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Wprowadzenie

Ból brzucha stanowi jedną z najczęstszych przy-
czyn zgłaszania się do lekarza. Jednak jedynie 
co dziesiąta osoba doświadcza ostrego, silnego 
bólu wymagającego przeprowadzenia szybkiej 
diagnostyki i ustalenia dalszego postępowania. 
Zdecydowana większość pacjentów zgłasza się 
do lekarza z bólem brzucha przewlekłym lub 
nawracającym, a ustalenie przyczyny dolegliwości i zaplanowanie skutecz-
nego leczenia stanowi duże wyzwanie dla lekarza prowadzącego. Być może 
z  tego powodu aż połowa pacjentów zmagających się z przewlekłym bólem 
brzucha nie zgłasza się po poradę starając się leczyć na własną rękę. Wśród 
najczęstszych przyczyn przewlekłego bólu brzucha wymieniane są choroby, 
które nie powodują nieprawidłowości w badaniach obrazowych, takie jak ze-
spół jelita drażliwego czy dyspepsja czynnościowa. Jest jednak schorzenie, 
które daje podobne objawy do zespołu jelita drażliwego, ale spowodowane jest 
obecnością zmian w jelicie grubym. Są to tak zwane uchyłki okrężnicy. Biorąc 
pod uwagę częstość ich występowania w populacji trzeba uznać, że ta przyczy-
na dolegliwości jest zdecydowanie niedoszacowana. 

Uchyłkowatość występuje przed 40 r.ż. stosunkowo rzadko, ale po 50 r.ż. 
wzrasta i około 70 roku życia ma ją już co drugi człowiek, a po „siedem-
dziesiątce” większość ludzi. Choroba uchyłkowa stanowi obecnie jedną  
w najczęstszych schorzeń gastroenterologicznych.

Czym są uchyłki?

Uchyłki (łac., ang. diverticulum) są to za-
zwyczaj niewielkie, workowate uwypuklenia 
ściany na zewnątrz światła jelita grubego. 
Ze względu na budowę, uchyłki dzielimy na 
prawdziwe, czyli takie, które składają się ze 
wszystkich warstw ściany narządu i  rzeko-
me (pseudouchyłki), które są w istocie prze-
puklinami błony śluzowej przez warstwę 



mięśniową, pokrytymi błoną surowiczą. Najczęstsze uchyłki końcowego odcin-
ka jelita grubego – esicy są nabytymi uchyłkami rzekomymi. Do ich powstania 
dochodzi na skutek wypchnięcia błony śluzowej przez cieńszą ścianę jelita, 
w miejscach, przez które przechodzą naczynia odżywcze.

Kiedy mogę podejrzewać u siebie chorobę uchyłkową? 

Głównym wskaźnikiem mogą być objawy: wspo-
mniany wcześniej ból brzucha o  charakterze 
przewlekłym, który nawraca i  zlokalizowany jest 
najczęściej w  lewym dolnym podbrzuszu. Towa-
rzyszyć mogą wzdęcia i zaburzenia wypróżniania, 
czyli zaparcie, czasami biegunka, uczucie niepeł-
nego wypróżnienia, puste parcia (nie ma po nich 
defekacji), uczucie niestrawności i dyskomfortu. 

jelito grube
– okrężnica

tętnica 
krezkowa dolna 

struktura 
naczyniowa

krezka okrężnicy

uchyłki



Czy to prawda, że zachorowałem na uchyłki z powodu złej diety?

Wiadomo, że dieta uboga w błonnik rozpuszczalny przyczynia się do powsta-
wania uchyłków. Inne składniki diety, takie jak czerwone mięso czy alkohol 
także mogą wpływać niekorzystnie. Nie są to natomiast jedyne przyczyny roz-
woju uchyłków. Mechanizm powstawania uchyłków do dziś nie jest do końca 
poznany i zależy od wielu czynników. 

Do pozostałych czynników środowiskowych należą starszy wiek, mała aktyw-
ność fizyczna i otyłość, a także palenie. Zmieniona uchyłkowato ściana jelita 
różni się od jelita osób zdrowych. Zmienia się budowa i  proporcje włókien 
odpowiedzialnych za elastyczność jelita – kolagenu i elastyny. Jelito staje się 
krótsze i sztywniejsze, a zatem mniej podatne na rozciąganie i wrażliwsze na 
różnorodne bodźce, w tym ból. Paradoksalnie, takie jelito jest podatniejsze na 
tworzenie się kolejnych uchyłków.

