy przyjmującej Debutir®. Statystycznie istotną poprawę względem pacjentów 

otrzymujących placebo wykazano już po 4 tygodniach stosowania maślanu sodu. Efekt 

zmniejszenia dolegliwości bólowych odnotowano także po 12 tygodniach od rozpoczęcia 

terapii. Udowodniono znamienną statystycznie różnicę na korzyść grupy chorych 

otrzymujących Debutir® w porównaniu do grupy przyjmującej placebo. Wartości liczbowe 

przedstawiono w tabeli 9. 
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Tabela 9: Ocena odsetka pacjentów podających poprawę dotyczącą dolegliwości bólowych 

jamy brzusznej w ciągu ostatniego tygodnia przed badaniem. (Pytanie: „Czy odczuwał 

Pan/odczuwała Pani wyraźną ulgę dotyczącą dolegliwości bólowych brzucha i związanego z 

tym dyskomfortu w ciągu ostatniego tygodnia? „ odpowiedź: „nie” lub „tak”) 

 

 DEBUTIR (N=34) PLACEBO (N=32)  

Ilość 

pacjentów 

% badanej grupy Ilość 

pacjentów 

% badanej grupy p 

Po 4 tygodniach leczenia 

Pacjenci odczuwający poprawę 11 32% 2 6,25% <0,01 

Po 12 tygodniach leczenia 

Pacjenci odczuwający poprawę 18 53% 5 15,6% <0,01 

 

 

4.3 Określenie bezpieczeństwa stosowania preparatu chronionego maślanu sodu 

W trakcie badań nie zaobserwowano występowania działań niepożądanych związanych ze 

stosowaniem maślanu sodu ani placebo. Badani chorzy nie raportowali pojawiania się 

skutków ubocznych terapii preparatem Debutir®.  

Debutir® jest bezpiecznym i akceptowanym suplementem diety. U żadnego z chorych, 

zarówno z grupy, w której stosowano dojelitowy preparat mikrootoczkowanego maślanu 

sodu, jak i w grupie otrzymującej placebo, nie stwierdzono istotnych objawów ubocznych ani 

działań niepożądanych. Nikt z chorych pozostających pod opieką do końca badania nie 

przerwał go z powodu nietolerancji/nieakceptacji suplementu diety Debutir®. Brak danych na 

temat 4 chorych, którzy przerwali badanie bez powiadomienia lekarzy i nie zgłosili się na 

kolejne badania kontrolne (u 2 chorych uzyskano telefonicznie i poprzez e-mail informację, iż 

wyjechali na czas dłuższy z kraju). 
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5. Podsumowanie wyników 

 

Suplement diety w postaci innowacyjnej dojelitowej formuły mikrootoczkowanego maślanu 

sodu zastosowany w zespole jelita nadwrażliwego wpływa istotnie na przebieg kliniczny 

choroby. Znacząco poprawia subiektywne odczucie jakości życia chorych na podstawie 

analizy skali Birmingham, a zwłaszcza w ocenie „metody jednego pytania”. Tylko w analizie 

najbardziej złożonej spośród wykorzystanych w pracy skal ewaluujących postęp leczenia 

pacjentów z IBS, skali IBS-QOL, nie odnotowano istotnej poprawy jakości życia.  

Chroniony maślan sodu zmniejsza częstość występowania badanych dolegliwości u chorych z 

zespołem jelita drażliwego, nie zmienia natomiast w sposób istotny statystycznie nasilenia 

objawów klinicznych. Zaobserwowano, iż pomimo pewnego zmniejszania się natężenia 

dolegliwości charakterystycznych dla IBS wg kwestionariusza VAS, zależność ta nie jest 

znamienna statystycznie. Kwas masłowy nie wpływa zatem na nasilenie objawów zespołu 

jelita drażliwego. Natomiast równocześnie wykazano istotne zmniejszenie częstości 

występowania wybranych objawów klinicznych IBS. 

Na podstawie uzyskanych wyników skali VAS, odpowiedzi na pytania zamknięte dotyczące 

występowania wybranych dolegliwości oraz analizy „metody jednego pytania” oceniono 

wpływ maślanu sodu na określone objawy IBS. Chroniony kwas masłowy w największym 

stopniu wpływa na badane brzuszne dolegliwości bólowe. Udowodniono znamienne 

zmniejszenie częstości występowania bólu samosistnego, bólu podczas defekacji oraz bólu po 

posiłku u chorych z zespołem jelita drażliwego. 

Dodatkowo wyodrębniono w niniejszej pracy niektóre czynniki determinujące 

indywidualizację wskazań do podawania kwasu masłowego. Wśród chorych poddanych 

wcześniej operacjom brzusznym skuteczność maślanu może być mniejsza. Podobnie 

konieczność prowokacji wypróżnień przed zabiegiem może być przyczyną gorszych wyników 

leczenia w początkowej fazie terapii. 

Mikrootoczkowany maślan sodu okazał się bezpiecznym preparatem w czasie długotrwałego 

stosowania. Fizjologiczna rola kwasu masłowego w przewodzie pokarmowym człowieka 

zdecydowała prawdopodobnie o niewystępowaniu efektów ubocznych działania leku 
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opartego na tym związku. Uczestnicy badania nie raportowali działań niepożądanych 

związanych z terapią dojelitowym maślanem sodu.         
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6. Dyskusja 

 

6.1 Przebieg kliniczny IBS i możliwości jego monitorowania 

Leczenie chorych z zespołem jelita drażliwego jest trudnym i złożonym problemem 

klinicznym. Wydaje mi się, iż jednym z podstawowych aspektów skutecznego postępowania 

jest uświadomienie choremu realnych możliwości medycznych w przypadku zespołu jelita 

drażliwego. Chory powinien mieć świadomość, że zaburzeń czynnościowych, szczególnie 

zespołu jelita drażliwego, nie potrafimy leczyć w sposób w pełni skuteczny i definitywny. 

Działania medyczne mają na celu łagodzenie objawów, zmniejszenie częstości ich 

występowania oraz, przede wszystkim, osiągnięcie stanu w którym chory uzna swoje 

codzienne funkcjonowanie za satysfakcjonujące, dolegliwości zaś za nieistotne lub w 

niewielkim tylko stopniu utrudniające codzienną aktywność [88]. 

Mnogość objawów, ich duże zróżnicowanie oraz znaczna nieprzewidywalność ich pojawiania 

się powodują, iż terapia, pomimo stosowania zalecanych metod i standardów postępowania 

jest często oceniana przez chorego jako mało skuteczna i niesatysfakcjonująca [89]. Z punktu 

widzenia chorego należy mieć jednak na uwadze, że dolegliwości związane z zespołem jelita 

drażliwego, choć często mało spektakularne i wymykające się obiektywnej ocenie klinicznej, 

mogą znacząco wpływać na komfort i jakość życia chorego, prowadząc do obniżenia nastroju, 

pojawienia się wycofania z różnych form aktywności, czy nawet prowadząc do stanów 

depresyjnych [90,91]. 

Kompetentne i efektywne leczenie IBS nie może opierać się na pojedynczych wizytach czy 

kontaktach z chorym. Uzyskanie poprawy jakości życia chorych, bo to właśnie jest 

kluczowym celem działań terapeutycznych, możliwe jest zazwyczaj po dokładniejszym 

zapoznaniu się ze stanem zdrowia chorego, określeniu indywidualnego przebiegu klinicznego 

schorzenia oraz stopniowej modyfikacji zastosowanych zaleceń terapeutycznych. Niezwykle 

istotnym aspektem tych wizyt, determinującym skuteczność terapii, jest możliwość jak 

najbardziej obiektywnej oceny subiektywnego samopoczucia chorego. To zawarte w 

poprzednim zdaniu stwierdzenie stało się punktem wyjścia do tworzenia i modyfikowania 

rożnego rodzaju skal pozwalających na porównywanie samopoczucia chorego w trakcie 

kolejnych wizyt. Oczywiście dobór odpowiednich kryteriów oceny jest istotnym problemem, 

ze względu chociażby na wspomniany brak wymiernych i obiektywnych markerów choroby. 
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Wszelkie próby oceny oparte są zatem na analizie subiektywnej oceny dolegliwości przez 

pacjenta. Istnieją dwa podstawowe sposoby oceniania przebiegu schorzenia: analiza 

poszczególnych objawów klinicznych oraz skale jakości życia i oceny objawów, oceniające i 

sumujące łącznie większą liczbę objawów i problemów. Ocena pojedynczych objawów oparta 

jest przede wszystkim na wizualnej skali nasilenia (zazwyczaj 0-100 mm), czy też liczbowej 

skali analogowej (0-10), gdzie 0 oznacza najmniejsze z możliwych, a 10 największe z 

możliwych nasilenie dolegliwości [92]. Skale te są pochodnymi powszechnie znanych i 

stosowanych coraz częściej w praktyce lekarskiej metod oceny nasilenia bólu [93]. W 

przypadku zespołu jelita drażliwego analizowane objawy dotyczą najczęściej dolegliwości 

bólowych, wypróżnień i konsystencji stolca [94,95]. Skale jakości życia opierają się na 

łącznej analizie wielu objawów, w celu jak najszybszego osiągnięcia spektrum oceny 

skuteczności terapii. Klasycznym kwestionariuszem oceny jakości życia w zespole jelita 

drażliwego jest skala IBS-QOL, odpowiednio walidowana do badania tego schorzenia [12,13] 

i często stosowana [96,97]. Opiera się na 34 pytaniach oceniających w skali 1-5. Kolejną ze 

skal ewaluujących objawy kliniczne w przebiegu zespołu jelita nadwrażliwego jest skala 

Birmingham, uznana i walidowana do oceny tego schorzenia [19]. Kwestionariusz ten, 

składający się z 11 pytań, koncentruje się na najczęstszych objawach klinicznych. W różnego 

rodzaju skalach stosowanych do oceny skuteczności leczenia w zespole jelita nadwrażliwego 

liczne pytania koncentrują się szczegółowo na wybranych problemach czy dolegliwościach. 