Zbyt mała ilość błonnika, czyli dieta ubogoresztkowa, prowadzi do 
wydłużenia się pasażu jelitowego i  zmniejszenia objętości mas kałowych. 
W takim przypadku okrężnica kurczy się nadmiernie – wtedy ciśnienie 
w  jelicie rośnie i  powoduje to wypchnięcie błony śluzowej na zewnątrz. 

W przypadku wystąpienia objawów mówimy o  chorobie uchyłkowej, która 
może przybierać różne postaci.



I tak m.in. dochodzi do powstawania uchyłków. Na rynku są dostępne 
preparaty błonnika rozpuszczalnego. W taki właśnie błonnik rozpuszczalny,  
na przykład FIBRAXINE, można zaopatrzyć się w aptece.

Moja mama i brat też mają uchyłki – czy to choroba dziedziczna, 
czy można się nią zarazić?

Chociaż zmiany we florze jelitowej są jedną z najważniejszych przyczyn poja-
wiania się objawów choroby uchyłkowej, to jednak nie jest to rodzaj choroby 
zakaźnej. Nie ma do tej pory wystarczających danych dotyczących predyspo-
zycji rodzinnych, nie można zatem uważać, że choroba jest dziedziczna. Jest 
to po prostu bardzo częsta przypadłość, której częstość występowania rośnie 
z wiekiem. O ile choroba nie jest częsta przed 40 r. ż., o tyle w 7 dekadzie życia 
ma ją już ponad 50% osób, a po „siedemdziesiątce” nawet 80% badanych.

W trakcie kolonoskopii profilaktycznej lekarz rozpoznał u mnie 
uchyłkowatość. Czy to znaczy, że jestem chory?

W populacjach zachodnich uchyłki są najczęściej stwierdzanymi nieprawidło-
wościami w jelicie grubym, także w grupie badanej w ramach profilaktyki raka 
jelita grubego. Najczęściej nie dają one żadnych objawów i takie przypadkowe 
rozpoznanie uchyłków w jelicie, podczas badania z innego powodu, nazywamy 
uchyłkowatością. Sama obecność uchyłków bez objawów towarzyszących nie 
jest traktowana jako choroba. 

Dopiero pojawienie się objawów brzusznych, takich jak: przewlekły nawra-
cający ból zlokalizowany najczęściej w lewej dolnej części brzucha, wzdęcie, 
zaburzenia wypróżniania – traktujemy jako chorobę. 

A zatem w przypadku wystąpienia objawów mówimy o chorobie uchyłkowej, 
która może przybierać różne postaci. 



W najpopularniejszym podziale klinicznym rozróżnia się bezobjawową uchył-
kowatość okrężnicy oraz objawową niepowikłaną chorobę uchyłkową, zapale-
nie uchyłków i jego powikłania. 

Należy natomiast koniecznie podkreślić, że kolonoskopia nie służy do rozpo-
znawania uchyłków, a często stanowi przeciwwskazanie w obawie przed powi-
kłaniami i nie powinna być zalecana w celu diagnostyki choroby uchyłkowej.

Od lat mam bóle brzucha, wzdęcie i okresową biegunkę.  
Do tej pory uważałam, że to nadwrażliwość jelit, a niedawno doktor 
stwierdził uchyłki w badaniu USG brzucha. Czy to dobre badanie 
do rozpoznania takiej choroby i czy rzeczywiście mogą one być 
przyczyną dolegliwości?