Powodować to może, z jednej strony, obniżoną rzetelność odpowiedzi w bardziej 

rozbudowanych skalach („zmęczenie” osoby badanej, zanik motywacji i koncentracji), z 

drugiej zaś, utrudnia globalną ocenę samopoczucia przez chorego. Sposobem uniknięcia tych 

problemów jest wprowadzenie i używanie w badaniach bardzo prostej „metody jednego 

pytania”: „Czy odczuwał Pan/odczuwała Pani wyraźną ulgę dotyczącą dolegliwości bólowych 

brzucha i poczucia dyskomfortu w ciągu ostatniego tygodnia?”. Metoda ta stanowi uznany i 

dość uniwersalny sposób oceny samopoczucia chorego z zespołem jelita nadwrażliwego [98]. 

Wybór odpowiedniej skali był jednym z problemów, które należało rozwiązać przy 

konstruowaniu badania. Z jednej strony mnogość potencjalnych narzędzi badawczych 

wydawała się zwiększać możliwość optymalnego wyboru, z drugiej strony jednak była 

najlepszym dowodem na brak jednolitego, powszechnie uznanego za optymalny, standardu, w 

monitorowaniu przebiegu zespół jelita drażliwego. Większość kwestionariuszy opiera się na 

znacznej, często liczącej kilkadziesiąt pytań puli. Ilość ta ma na celu jak najpełniejszą ocenę 

stanu klinicznego i zebranie maksymalnej ilości informacji. Niesie jednak za sobą ryzyko 

związane z dużą ilością pytań oraz ich dużą drobiazgowością. Wymaga także od chorego 
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trudnego odtworzenia licznych niuansów samopoczucia od czasu poprzedniej wizyty. Jeśli 

bowiem pacjent zauważy bardzo wyraźne, zdecydowane, „kilkupunktowe” pogorszenie lub 

poprawę w jednym, kluczowym dla niego aspekcie, (np. w dolegliwościach bólowych), może 

to zostać zniwelowane przez subtelne różnice dotyczące kilku drugorzędnych dla chorego 

aspektów, gdzie każdorazowo różnica w opisie wynosić może 1 punkt i  odzwierciedlać ten 

sam, de facto, stan kliniczny. Innymi słowy, mimo, iż chory poczuł wyraźną różnicę w ocenie 

ogólnej, może zostać ona przeoczona w natłoku innych, mało istotnych obserwacji i objawów. 

Osobną kwestią pozostaje techniczna strona tego typu ankiet. Doświadczenie zdobyte w 

Poradni Proktologicznej i Klinice Chirurgii oraz udział w badaniach naukowych pokazuje, iż 

często jakość i rzetelność uzyskanej informacji jest odwrotnie proporcjonalna do ilości pytań i 

stopnia skomplikowania kwestionariusza. Nie wszyscy chorzy poza tym będą taką ankietę w 

pełni rozumieć, nie wszyscy też będą odpowiadać na każde pytanie w sposób tak samo 

rzetelny. W natłoku codziennych zajęć lekarz nie zawsze będzie w stanie zweryfikować długą 

i skomplikowaną ankietę. Efektem końcowym może być niewielka użyteczność kliniczna 

tego typu oceny. Szczególną uwagę zwrócono na „metodę jednego pytania” – opartą o proste, 

kompleksowe i dość jednoznaczne pytanie: „Czy odczuwał Pan/odczuwała Pani wyraźną ulgę 

dotyczącą dolegliwości bólowych brzucha i poczucia dyskomfortu w ciągu ostatniego 

tygodnia?”. Pewne wątpliwości można mieć odnośnie zawartego w pytaniu przedziału 

czasowego. Przebieg kliniczny zespołu jelita drażliwego jest bowiem zmienny w czasie i 

bardzo „chimeryczny”, często po długim okresie braku objawów lub ich niewielkiego 

nasilenia może nastąpić nagła eskalacja dolegliwości. Przyjęty więc w ocenie „ostatni 

tydzień” może nie odzwierciedlać w pełni efektów stosowanej terapii. Trudno jednak o inną 

rozsądną alternatywę - krótszy okres czasu będzie jeszcze mniej miarodajny, dłuższy zaś 

może skutkować brakiem dokładnego zapamiętania samopoczucia, ocena taka może być 

mniej wartościowa. Alternatywą dla tego pytania mogłoby być, moim zdaniem pytanie: „Czy 

odczuwał Pan/odczuwała Pani wyraźną ulgę dotyczącą dolegliwości bólowych brzucha i 

poczucia dyskomfortu w porównaniu do poprzedniej wizyty”. Pytanie takie byłoby jednak 

metoda niezwalidowaną, o trudnej do określenia przydatności klinicznej. Bardzo duże różnice 

w zdolności do precyzyjnego określenia, zapamiętania i porównania tak ulotnego parametru 

jak samopoczucie mogłyby znacząco wpływać na jakość udzielanych odpowiedzi i ich 

związek ze stanem rzeczywistym. 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują jednak wyraźnie, iż użyta „metoda jednego 

pytania” okazała się być przydatym i efektywnym parametrem dobrze korelującym z innymi 
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narzędziami badawczymi, jak podobne skale objawowe czy jakości życia. Porównanie 

skuteczności stosowanych skal w monitorowaniu przebiegu zespołu jelita drażliwego nie było 

celem niniejszej pracy, wydaje się jednak, że "metoda jednego pytania"  jest wystarczającym 

instrumentem dla oceny przebiegu terapii w trakcie kontrolnych wizyt w poradni i może być 

rekomendowana jako podstawowy środek analizy prowadzonego leczenia oraz opieki nad 

chorym. 

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz oceny użytych skal można stwierdzić, że 

mikrootoczkowany maślan sodu wpływa korzystnie na łagodzenie przebiegu klinicznego 

zespołu jelita nadwrażliwego, powodując znamienną poprawę jakości życia w skali 

Birmingham. Efekt ten wymaga dłuższego stosowania maślanu sodu, obserwowany jest po 3 

miesiącach kuracji. Kompleksowa, biorąca pod uwagę całość efektywności leczenia, 

subiektywna ocena chorych wskazuje na znamiennie korzystny efekt działania maślanu sodu 

po miesiącu i 3 miesiącach terapii. Efekt ten jest długotrwały i utrzymuje się po 2 miesiącach 

od zakończenia leczenia. Terapia zespołu jelita nadwrażliwego jest procesem długotrwałym, 

wyniki zaś widoczne są najwcześniej po kilku tygodniach leczenia. W celu eliminacji 

przypadkowych wahań nasilenia objawów okres pełnej oceny powinien wynosić ok 2-3 

miesiące. Przyjęty w prezentowanych badaniach czas 3 miesięcy trwania terapii wydaje się 

być akceptowanym i stosowanym również w innych publikacjach [94,95]. Stworzony na 

potrzeby badania protokół został również korzystnie oceniony przez recenzentów publikacji 

omawiającej wyniki niniejszych badań [99]. Wydaje się, iż kompleksowa, syntetyczna ocena 

samopoczucia chorego zawarta w formie jednego podsumowującego pytania: „Czy czuje 

Pan/Pani wyraźne zmniejszenie dolegliwości bólowych i dyskomfortu w ciągu ostatniego 

tygodnia?” jest najbardziej istotna z praktycznego punktu widzenia. Najlepiej też oddaje istotę 

praktycznej weryfikacji skuteczności leczenia w warunkach poradni, gdy zarówno lekarz, jak 

i pacjent stosujący daną formę terapii, jest przede wszystkim zainteresowany jej „ogólnym” 

efektem, tzn. poczuciem poprawy po jej wprowadzeniu. Można przypuszczać, że uzyskanie 

tak istotnej statystycznie różnicy pomiędzy grupą stosującą Debutir® a grupą placebo stanowi 

praktyczne potwierdzenie skuteczności działania maślanu sodu.  

Kolejnym ważnym problemem, który jest dość charakterystyczny dla badań prowadzonych w 

grupie pacjentów z zespołem jelita drażliwego, jest dobór grupy badanej, spełniającej 

odpowiednie kryteria. Wymagany jest szereg warunków koniecznych do kwalifikacji do 

badania, stały przebieg uprzedniego leczenia i względna stabilizacja objawów klinicznych, 

które z góry znacznie ograniczają liczbę potencjalnych uczestników badania. Konstruując 
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niniejsze badanie wstępnie wyselekcjonowano ponad 300 chorych, którzy mieli rozpoznany 

zespół jelita drażliwego, wykluczone zmiany morfologiczne na podstawie badań kontrolnych 

i pozostawali pod opieką Poradni Proktologicznych. Z propozycji zgłoszenia się na spotkanie 

informujące o możliwości udziału w badaniu skorzystało 95 chorych. W trakcie rozmowy 

informacyjnej dotyczącej charakteru badania stopień „nieufności” i „podejrzliwości” 

pacjentów był bardzo duży, w mojej subiektywnej ocenie większy niż przy innych badaniach 

w grupach chorych z nieswoistymi chorobami jelit, chorobami nowotworowymi czy 

przepuklinami, w których miałem okazję uczestniczyć. Chorzy podnosili w rozmowie 

problemy „wykorzystywania przez firmy farmaceutyczne”, „olbrzymiego obciążenia 

zakresem udzielanych informacji” (mając na myśli wypełnianie ankiet), „stresu związanego z 

koniecznością stałego zażywania leku”, „obaw przed zatruciem”, „absolutnej konieczności 

stałego, 24-godzinnego, kontaktu z lekarzem prowadzącym badanie” czy też „gwarancji, że 

stosowany preparat wyleczy im jelita”. 25 chorych, mimo udzielenia obszernych informacji o 

bezpieczeństwie badanego preparatu, nie wyraziło zgody na udział w badaniu. Również 

wśród chorych, którzy zgodzili się na udział w badaniu, widocznych było wiele zachowań 

świadczących o dużej labilności emocjonalnej, podatności na stres i łatwości pojawiania się 

jego wykładników, takich jak nerwowa gestykulacja czy podwyższony tembr głosu. 

Zachowania tego typu, podobnie jak problemy we współpracy z częścią pacjentów są jednak 

powszechnie znane. Problem ten podnoszony jest w publikacjach [100], znajduje również 

potwierdzenie w codziennej praktyce lekarskiej, gdzie chorych z zespołem jelita drażliwego 

powszechnie określa się jako pacjentów „trudnych”. 

Pomimo jednak problemów z doborem grupy badanej, trudno w tym przypadku o zastąpienie 

modelu badań klinicznych jakimkolwiek modelem doświadczalnym. Nierozerwalny wpływ 

psychiki, sytuacji osobistych i oddziaływań środowiskowo-społecznych powoduje, że modele 

doświadczalne oparte na zwierzętach stanowią bardzo marginalną część badań dotyczących 

zespołu jelita drażliwego. Pomimo istnienia kilku takich modeli żaden z nich nie spełnia w 

pełni kryteriów uznania go za reprezentatywny dla badanego schorzenia [101]. Niektórzy 

autorzy wydają się jednak pokładać nadmierną ufność w modelach doświadczalnych badań 

nad IBS. Przykładem może być praca w której na bazie modelu zespołu jelita drażliwego 

oceniano skuteczność wybranych technik akupunktury zastosowanych u szczurów [102]. W 

chwili obecnej modele kliniczne w postaci randomizowanych prospektywnych badań 

pozostają więc podstawowym narzędziem badawczym weryfikującym skuteczność nowych 

preparatów czy metod leczniczych w terapiach zespołu jelita drażliwego. Dobór pacjentów 
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musi uwzględniać ich specyfikę a czas przeznaczony na wyjaśnienia i rozmowy kwalifikujące 

do udziału w badaniu musi być z pewnością dłuższy niż w szeregu innych projektów. 

Prowadzący zaś badanie musi wykazać się dużym opanowaniem, odpornością na stres i 

zdolnością do unikania sytuacji konfliktowych, co nie tylko ułatwia prowadzenie badania ale 

jest również skuteczną metodą zmniejszenia ryzyka wystąpienia zespołu jelita drażliwego u 

samego badacza.  

 

6.2 Leczenie i profilaktyka zaostrzeń zespołu jelita drażliwego 

Stosowane do tej pory terapie w leczeniu zespołu jelita nadwrażliwego są niewystarczająco 

efektywne i nie spełniają w pełni oczekiwań chorych. Ze względu na niezadowalające wyniki 

terapii farmakologicznych, ich potencjalne skutki uboczne, ceny stosowanych leków oraz 

inne czynniki, jak na przykład zniechęcenie brakiem trwałej poprawy, poszukiwane są terapie 

oparte na środkach uzupełniających i alternatywnych. Ponad 50 procent chorych na zespół 

jelita nadwrażliwego poszukuje tego typu dodatkowych form terapii [103], przy czym 

najczęściej są to kobiety, osoby o wykształceniu średnim i wyższym, częściej osoby w wieku 

średnim niż starsze osoby [104]. W ciągu ostatnich dwóch dekad obserwuje się wyraźny 

wzrost popularności terapii uzupełniających i alternatywnych w krajach rozwiniętych [105]. 

W celu poprawy skuteczności leczenia zespołu jelita nadwrażliwego stosuje się tak 

niekonwencjonalne sposoby, jak akupunktura, mogąca dawać lepsze wyniki niż terapie oparte 

na trimebutynie [106], czy oparte na interaktywnych kursach internetowych terapie 

behawioralne, bardzo skuteczne w wyselekcjonowanych grupach chorych [107]. Powyższe 

poszukiwania nowych i skutecznych sposobów leczenia zespołu jelita nadwrażliwego dotyczą 

również produktów spożywczych, pozwalających na bezpieczne i fizjologiczne odtworzenie 

homeostazy jelitowej [108]. Jedną z takich substancji jest badany przez nas kwas masłowy.  

Badanie skuteczności nowo wprowadzanego czynnika o potencjalnie korzystnym działaniu 

terapeutycznym zawsze budzi wiele wątpliwości odnośnie sposobu prowadzenia 

eksperymentu. Projekt badawczy musi być skonstruowany w ten sposób, by jak najmniej 

dodatkowych czynników wpływało na ocenę skuteczności badanej terapii. W przypadku 

zespołu jelita nadwrażliwego istnieje wiele różnych modeli. W części z nich leczenie 

prowadzone jest w grupie pacjentów zdiagnozowanych de novo, gdzie wprowadza się 

standardowo stosowane leczenie, oparte zazwyczaj na mebewerynie czy trimebutynie, oraz, 
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dodatkowo, substancję badaną. W prowadzonym w ten sposób modelu badawczym, jednak 

bez użycia placebo, wykazano istotny wpływ mikrootoczkowanego maślanu sodu na 

zmniejszenie objawów klinicznych i poprawę jakości życia w krótkoterminowej, trwającej 6  

tygodni, obserwacji [74]. Model taki wprowadza jednak wiele dodatkowych zmiennych, 

trudno określić na ile wprowadzone a priori leki będą tolerowane i skuteczne u danego 

pacjenta, wiadomo, iż indywidualizacja i optymalizacja terapii farmakologicznej u chorych z 

zespołem jelita nadwrażliwego jest szczególnie trudna i często długotrwała.  

W innych modelach stosuje się jedynie monoterapię, opartą na ocenianej substancji czy 

modyfikacji dietetycznej. Model ten jest jednak możliwy do zastosowania jedynie u chorych o 

niewielkim nasileniu objawów, którzy nie będą zmuszeni do sięgania po inne leki w 

przypadku nasilenia dolegliwości.  

W prezentowanym przez nas badaniu zaproponowany został model, biorący pod uwagę 

stosowaną dotychczas przez chorych formę farmakoterapii. Była ona, mimo niepełnej 

skuteczności, zaakceptowana przez chorych i często określana jako „konieczny wybór” – jej 

stosowanie nie dawało w pełni satysfakcjonującej poprawy, próby jednak odstawienia czy 

zmiany prowadziły często do szybkiego nasilenia objawów. Zdecydowano o pozostawieniu 

dotychczasowej terapii i zaproponowano chorym wprowadzenie maślanu sodu – dodatkowej 

substancji mogącej potencjalnie poprawić wyniki leczenia. Wydaje się, iż ten model mógł w 

sposób optymalny, dzięki wprowadzeniu randomizacji i placebo, ocenić wpływ samego 

maślanu sodu w leczeniu zespołu jelita nadwrażliwego. W analizie wyników należy jednak 

wziąć pod uwagę, iż model taki mógł wpływać na niedoszacowanie efektu działania kwasu 

masłowego. 