Do rozpoznawania uchyłków służy wiele metod. Największe znaczenie 
w  podejmowaniu decyzji o  wyborze konkretnego badania ma występowanie 
objawów klinicznych, ich nasilenie i  objawy dodatkowe. Jeśli objawy nie 
występują w ogóle, to nie zaleca się aktywnego poszukiwania uchyłków. Stwierdza 
się je przypadkowo, w czasie badania z innych przyczyn, tak jak w poprzednio 
omawianym przypadku. Jeśli natomiast są dolegliwości bólowe, takie jak w tej 
sytuacji, to mogą one oczywiście być spowodowane obecnością uchyłków 
w  stanie niewielkiego przewlekłego zapalenia. Wówczas najpowszechniejszą 
i najdokładniejszą metodą jest tomografia komputerowa, ze względu na wysoką 
czułość i specyficzność, powtarzalność i ogólną dostępność, a także na możliwość 
wykluczenia innych chorób. Dla zwiększenia jej czułości można dodatkowo użyć 
kontrastu podawanego doodbytniczo przed badaniem. Równie dobrym, ale 
droższym i  mniej rozpowszechnionym badaniem jest rezonans magnetyczny. 
Jeśli nie ma uzasadnionej konieczności (na przykład podejrzenie przetok czy 
ciąża), to nie ma wskazań, żeby było to badanie preferowane. Badanie USG jest 
badaniem powszechnym, wykonywanym z różnych wskazań, a często również 



profilaktycznie. Nowoczesne ultrasonografy wyposażone są w specjalne głowice 
do oceny jelit i jeśli takiej oceny dokonuje doświadczony ultrasonografista, to 
rozpoznanie uchyłków jest możliwe. Dlatego też, jeśli takie rozpoznanie zostało 
ustalone, to jest ono bardzo prawdopodobne.

 

Jak już wspomniano, objawy choroby uchyłkowej mogą być różnorodne, 
najczęściej jednak są to łagodne, nawracające bóle brzucha, wzdęcia 
i zmienny rytm wypróżnień, bez innych objawów towarzyszących. Objawy 
mają charakter nawrotowy. Mogą też nakładać się na objawy zespołu 
jelita nadwrażliwego i czasem odróżnienie tych dwóch chorób jest trudne, 
a w niektórych przypadkach należy uznać, że współistnieją one ze sobą. 
Taką najczęstszą postać choroby uchyłkowej nazywamy niepowikłaną 
objawową chorobą uchyłkową.

Czy można się wyleczyć z uchyłków?

Jeśli dojdzie do powstania uchyłków, to pozostają one w  jelicie na całe ży-
cie. Nie można się z  nich wyleczyć metodami zachowawczymi. Natomiast 
wskazania do leczenia chirurgicznego są bardzo ograniczone, ponieważ ope-
racja polega na okaleczającym usunięciu zmienionej uchyłkowato części jelita 
grubego, a zakres zabiegu wymuszony przez unaczynienie może być rozległy. 
Dlatego też bardzo ważne jest aby w przypadku wystąpienia objawów stoso-
wać cykliczne leczenie niewchłanianym antybiotykiem. Istotny jest też zdro-
wy tryb życia i dieta z dużą zawartością rozpuszczalnego błonnika, obecnego 
w świeżych warzywach i owocach, a  także w babce płesznik i  lancetowatej 
oraz w  gotowym preparacie nieżelującego błonnika rozpuszczalnego, jakim 
jest FIBRAXINE, który można kupić w aptece bez recepty. Są bowiem dowody 
na to, że takie postępowanie zmniejsza ryzyko powstawania uchyłków. 

Jeśli już dojdzie do powstania uchyłków i są one przyczyną objawów, wówczas 
wymagają leczenia, ale leczy się jedynie objawy choroby. 

Dlaczego, choć tylu moich znajomych ma rozpoznane uchyłki,  
tylko ja mam ciągłe „problemy z brzuchem”?

Szacuje się, że ok. 20% osób z uchyłkowatością, czyli co piąty człowiek ma 
objawy brzuszne. Jak wspomniano wcześniej, mogą być różnorodne, najczęściej 
jednak są to nawracające bóle brzucha, wzdęcie i zmienny rytm wypróżnień, 



bez innych objawów towarzyszących. Objawy mają charakter nawrotowy.  
Kiedy dochodzi do pojawienia się objawów? Wśród czynników ryzyka 
wystąpienia objawów wymieniane są, podobnie jak w  przypadku rozwoju 
uchyłków: dieta ubogobłonnikowa, niska aktywność fizyczna i  otyłość, 
szczególnie brzuszna. U pacjentów z objawową 
niepowikłaną chorobą uchyłkową dochodzi 
do nadmiernego rozrostu bakterii w  jelicie 
spotęgowane jest to dodatkowo przez zastój 
kału wewnątrz uchyłków i  może przyczynić 
się do powstania przewlekłego, miejscowego 
stanu zapalnego o  małym nasileniu. Dochodzi 
wówczas do przemieszczenia się bakterii ze 
światła jelita do okolicznej tkanki tłuszczowej, 
pobudzenia komórek tłuszczowych do produkcji pewnego rodzaju toksyn, które 
wpływają drażniąco na zakończenia nerwowe w ścianie jelit. Dlatego też aby 
pozbyć się objawów – należy wyeliminować bakterie.