Leczenie farmakologiczne zespołu jelita nadwrażliwego jest wciąż dużym problemem, 

stosowane leki, zwłaszcza w Europie, nie wykazują oczekiwanej przez chorych i lekarzy 

skuteczności. Ponieważ „konwencjonalne” metody leczenia farmakologicznego posiadają 

bardzo rozbudowaną bibliografię a zagadnienie to jest osobnym, kompleksowym problemem, 

nie zajmowałem się tym aspektem w niniejszej dyskusji. Konkluzją rozważań związanych z 

konwencjonalną terapią farmakologiczną zespołu jelita drażliwego jest wniosek, iż wciąż 

poszukiwane są nowe preparaty, leki i formy terapii uzupełniającej, mogące poprawić 

skuteczność leczenia.  

W zespole jelita drażliwego, jak w rzadko którym schorzeniu oddziaływania psychologiczne 

związane z udziałem w badaniu mogą być bardzo istotnym czynnikiem rzutującym na 
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uzyskane wyniki. Sam udział w badaniu klinicznym, kontakt z lekarzem, skupienie się na 

dolegliwościach chorego jest dla wielu z nich czynnikiem mogącym poprawić subiektywnie 

jakość życia i wpłynąć fałszywie dodatnio na ocenę skuteczności stosowanej terapii [109]. 

Chorzy z zespołem jelita drażliwego czują się często z tym schorzeniem źle, jest ono „nieme” 

w badaniach obiektywnych, część chorych spotyka się z zarzutem ze strony rodziny czy 

środowiska pracy, że wymyśla sobie schorzenie, lub za bardzo użala się nad sobą, albo  

wmawia sobie chorobę. Udział w badaniu klinicznym bywa dla chorych potwierdzeniem 

faktycznej obecności problemu zdrowotnego, uspokaja ich, że choroba faktycznie istnieje a 

jej leczenie jest problemem medycznym. Naturalnie czynniki te wpływać mogą znacząco na 

wyniki prowadzonych badań. Wydaje się oczywiście, iż badania z użyciem placebo powinny 

wyeliminować ten problem. Każdy chory, niezależnie od tego czy jest w grupie badanej czy 

w grupie placebo, spotyka się z takim samym zainteresowaniem ze strony zespołu 

prowadzącego badanie. Wykazano jednak, że istnienie powszechnie znanego efektu placebo 

jest w grupie chorych z zespołem jelita drażliwego znacznie silniejsze niż w innych 

schorzeniach [110]. Przyjęty model badawczy, oparty o placebo, ma więc z pewnością pewne 

ograniczenia jest jednak zbliżony do modelu demokratycznego – nie ma dla niego innej 

sensownej alternatywy. 

Wśród analizowanych modeli leczenia zespołu jelita drażliwego opartych na użyciu metod 

czy preparatów spoza „standardowej listy” wymienić można metody oparte na psychoterapii. 

Powszechnie uważa się, że stres jest jednym z czynników nasilających objawy zespołu jelita 

drażliwego [111]. W Polsce aspekt leczenia z udziałem psychologa czy psychoterapeuty jest 

zagadnieniem niemal nieznanym, decyduje o tym zarówno niewystarczająca wiedza o takiej 

możliwości terapii jak i brak odpowiednich specjalistów. Należy też pamiętać, iż nadal 

pokutuje w naszym kraju przekonanie, że korzystanie z tej formy terapii świadczy o 

zaburzeniach psychicznych i jest objawem „wariactwa”. Szkoda, iż nie stosuje się w naszych 

realiach tych form terapii ponieważ ich skuteczność jest dobrze udokumentowana. 

Efektywność tych form leczenia zbliżona jest w niektórych badaniach do skuteczności 

standardowych form terapii [112]. W przypadku niewystarczających efektów tego typu 

leczenia i utrzymywania się problemów z kontrolą sytuacji stresowych uzasadnione jest 

użycie leków o działaniu psychotropowym, oczywiście pod pełną kontrolą specjalisty i w 

stałym monitorowaniu efektów leczenia [113].  

Korzystne działanie mają również techniki psychoterapii oparte na medytacji, których 

skuteczność jest bardzo dobra, pozytywny wpływ utrzymuje się długotrwale i charakteryzuje 
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się również współwystępującą często normalizacją ciśnienia tętniczego krwi [114]. 

Oddziaływanie ogólnoustrojowe jest również jednym z efektów fizjoterapii w leczeniu 

zespołu jelita drażliwego. Regularny, odpowiednio dobrany wysiłek fizyczny, z przewagą 

ćwiczeń ogólnorozwojowych i z ograniczeniem wysiłku statycznego, wpływa bardzo 

korzystnie na zmniejszenie objawów zespołu jelita drażliwego [115,116]. Problem 

odpowiednio dobranych, zindywidualizowanych ćwiczeń jest o tyle istotny, że znaczna część 

chorych nie wie w ogóle o tej formie terapii. Dzięki powszechności Internetu i znacznemu 

ułatwieniu dostępności do informacji medycznych wiedza na ten temat stale jednak rośnie 

[117]. Wspomniane powyżej możliwości leczenia, to znaczy psycho- i fizjoterapia powinny 

być szerzej rekomendowane a chorzy informowani o takich możliwościach. 

Najważniejsza dla pacjenta, również z zespołem jelita drażliwego, jest chyba jednak 

możliwość leczenia przy pomocy „pastylek”. Chorzy z jednej strony negują stosowanie 

„chemii farmaceutycznej” jako niezdrowej i zatruwającej organizm, posiadającej skutki 

uboczne i kosztownej, z drugiej jednak zazwyczaj oczekują, iż lekarz przepisze im jakiś 

preparat, najlepiej naturalny, niedrogi i bezpieczny. Nie należy się więc dziwić, że 

poszukiwania nowych form leczenia zespołu jelita drażliwego oparte są coraz częściej na 

suplementach dietetycznych i „terapiach naturalnych” [56]. Przykładów tego typu 

poszukiwań jest w literaturze w ostatnim czasie bardzo dużo, należą do nich chociażby olej 

miętowy [118] czy guma guar [119]. Wciąż aktualne pozostają też poglądy na korzystny 

wpływ prebiotyków i probiotyków [120,121]. Jednym z przykładów tej formy terapii może 

być stosowanie kwasu masłowego. To niezwykle fizjologiczny model leczenia. Kwas 

masłowy ewolucyjnie obecny był w diecie człowieka „od zawsze” znajdując się między 

innymi we wszelkich sfermentowanych produktach mlecznych czy też w znacznej części 

roślinnych. Postęp w obróbce żywności i technikach jej sterylizacji spowodował, iż zniknęły 

naturalne źródła kwasu masłowego. W wysoko rozwiniętych krajach Północy jego stężenie w 

przewodzie pokarmowym ludzi jest znacząco niższe niż w krajach ubogiego, wciąż bardziej 

rolniczego Południa. Nie jest chyba przypadkiem, że trzy regiony powszechnie znane z 

długowieczności ich mieszkańców (doliny Gruzji, dolina Hunzy w Pakistanie, Vilcabamba w 

Peru) to rejony intensywnej hodowli owiec. Mleko owcze, szczególnie zaś powstające z niego 

naturalnie fermentujące sery, są z jednej strony istotnym elementem diety, z drugiej zaś 

ważnym żródłem kwasu masłowego. 
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6.3 Rola kwasu masłowego w terapii zespołu jelita drażliwego 

W przeprowadzonym badaniu wykazano korzystny efekt działania mikrootoczkowanego 

maślanu sodu (Debutir®) u chorych z zespołem jelita drażliwego. Poprawa miało zarówno 

charakter w pełni subiektywny, jak i dotyczący bardziej obiektywnych wykładników, przede 

wszystkim częstości występowania wybranych dolegliwości. Komponenta subiektywna 

polegała na poprawie jakości życia ocenianej w wybranych skalach, jak i na określeniu przez 

pacjentów swojego globalnego samopoczucia jako lepsze niż przed terapią. Należy 

zdecydowanie podkreślić, iż w zastosowanej skali IBS-QOL stwierdzono brak znamienności 

statystycznej w różnicach pomiędzy badanymi grupami. Znamiennie istotną różnicę, 

wskazującą na korzystny efekt badanego preparatu w stosunku do grupy placebo uzyskano w 

ocenie przy użyciu skali Birmingham. Wydaje mi się, że bardzo przekonującym 

potwierdzeniem jest „metoda jednego pytania”, w której również wykazano statystycznie 

istotną różnicę pomiędzy chorymi stosującymi leczenie badanym preparatem a grupą placebo.  

Także oceniane parametry obiektywne, jak przede wszystkim najbardziej dokuczliwe dla 

chorych dolegliwości bólowe, uległy poprawie, tzn. w sposób istotny statystycznie 

zmniejszyła się ich częstość. Zmniejszyło się również ich nasilenie, ale bez wykazanej 

znamienności statystycznej. Redukcja parametrów bólowych, oceniana w skalach VAS, miała 

oczywiście tylko częściowo „mierzalny” charakter, nie ma jednak w tej chwili bardziej 

obiektywnych narzędzi badawczych, które byłyby możliwe do wykorzystania przez 

obserwatora zewnętrznego (a więc bez udziału chorego). Poprawa ta jest szczególnie istotna, 

gdy weźmie się pod uwagę fakt kontynuowania przez chorych wcześniejszych form terapii. 

Efekty leczenia przy pomocy badanego preparatu mają więc charakter wartości dodanej, 

należy brać pod uwagę to, iż stosowana przez chorych wcześniej terapia zabezpieczała ich w 

jakiś sposób przed nasileniem się dolegliwości klinicznych. Oczywiście niejako 

automatycznie nasuwa się pytanie dotyczące skuteczności mikrootoczkowanego maślanu 

sodu w monoterapii, szczególnie w rozpoczynanym dopiero leczeniu, u chorych uprzednio nie 

leczonych farmakologicznie. Istnieje pełne uzasadnienie kontynuacji tych badań. Rezultaty 

przedstawionych w niniejszej pracy badań stanowią tego pełne potwierdzenie i stanowiły 

niezbędny, moim zdaniem, element weryfikujący przydatność i bezpieczeństwo stosowania 

mikrootoczkowanego maślanu sodu u chorych z zespołem jelita drażliwego. Kwas masłowy 

wydaje się być substancją o dużym potencjale i bardzo fizjologicznym mechanizmie 

działania.   
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W warunkach prawidłowej, zbilansowanej diety, zawierającej odpowiednie proporcje białek, 

węglowodanów i tłuszczów oraz niezbędne pro- i prebiotyki, poziom endogenny kwasu 

masłowego jest wystarczający dla prawidłowego przebiegu procesów regeneracji i odnowy 

nabłonka błony śluzowej jelita. Obserwuje się jednak coraz częściej, zwłaszcza u osób z dietą 

ubogobłonnikową i wysoko przetworzoną, spadek poziomu endogennego kwasu masłowego 

oznaczanego w stolcu. Kwas masłowy jest selektywnie transportowany ze światła jelita przez 

błonę komórkową do wnętrza kolonocytów przez elektroobojętny system wymiany anionów, 

zarówno na drodze transportu aktywnego, jak i biernego. Kwas masłowy działa silnie 

troficznie na nabłonek jelitowy, odgrywa istotną rolę w utrzymaniu pH i obronie błony 

śluzowej jelita przed inwazją mikroorganizmów. Liczne badania potwierdzają korzystny 

przeciwzapalny, przeciwnowotworowy i troficzny efekt działania maślanu w obrębie 

przewodu pokarmowego. Przy doustnej podaży kwasu masłowego, czy jego soli, istnieją dwa 

podstawowe problemy: specyficzny, wyraźnie niemiły smak i zapach oraz bardzo szybkie 

wchłanianie kwasu masłowego w górnym odcinku przewodu pokarmowego, powodujące, iż 

podany bezpośrednio nie dociera praktycznie do jelita grubego. Zastosowana w badanym 

preparacie Debutir® innowacyjna formuła dojelitowa pozwoliła na zneutralizowanie jego 

właściwości smakowo-zapachowych oraz spowodowała stopniowe, powolne uwalnianie 

maślanu na całym odcinku przewodu pokarmowego, w tym w jelicie grubym. Wydaje się, iż 

jest to optymalna forma podawania maślanu, pozwalająca na pełne wykorzystanie jego 

korzystnego działania na błonę śluzową jelita grubego.  

Istnieje wiele publikacji potwierdzających efekt przeciwzapalny kwasu masłowego w jelicie 

grubym. Jego podawanie prowadzi do znaczącego hamowania uwalniania cytokin zapalnych, 

takich jak: IL-1beta, IL-10, IL-12/23p40 czy TNF-alfa [122]. Efekt ten jest najistotniejszy w 

fazie aktywnej zapalenia, w stadium remisji wpływ maślanu jest nadal korzystny, aczkolwiek 

znacznie słabszy (minor effects) [123]. Mniej wiadomo o działaniu maślanu u pacjentów z 

zespołem jelita nadwrażliwego. Stwierdzono, iż stężenie kwasu masłowego, zwłaszcza w 

postaci biegunkowej, jest znacząco obniżone [82]. Wykazano również, że maślan u ludzi 

może zmniejszać odczuwanie bólu trzewnego, zarówno w modelach bezpośredniej podaży 

maślanu [79], jak i pośredniego zwiększania jego stężenia przez podawanie dużej liczby 

włókien nierozpuszczalnych [83]. U chorych z zespołem jelita drażliwego oprócz dobrze 

znanego, wspomnianego już wcześniej, efektu troficznego z pewnością istotną rolę odgrywa 

wpływ maślanu na funkcje motoryczne jelita. W modelu doświadczalnym maślan sodu 

wpływa korzystnie na zmniejszenie nadwrażliwości receptorów jelitowych, co prowadzi do 
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zmniejszenia amplitudy ciśnienia śródjelitowego [124]. W innych modelach doświadczalnych 

wykazano, że maślan zwiększa efektywność perystaltyczną jelita grubego, poprawia 

kurczliwość mięśniówki okrężnej i wpływa regulująco na neuroprzekaźnictwo jelitowe, 

szczególnie w przypadku spowolnionej perystaltyki [84]. Również wspomniana wcześniej 

zdolność maślanu do zmniejszania odczuwania bólu trzewnego jest związana być może z jego 

korzystnym wpływem na neurony jelitowe [79]. 

Ciekawa jest koncepcja wykazująca zbieżności pomiędzy chorobą uchyłkową a zespołem 

jelita drażliwego [125,126]. Współwystępowanie szeregu zmian, w tym morfologicznych oraz 

związanych z aktywnością hormonów jelitowych, może tłumaczyć korzystny efekt maślanu w 

leczeniu zespołu jelita drażliwego. Wieloletni przebieg zespołu jelita nadwrażliwego z 

dominacją zaparć może podnosić ryzyko wystąpienia uchyłkowatości. Obecność uchyłków 

może z kolei nasilać objawy i dolegliwości zespołu jelita drażliwego. Szereg objawów i cech 

klinicznych charakterystyczny jest dla obydwu tych schorzeń. Należą do nich zaburzenia 

perystaltyki jelita grubego, nadwrażliwość trzewna, obecność niewielkiego lub średniego 

zapalenia błony śluzowej oraz zwiększonego stężenia substanji P (ang. substance P) oraz 

naczynioaktywnego peptydu jelitowego (ang. vasoactive intestinal polypeptide – VIP) 

[127,128]. W chwili obecnej brak jest też możliwości jednoznacznej weryfikacji, które z 

objawów mogą być wynikiem choroby uchyłkowej, które zaś zapalenia uchyłków. Z jednej 

strony objawy kliniczne mogą wyprzedzać pojawienie się uchyłków, z drugiej jednak nadal 

pozostaje niejasne, dlaczego 80% przypadków uchyłkowatości pozostaje bezobjawowe, 

pomimo obecności uchyłków w jelicie grubym [129]. Obserwacje potwierdzają dużą 

zbieżność pomiędzy chorobą uchyłkową a zespołem jelita drażliwego. Ryzyko wystąpienia 

uchyłkowatości jest 9,4-krotnie większe w grupie pacjentów powyżej 65 roku życia z 

obecnością zespołu jelita drażliwego niż w tej samej grupie wiekowej bez rozpoznanego IBS 

[130]. Zdolność do zmniejszenia nasilenia reakcji zapalnej w obrębie nabłonka błony 

śluzowej mogłaby więc być jednym z elementów wpływających na skuteczność terapii u 

chorych z zespołem jelita drażliwego. Komórki nabłonka śluzówki jelitowej tworzą fizyczną 

barierę, szczelnie odgradzającą światło przewodu pokarmowego od środowiska 

wewnętrznego organizmu. Wzrasta jednak liczba dowodów na to, że kolonocyty wykazują 

aktywność w inicjowaniu i podtrzymywaniu procesów zapalnych w jelicie. Mają one 

zdolność odpowiedzi na interleukinę-1 (IL-1), interleukinę-8 (IL-8) i inne cytokiny. Procesy 

te były przedmiotem wielu badań przy opracowaniu strategii leczenia przeciwzapalnego 

chorób jelit. Böcker i wsp. wykazali w badaniach in vitro i in vivo, że maślan wywiera 
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korzystny immunoregulacyjny wpływ na komórki nabłonka jelitowego i inne populacje 

komórek śluzówki przez modyfikowanie ekspresji ich genów [131]. Mechanizm jego 

działania opiera się na hamowaniu aktywności deacetylazy histonowej. Wlewka doodbytnicza 

zawierająca kwas masłowy u pacjentów cierpiących na wrzodziejące zapalenie jelita grubego 

dawała pozytywne efekty, ze względu na przeciwzapalne działanie maślanu na docelowe 

populacje komórek nabłonka jelitowego. Badając mechanizm przeciwzapalnego działania 

maślanu testowano in vitro wpływ maślanu sodu na sekrecję IL-8 [73]. IL-8 jako silny 

czynnik chemotaktyczny, pobudza napływ komórek nacieku zapalnego i potęguje lokalną 

odpowiedź zapalną. Wiadomo, że komórki nabłonka jelitowego są miejscem lokalnej syntezy 