Jakie są metody leczenia niepowikłanej objawowej choroby 
uchyłkowej?

Aby dobrze odpowiedzieć na to pytanie, najpierw trzeba sobie uzmysłowić 
jakie są cele leczenia objawowej niepowikłanej choroby uchyłkowej. Przede 
wszystkim jest to opanowanie dolegliwości, bo te są przyczyną szukania pomo-
cy przez pacjentów. Ale działanie jedynie na objawy nie zapobiegnie rozrostowi 
flory bakteryjnej w  świetle jelita i  toczącemu się zapaleniu – i  dolegliwości 
powrócą. Dlatego też równie ważne jest wyleczenie infekcji, by zapobiec na-
wrotom dolegliwości i ograniczyć liczbę powikłań. 

W leczeniu łagodnych i umiarkowanych postaci wystarczają modyfikacje diete-
tyczne oparte przede wszystkim o suplementację błonnika rozpuszczalnego i die-
tę łatwostrawną. Do niedawna rutynowo zalecano antybiotyki ogólnoustrojowe, 
chociaż nie było przekonujących dowodów uzasadniających takie postępowanie. 
Obecnie mamy przekonujące dane, że postępowanie takie było niewłaściwe i an-
tybiotyki, które działają na cały organizm, tzw. ogólnoustrojowe nie powinny 
być zalecane rutynowo w objawowej niepowi-
kłanej chorobie uchyłkowej. 

W związku z tym, jak na razie jedynym lekiem  
o  potwierdzonej skuteczności, który zapewnia 
osiągnięcie wszystkich celów leczenia, jest 
specjalnie przygotowany do działania tylko 



w jelicie, działający miejscowo, niewchłaniający się z przewodu pokarmowego 
antybiotyk o szerokim spektrum działania – rifaksymina, którą należy stosować 
przez siedem dni w  tygodniu każdego miesiąca, nawet do 24 miesięcy. 
Rifaksymina eliminuje bakterie i dzięki temu dolegliwości ustępują. 

Czytałam w internecie, że w leczeniu uchyłków stosuje się przewlekle 
takie same leki jak w leczeniu poważnych chorób zapalnych jelit.  
Czy to prawda i czy w takim razie choroba jest aż tak groźna?

Ponieważ przyczyna objawów obu chorób jest podobna, w  ostatnich latach 
próbowano włączyć do leczenia choroby uchyłkowej leki stosowane powszech-
nie w leczeniu tzw. nieswoistych chorób zapalnych jelit, takie jak mesalazyna. 
Po przeanalizowaniu wyników badań z mesalazyną okazało się jednak, że ich 
działanie jest takie samo jak placebo, czyli potocznie mówiąc nie działają. Ma-
jąc na uwadze to, że leki te mogą powodować istotne działania uboczne, takie 
jak ciężkie zapalenie nerek czy uszkodzenie szpiku, a niepowikłana objawowa 
choroba uchyłkowa nie jest tak ciężka jak zapalenia jelit – wycofano się z ich 
stosowania w takim wskazaniu. 

Czy objawy zawsze nawracają?

Nie, objawy nie nawracają zawsze. Niestety nie jesteśmy w stanie precyzyjnie 
przewidzieć, u kogo akurat dojdzie do nawrotu objawów i jaką postać przybierze 
choroba z kolejnym nawrotem. Dlatego też profilaktyką nawrotów powinniśmy 
objąć wszystkich pacjentów po przebytym epizodzie zapalenia uchyłków, a tak-
że rozważyć taką profilaktykę u osób z rozpoznaniem niepowikłanej objawowej 
choroby uchyłkowej. Być może ta druga grupa osób, ze względu na trudną do 
przewidzenia w czasie i nasileniu nawrotowość uciążliwych a bardzo powszech-
nych objawów odniesie większe korzyści z systematycznej profilaktyki nawrotów. 

Czy można zapobiec nawrotowi objawów?