IL-8, stymulowanej przez TNF-alfa. Autorzy wykazali, iż maślan sodu, zależnie od dawki, ma 

zdolność redukowania odpowiedzi zapalnej nabłonka jelitowego, poprzez ograniczenie 

stymulowanej TNF-alfa sekrecji IL-8. Hamuje także aktywację samego TNF-alfa, głównej i 

najsilniejszej cytokiny prozapalnej. Wyniki badania wskazują na znaczącą rolę maślanu jako 

czynnika przeciwzapalnego. Badanie wykazało, że maślan może być istotnym narzędziem 

blokowania kaskady cytokin na poziomie lokalnym, a tym samym ważną składową prewencji 

i leczenia chorób zapalnych jelit.  

Bezpośrednie przeciwzapalne działanie maślanu wiązane jest z hamowaniem migracji 

czynnika jądrowego NFkappaB i jego wiązania z DNA jądra komórkowego, a tym samym 

hamowania transkrypcji i produkcji cytokin prozapalnych [78]. SCFA posiadają też zdolność 

hamowania aktywacji i proliferacji limfocytów [132] oraz hamowania aktywności 

mieloperoksydazy neutrofilowej odpowiedzialnej za niszczenie objętej procesem zapalnym 

tkanki jelita [133].  

Jak wynika z przedstawionych powyżej doniesień istnieje cały szereg potencjalnych 

machanizmów mogących warunkować skuteczność terapii zespołu jelita drażliwego z 

użyciem preparatów kwasu masłowgo. Efekt ten jest prawdopodobnie złożony i wynika z 

wielokierunkowego, bardzo fizjologicznego machanizmu działania kwasu masłowego w 

obrębie jelia grubego. Warunkiem skutecznego działania tego rodzaju preparatów jest 

uzyskanie odpowiedniego stężenia substancji leczniczej w przewodzie pokarmowym.  

 

 



85 

6.4 Bezpieczeństwo stosowania i tolerancja preparatów kwasu masłowego  

W świetle dostępnej literatury, danych farmakologicznych i klinicznych, należy stwierdzić, iż 

kwas masłowy jest substancją bezpieczną w stosowaniu, o bardzo wysokiej dawce 

bezpiecznej i tolerowanej. W modelach klinicznych przy doustnej podaży kwasu masłowego 

(w formie bezpośredniej lub soli) u zdrowych wolontariuszy nie zaobserwowano żadnych 

klinicznych działań niepożądanych. Jedyne obserwowane skutki uboczne, mimo względnie 

dużej ilości przyjmowanego maślanu, dotyczyły niewielkich odchyleń w badaniach 

biochemicznych: wzrost stężenia glukozy we krwi, nieznaczne podwyższenie mocznika (ze 

względu na dobrze znany efekt argininy na ureogenezę) i obniżenie sekrecji insuliny. Stężenie 

glukozy we krwi osiągało 6,1 mmol/l zaraz po podaniu maślanu i 7,3 mmol/l po kolejnych 

120 min. Prawdopodobnie ma to związek z gwałtowną sekrecją glukagonu odpowiedzialnego 

za glikogenolizę i glukoneogenezę.  

Najwyższa dawka maślanu sodu do podania dożylnego ustalona w przebiegu badań na 

myszach wynosi 1,25 g/kg m.c. Dawki 10 g/kg m.c. i 7,5 g/kg m.c. maślanu sodu podanego 

i.v. były letalne dla 2/2 myszy w przeciągu 1 minuty. Podanie dożylne 5 g/kg m.c. 

powodowało śmierć w przeciągu 24 h od podania u 5/5 myszy. Dawka dożylna 2,5 g/kg m.c. 

spowodowała u 5/5 myszy brak odruchu postawy i ułożenia (righting reflex) przez 30 min od 

podania. U wszystkich zwierząt obserwowano martwicę ogona do 24 h od podania. Dawka 

dożylna 1,25 g/kg m.c. wywoływała 30-minutowy letarg, jednak potem myszy wracały do 

aktywności bez wyraźnych następstw choroby. Podanie doustne maślanu sodu w dawce 5 

g/kg m.c. powodowało obniżenie temperatury ciała u 5/5 myszy oraz brak odruchu postawy i 

ułożenia przez 8 h. Po ogrzaniu wszystkie myszy przeżyły kolejne dni obserwacji bez 

żadnych następstw. W krótkim czasie od podania maślanu sodu zwierzęta wykazywały 

oddechowe oznaki ogólnoustrojowej kwasicy metabolicznej, z zaburzeniami oddychania 

podobnymi do obserwowanych u pacjentów z cukrzycową kwasicą ketonową lub kwasicą w 

przebiegu niewydolności nerek. Bazując na dawce dożylnej 1,25 g/kg m.c. dla myszy oraz 

dawkach doustnych, ustalono najwyższą dawkę maślanu sodu możliwą do podania doustnego 

u szczurów – dawka ta wynosi 500 mg/kg m.c.  

Z praktycznego punktu widzenia osiągnięcie dawki maksymalnej u człowieka wymagałoby 

jednoczasowego spożycia kilkunastu-kilkudziesięciu opakowań suplementu dietetycznego 

zawierającego kwas masłowy, dawka toksyczna musiałaby zawierać kilkukrotnie większą 

ilość preparatu. Należy więc przyjąć, iż suplementy dietetyczne kwasu masłowego i jego 
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pochodnych, w tym Debutir®, nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia osób 

przyjmujących, nawet w przypadku prób samobójczych (zatrucie lekami) czy przypadkowego 

spożycia, przy podanych powyżej dawkach nie należy spodziewać się negatywnych skutków 

zdrowotnych. 

Analizując dostępne literaturowo dane dotyczące skutków ubocznych i działań niepożądanych 

kwasu masłowego należy wspomnieć, iż nadprodukcja lub kumulacja krótkołańcuchowych 

kwasów tłuszczowych w jelitach może wywierać toksyczny wpływ na komórki błony 

śluzowej i wywołać zapalenie śluzówki jelita, w mechanizmie zaburzeń trawienia i 

nadmiernego rozrostu flory bakteryjnej. Efekt ten jest wspólny dla prawie wszystkich 

krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, w tym dla kwasu masłowego. Najbardziej 

prawdopodobnym mechanizmem wspomnianego efektu cytotoksycznego może być indukcja 

apoptozy. Osiągnięcie tego efektu wymaga jednak bardzo dużych dawek kwasu masłowego 

czy innych krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. W przełożeniu na dawki 

stosowanego preparatu byłyby to ilości odpowiadające ponad 1000 kapsułek. W badaniach 

klinicznych z zastosowaniem mieszaniny krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych z 

40mmol/L zawartością maślanu lub samego maślanu w stężeniu 100mmol/L – nie 

zaobserwowano toksyczności, ani działań niepożądanych u pacjentów. 

Można więc przyjąć, iż kwas masłowy jest substancją bardzo bezpieczną, nawet w wysokich 

dawkach używanych w terapiach czy badaniach klinicznych nie stwierdza się skutków 

ubocznych. Biorąc pod uwagę olbrzymią rozpiętość między dawkami terapeutycznymi a 

dawkami potencjalnie szkodliwymi należy uznać, że nie istnieje praktycznie możliwość 

przedawkowania kwasu masłowego czy maślanu sodu. 

W dotychczasowych badaniach nad maślanem sodu wykazano, iż lek podawany doustnie jest 

substancją bardzo szybko metabolizowaną w komórkach jelita. Nawet wysokie dawki 

niechronionego maślanu sodu nie wpływają istotnie na poziom maślanu sodu w surowicy. Jak 

wykazano w badaniach przeprowadzonych na szczurach, dawkę toksyczną (LD50) maślanu 

sodu podawanego doustnie, określono na 2940 mg/kg. Proponowana dawka maksymalna 300 

mg czyli 4,28 mg/kg (przy przyjętej masie ciała 70 kg) jest więc dawką całkowicie 

bezpieczną.  

Wybrane dawki są wynikiem badań skuteczności stosowania maślanu sodu, w których 

wykazano biologiczną aktywność maślanu na proliferację komórek raka okrężnicy u 

szczurów (linii LIM–1215) w stężeniu 1-10 mmol/l. Proponowane przez nas dawki 
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przeznaczone do leczenia stanów zapalnych jelita wywołają zmiany stężenia maślanu sodu  w 

jelicie grubym o 5-6 mmol/l, co mieści się w powyższym przedziale i pokrywa się z zakresem 

dawek stosowanych w opisywanych przez innych autorów badaniach z użyciem maślanu 

sodu. 

Ocena bezpieczeństwa stosowania kwasu masłowego w badaniu wynikała z podstawowych 

zaleceń prowadzenia badań, w tym ochrony i bezpieczeństwa pacjentów biorących udział w 

badaniu, lepszego zrozumienia profilu bezpieczeństwa badanego leku, poznania ewentualnej, 

zależnej od dawki, toksyczności leku oraz wymogów etycznych. Ocena ta możliwa była 

dzięki raportowaniu informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leków w formie 

gromadzenia danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku, raportowania i 

monitorowania zdarzeń niepożądanych.  

W trakcie badania nie stwierdzono zaistnienia zdarzeń niepożądanych i niebezpiecznych 

skutków ubocznych. Chorzy nie zgłaszali żadnych problemów zdrowotnych wynikających, 

lub mogących potencjalnie wynikać, ze stosowania mikrootoczkowanego kwasu masłowego. 

Rodzaj zastosowanej matrycy lipidowej był również czynnikiem eliminującym nieprzyjemny 

smak i zapach kwasu masłowego. 

Podsumowując, maślan sodu w innowacyjnej postaci dojelitowej, może i powinien stanowić 

element uzupełniający w standardowo stosowanych farmakoterapiach zespołu jelita 

nadwrażliwego, niezależnie od rodzaju stosowanych leków. Preparat jest dobrze tolerowany 

przez chorych, nie wykazuje działań niepożądanych i skutków ubocznych. 
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7. Wnioski 

 

7.1 Mikrootoczkowany maślan sodu wywiera wpływ na przebieg kliniczny zespołu jelita 

drażliwego, wywołując u pacjenta wrażenie subiektywnej poprawy. 

7.2 Chroniony maślan sodu zmniejsza częstość występowania bólu u chorych z zespołem 

jelita nadwrażliwego, nie zmienia jednak jego natężenia.  

7.3 W badaniu nie wykazano działań niepożądanych mikrootoczkowanego maślanu sodu. 
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8. Streszczenie 

 

Zespół jelita drażliwego jest jednym z częstszych czynnościowych schorzeń przewodu 

pokarmowego, wyróżniającym się nawracającymi dolegliwościami bólowymi lub 

dyskomfortem brzusznym oraz wzdęciami, wraz z występującymi równocześnie 

zaburzeniami wypróżnień, bez uchwytnej organicznej przyczyny leżącej u podstaw choroby. 

Pomimo dostępności wielu różnorodnych leków stosowanych w terapii zespołu jelita 

drażliwego ich skuteczność jest wciąż niezadawalająca, niewiele przewyższająca efekt 

placebo. Kwas masłowy, który odgrywa istotną rolę w procesach zapalnych, regeneracyjnych 

i aspektach czynnościowych jelit, może stanowić nowy, potencjalnie skuteczny środek w 

terapii zespołu jelita nadwrażliwego. 

Celem badania było określenie wpływu innowacyjnej postaci dojelitowej maślanu sodu na 

wybrane objawy kliniczne i jakość życia pacjentów z zespołem jelita drażliwego. W pracy 

zamierzano wskazać objawy IBS najbardziej podatne na działanie kwasu masłowego. Ocenie 

poddano także bezpieczeństwo stosowania mikrootoczkowanego maślanu sodu u chorych z 

zespołem jelita nadwrażliwego.   

Badanie o charakterze dwuośrodkowej, randomizowanej, podwójnie ślepej klinicznej próby z 

użyciem placebo zakończono u 66 osób, w tym 42 kobiet i 24 mężczyzn. Uczestników 

rekrutowano spośród pacjentów przyszpitalnych poradni proktologicznych, stosujących jedną 

ze standardowych terapii zespołu jelita drażliwego przez minimum 3 miesiące przed 

włączeniem do badania. Chorzy pouczeni zostali o konieczności kontynuacji dotychczas 

stosowanej terapii w trakcie uczestnictwa w projekcie. W grupie badanej chorzy otrzymali, 

poza standardowym leczeniem, preparat maślanu sodu w innowacyjnej formule dojelitowej w 

dawce 2 x 150 mg dziennie, a w grupie kontrolnej przyjmowali placebo. Pacjenci oceniani 

byli w momencie rozpoczęcia badania, po miesiącu oraz po 3 miesiącach trwania terapii, za 

pomocą skal jakości życia Birmingham i kwestionariusza IBS-QOL. Częstość i nasilenie 

wybranych objawów klinicznych oszacowano przy użyciu wizualnej skali analogowej (VAS-

IBS) oraz pytań zamkniętych, dotyczących występowania lub braku badanych objawów w 

ciągu ostatniego tygodnia przed wizytą. Ponadto wykorzystano w badaniu tzw. „metodę 

jednego pytania” oraz stworzony na potrzeby projektu kwestionariusz, w postaci tygodniowej 
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karty obserwacji, oceniający częstość występowania wybranych objawów, szczególnie bólów 

brzucha oraz zaburzeń wypróżniania.  

Po miesiącu leczenia stwierdzono znamienne zmniejszenie częstości występowania bólu w 

trakcie defekacji oraz bliskie istotności statystycznej zmniejszenie częstości występowania 

bólu po posiłku. Po trzymiesięcznej terapii istotnie zmniejszył się odsetek chorych 

podających ból brzucha samoistny, ból brzucha po posiłku, ból brzucha przy defekacji, parcie 

na stolec po wypróżnieniu, oraz zmianę konsystencji stolca i zaparcie. Nasilenie badanych 

dolegliwości takich jak bóle brzucha, wzdęcia i zaburzenia wypróżniania uległo również 

zmniejszeniu ale nie było statystycznie istotne. Subiektywna ocena jakości życia była 

znamiennie wyższa u chorych otrzymujących maślan sodu po miesiącu i 3 miesiącach trwania 

terapii oraz 2 miesiące po jej zakończeniu. Podczas długotrwałego stosowania kwasu 

masłowego nie wykazano występowania istotnych działań niepożądanych. Chroniony 

dojelitowy maślan sodu okazał się bezpiecznym preparatem o niskiej toksyczności.      

W ocenie klinicznego przebiegu zespołu jelita drażliwego zastosowanie znalazły różne skale 

specyficzne dla IBS, jednakże wiele spośród nich wymaga wielokrotnych odpowiedzi na 

liczne pytania oraz, następnie, ich czasochłonnej analizy, co utrudnia stosowanie 

kwestionariuszy w codziennej praktyce. W celu uproszczenia sposobu monitorowania 

przebiegu choroby, jednocześnie z zachowaniem obiektywnej oceny dolegliwości, stworzono 

proste skale stanowiące użyteczne narzędzia badawcze. W niniejszej pracy zastosowano dwa 

proste kwestionariusze: VAS-IBS oraz „metodę jednego pytania” („Czy odczuwał 

Pan/odczuwała Pani wyraźną ulgę dotycząca dolegliwości bólowych brzucha i związanego z 

tym dyskomfortu w ciągu ostatniego tygodnia?”).  Porównanie skuteczności skal stosowanych 

w zespole jelita drażliwego nie było celem niniejszej pracy, wydaje się jednak, iż „metoda 

jednego pytania” jest wystarczającym instrumentem dla oceny przebiegu choroby w trakcie 

kontrolnych wizyt w poradni. Ten prosty kwestionariusz przydatny może być zwłaszcza u 

chorych z zespołem jelita drażliwego wymagających częstych wizyt monitorujących i 

modyfikujących przebieg dotychczasowego leczenia.  

Kwas masłowy zmniejsza częstość występowania wybranych objawów klinicznych u chorych 

z zespołem jelita drażliwego, nie zmienia natomiast w sposób istotny statystycznie nasilenia 

dolegliwości. Jakość życia pacjentów z IBS jest lepsza po zastosowaniu mikrootoczkowanego 

maślanu sodu a kliniczna poprawa została najbardziej wykazana w przypadku redukcji 

brzusznych objawów bólowych. Chroniony maślan sodu jest bezpiecznym i skutecznym 
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preparatem uzupełniającym terapię zespołu jelita nadwrażliwego, również u chorych 

stosujących wcześniej inne formy farmakoterapii.   
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9. Summary 

 

Irritable bowel syndrome (IBS) is a common functional gastrointestinal disorder, 

characterized by recurrent abdominal pain or discomfort and flatulence in combination with 

disturbed bowel habits and changes of the stool consistency (diarrhea/constipation) in the 

absence of organic cause. Despite variety of numerous drugs used in the pharmacological 

treatment of IBS the effectiveness of them is not satisfactory. Since therapeutic gain over 

placebos is considered to be relatively low the new drugs or substances are investigated for 

more effective treatment of IBS. Butyric acid, which plays an important role in the 

inflammation, regeneration and the motility of the gut, may have a positive influence on the 

clinical symptoms of IBS and be effective in pharmacotherapy of this disease. 