 

Nawrotom objawów można zapobiegać stosując wspominane już wcześniej  
sposoby – dietę łatwostrawną, bogatą w błonnik rozpuszczalny, np. FIBRAXINE 
oraz comiesięcznie stosując niewchłanialny antybiotyk rifaksyminę przez 7 dni. 



Odpowiadając zatem na pytanie, choć rzadko 
– zapalenie uchyłków może być wręcz śmier-
telnie groźne, a grupami szczególnie narażo-
nymi na powikłania są osoby starsze, obcią-
żone chorobami współistniejącymi.

Takie postępowanie, poza zmniejszeniem ryzyka nawrotów, zmniejsza także 
ryzyko powikłań zapalenia uchyłków, a co najważniejsze znacząco poprawia 
jakość życia pacjentów. 

Zapalenie uchyłków – czy może być groźne?

O ciężkości zapalenia uchyłków przesądza jego 
przebieg kliniczny i wyniki badań dodatkowych. 
Może być ono łagodne, wtedy przebieg jest sa-
moograniczający a  rokowanie pomyślne, ale 
w szczególnych sytuacjach i u osób predyspono-
wanych, a czasem także bez widocznych przy-
czyn dodatkowych choroba może mieć ciężki 
przebieg. Jeśli zapalenie jest rozległe i dochodzi 
do objęcia okolicznych tkanek i narządów, ból 
występuje przy ruchach (zajęcie mięśni miedni-
cy) i mogą zaburzenia ze strony układu moczo-
wego. W ciężkiej postaci mogą pojawić się nud-
ności bądź wymioty, zatrzymanie gazów i stolca 
lub przeciwnie – biegunka. Objawom brzusz-
nym towarzyszy zazwyczaj gorączka. Wówczas 
może dojść do wytworzenia się ropnia wokół 
zapalonego uchyłka bądź, w cięższych przypad-
kach, na większym obszarze, a nawet do ropnego zapalenia otrzewnej. Może 
także dojść do przedziurawienia jelita i  tzw. kałowego zapalenia otrzewnej. 
Obie choroby są groźne i nawet w XXI w. mogą skończyć się zgonem. 

Ponieważ naciek zapalny jest dobrze unaczyniony, w przebiegu zapalenia może 
też dojść do krwotoku jelitowego. Najczęściej jest to bardzo obfite krwawienie, 
ale ma tendencję do samoistnego ustąpienia. 



Przed dwoma miesiącami omal nie trafiłem do szpitala z powodu 
zapalenia uchyłków. Byłem naprawdę poważnie chory – gorączko-
wałem, ból brzucha był nie do zniesienia, do tego ta biegunka…  
Od tego czasu czuję się dobrze, czy rzeczywiście powinienem ciągle 
przyjmować leki? 

Nie można zmusić pacjenta do leczenia. Niemniej biorąc pod uwagę wcześniej 
omówione aspekty, na obecnym etapie uważa się, że leczenie przewlekłe cy-
kliczne przez 7 dni w miesiącu do 12 miesięcy niewchłanialnym antybiotykiem 
– rifaksyminą – jest, o  ile nie niezbędne, to przynajmniej wskazane. Dzięki 
niemu zmniejsza się ryzyko nawrotu zapalenia i powikłań, a także poprawia 
jakość życia.

Poza lekami należy pamiętać o modyfikacjach stylu życia, w tym urozmaiconej, 
zrównoważonej diecie bogatej w błonnik rozpuszczalny, zaprzestaniu palenia 
i picia alkoholu oraz utrzymywaniu prawidłowej wagi ciała.

Czy jeśli mam uchyłki, mogę nabawić się raka jelita grubego?

Uchyłki nie powodują ani nie predysponują do wystąpienia raka. Udowodnio-
no, że wśród osób z różnymi postaciami choroby uchyłkowej częstość wystę-
powania raka jelita grubego jest taka jak w populacji ogólnej. W niektórych 
przypadkach dochodzi natomiast do wcześniejszego jego rozpoznania w toku 
diagnostyki objawów brzusznych.

Jak już wspomniano, kolonoskopia – badanie będące złotym standardem 
w  diagnostyce raka jelita grubego – nie służy do rozpoznawania uchyłków. 
Powinna być natomiast zalecana rutynowo od 6 dekady życia jako badanie 
profilaktyczne.
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