The aim of this study was to evaluate the influence of the protected sodium butyrate on the 

clinical symptoms and quality of life at the patients with IBS. The trial focused particularly on 

these symptoms of irritable bowel syndrome which are the most susceptible to butyric acid. 

The safety of the therapy with microencapsulated butyrate was considered and evaluated as 

well during this study. 

The study was performed as a two-centers, double-blinded, randomized, placebo-controlled  

clinical trial. Patients were recruited from the outpatient departments of coloproctology. 

Finally 66 participants, 42 women and 24 men, terminated this study. All patients used one of 

the standard pharmacological treatment through at least 3 months before the randomization 

and this therapy was continued during the study. In the investigated group sodium butyrate as 

the complementary treatment in the dose 2 x 150 mg daily was added, as opposed to placebo 

in the control group. Patients were evaluated on the beginning of the study and after 1 and 3 

months of the therapy. The quality of life was assessed using 2 quality-of-life questionnaires: 

IBS-QOL and the clinical Birmingham score. The severity and frequency of various clinical 

symptoms were evaluated on the visual analogue scale (VAS-IBS). During 12-week treatment 

period participants were required to record a daily diary of bowel habits consisting of 

frequency and consistency. They were supposed as well to record a questionnaire on different 

types of the abdominal pain in course of the disease at basesline, 1 and 3 months after therapy.  

Also the one-choice question, about presence or absence of some clinical symptoms during 
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last week before evaluation visit, played a role in the assessment of the general IBS patients’ 

well-being. 

After 4 weeks of the therapy the significant decrease of the frequency of the pain during 

defecation and nearly significant decrease of the pain after meal were observed in patients 

treated with butyrate. After 12 weeks the significant decrease of the abdominal pain, pain 

during defecation, pain after meal, urge sensation after defecation, changes of the stool 

consistency and the constipation was established in sodium butyrate group. The severity of 

clinical symptoms, such as abdominal pain, flatulence and defecation disorders was decreased 

in this group, but without statistical significance. In patients receiving butyrate the subjective 

quality of life was significantly higher after 1 and 3 months of the therapy and 2 months after 

finishing of the therapy. This clinical trial confirmed general safety of the treatment with 

butyric acid. Microencapsulated sodium butyrate may be used without significant 

contraindications because of the absence of  side effects and very low toxicity.       

Disease-specific questionnaires are used to evaluate gastrointestinal symptoms in the IBS 

patients, however, many of them are too time-consuming to be used in daily clinical practice. 

These IBS scores with numerous questions, focused on some clinical details, may disturb the 

general summarized effect of the therapy because of the multiplication of questions. Several 

simple IBS-specific questionnaires has therefore been developed and validated, offering a 

short and patient-reported outcome. Two simple scores among them, VAS-IBS and            

one-question method (“Did you have adequate relief of irritable bowel syndrome related 

abdominal pain or discomfort in the past week?”), were used in this study. Although 

comparison of different questionnaires was not the aim of this study, the one-question method 

seems to be a proper outcome measure evaluating the clinical course of irritable bowel 

syndrome. Particularly for outpatients requiring frequent visits monitoring and modifying the 

treatment “adequate relief” is an appropriate instrument, generally accepted and validated 

simple outcome assessment. 

The protected sodium butyrate reduces the frequency of some clinical symptoms in patients 

treated due to IBS, but have no significant influence on the severity of these symptoms. After 

treatment with butyrate the decrease of the clinical manifestation of IBS is observed, mostly 

abdominal pain being diminished. The quality of life of patients is higher in these receiving 

sodium butyrate. Butyric acid is safe and effective in complementary therapies of irritable 

bowel syndrome, also in previously treated patients. 
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10. Spis tabel i rycin 

Ryc. 1 Kwas masłowy- wzór przestrzenny i strukturalny 

Ryc. 2 Formularz obserwacji klinicznej- wizyta wstępna (W1) 

Ryc. 3 Formularz obserwacji klinicznej- wizyta kontrolna (W2) 

Ryc. 4 Formularz obserwacji klinicznej- wizyta kontrolna (W3) 

Ryc. 5 Skala IBS-QOL 

Ryc. 6 Skala Birmingham 

Ryc. 7 Skala VAS-IBS 

Ryc. 8 Skala “metody jednego pytania” 

Ryc. 9 Tygodniowa karta obserwacji 

Ryc. 10  Skala IBS-QOL w grupie stosującej Debutir® i placebo w chwili rozpoczęcia 

badania, po miesiącu i 3 miesiącach stosowania terapii. 

Ryc. 11 Skala Birmingham w grupie chorych stosujących Debutir® i placebo w chwili 

rozpoczęcia leczenia, po miesiącu i po 3 miesiącach stosowania preparatu. Znamiennie istotna 

poprawa po 3 miesiącach leczenia (p = 0,0083) w grupie pacjentów stosujących Debutir® w 

stosunku do pacjentów stosujących placebo. Czerwonym łącznikiem zaznaczono różnice 

statystycznie znamienne (p < 0,005). 

Ryc. 12 Samoocena chorych za pomocą metody jednego pytania („Czy czuje Pan/Pani 

wyraźne zmniejszenie dolegliwości bólowych i dyskomfortu w ciągu ostatniego tygodnia?”) 

w chwili rozpoczęcia leczenia, po miesiącu i po 3 miesiącach stosowania preparatu oraz 2 

miesiące po zakończeniu leczenia. Czerwonym łącznikiem zaznaczono różnice statystycznie 

znamienne (p < 0,005). 

Ryc. 13 Zaburzenia wypróżniania w skali VAS, brak istotnych statystycznie różnic po 

miesiącu leczenia, różnica na granicy istotności po 3 miesiącach leczenia. 

Ryc. 14 Zmiany częstości występowania dolegliwości bólowych brzucha (ból samoistny, ból 

po posiłku, ból związany z defekacją). 
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Tab. 1 Porównanie grupy badanej (Debutir®) i grupy kontrolnej (placebo) 

Tab. 2 Wartości IBS-QOL w grupach stosujących Debutir® i placebo w chwili rozpoczęcia 

leczenia, po 1 i 3 miesiącach leczenia 

Tab. 3 Wartości skali Birmingham w grupach stosujących Debutir® i placebo w chwili 

rozpoczęcia leczenia, po 1 i 3 miesiącach leczenia. Znamiennie istotna poprawa (p = 0,0083) 

u chorych stosujących Debutir® po 3 miesiącach leczenia w stosunku do grupy kontrolnej 

Tab. 4 Ocena skuteczności leczenia na podstawie pytania „Czy czuje Pan/Pani wyraźne 

zmniejszenie dolegliwości bólowych i dyskomfortu w ciągu ostatniego tygodnia?” w chwili 

rozpoczęcia leczenia, po 1 i 3 miesiącach leczenia oraz 2 miesiące po jego zakończeniu. 

Znamiennie istotna poprawa u chorych stosujących Debutir® po miesiącu (p = 0,0084) i 3 

miesiącach (p = 0,0087) leczenia oraz po 2 miesiącach od zakończenia terapii (p = 0,0023) 

Tab. 5 Ocena skuteczności leczenia preparatem Debutir® mierzonej przy użyciu skali 

Birmingham  u chorych poddanych wcześniej zabiegom operacyjnym/niepoddanych 

wcześniej zabiegom operacyjnym w chwili rozpoczęcia badań, po miesiącu leczenia oraz po 3 

miesiącach leczenia. 

Tab. 6 Ocena skuteczności leczenia preparatem Debutir Debutir® mierzonej przy użyciu skali 

Birmingham u chorych stosujących prowokację wypróżnień/niestosujących prowokacji 

wypróżnień w chwili rozpoczęcia badań, po miesiącu leczenia oraz po 3 miesiącach leczenia. 

Tab. 7 Ocena nasilenia wybranych dolegliwości w skali VAS w ciągu ostatniego tygodnia 

poprzedzającego wizytę 

Tab. 8 Ocena częstości występowania wybranych objawów u pacjentów w ciągu ostatniego 

tygodnia poprzedzającego wizytę. Podana wartość dotyczy odsetka pacjentów, u których 

oceniane dolegliwości były obecne. 

Tab. 9 Ocena odsetka pacjentów podających poprawę dotyczącą dolegliwości bólowych jamy 

brzusznej w ciągu ostatniego tygodnia przed badaniem. (Pytanie: „Czy odczuwał 

Pan/odczuwała Pani wyraźną ulgę dotyczącą dolegliwości bólowych brzucha i związanego z 

tym dyskomfortu w ciągu ostatniego tygodnia? „ odpowiedź: „nie” lub „tak”) 
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