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Streszczenie
Zespół jelita drażliwego (ZJD) jest chorobą o wieloczynnikowej etiologii. Objawy, które wywołuje, obejmu-
ją zaburzenia zarówno układu pokarmowego, jak i układu nerwowego czy hormonalnego. ZJD jest scho-
rzeniem, które wymaga diagnostyki różnicującej, ponieważ jego objawy mogą sugerować występowanie 
choroby o podłożu organicznym lub biochemicznym wymagającej natychmiastowego leczenia. Mnogość 
dolegliwości oraz niższa jakość życia pacjentów, u których rozpoznano ZJD w porównaniu z osobami zdro-
wymi wymuszają szukanie nowych rozwiązań wspierających podstawową opiekę lekarską. Wiele uwagi 
poświęca się niefarmakologicznym sposobom leczenia tego schorzenia. Dużą dozą zaufania obdarzani są 
dietetycy, którzy potrafią wdrożyć u pacjenta dietę Low FODMAP. Pacjenci chętnie poddają się probiotyko-
terapii. Obiecujące efekty daje współpraca z psychoterapeutą, a przesłanki literaturowe wskazują również na 
niemałą rolę  osteopaty – specjalisty, o pracy którego wspomina się coraz częściej, choć głównie w kontek-
ście schorzeń układu ruchu. Nie należy również bagatelizować korzystnego wpływu aktywności fizycznej. 
Celem pracy było przedstawienie alternatywnych form terapeutycznych ZJD, które mogą przynosić równie 
dobre efekty, co leczenie farmakologiczne.
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Wprowadzenie

Zespół jelita drażliwego (ZJD, ang. irritable bowel syn-
drome – IBS) jest problemem, któremu w ostatnim cza-
sie poświęca się coraz więcej uwagi. To choroba przewle-
kła o charakterze czynnościowym, co więcej, brak w niej 
zmian organicznych lub biochemicznych.1,2 Ponieważ na 
całym świecie schorzenie to jest diagnozowane na pod-
stawie różnych kryteriów, trudno oszacować dokładny 
odsetek cierpiących na nią osób.3 Szacuje się, że na ZJD 
choruje ok. 11% ludzi na świecie, z czego 2-krotnie czę-
ściej z zaburzeniem tym zmagają się kobiety, zwłaszcza te, 
które dodatkowo mają problem z depresją, neurotyzmem 
lub były długo leczone antybiotykami. Grupą, w której 
ten problem występuje najczęściej, są osoby przed 35. r.ż. 
Warto nadmienić, iż w 2016 r. zostały ogłoszone kryteria 
rzymskie IV, które mogą wpływać na wskaźniki danych 
epidemiologicznych.1 Pacjenci ze zdiagnozowanym ZJD 
na podstawie nowych kryteriów to głównie osoby z cięż-
kimi objawami, zaburzeniami natury psychologicznej 
oraz ze znacznie obniżoną jakością życia.1

Nelkowska przeprowadziła badania na grupie 60 osób 
(30 zdrowych i 30 z ZJD) w celu sprawdzenia zależno-
ści między odpornością a  jakością życia. Wykorzystała 
do tego Skalę Oceny Odporności oraz Skalę Jakości Ży-
cia Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Orga-
nization – WHO). Okazało się, że istnieje statystycznie 
istotna zależność między odpornością a jakością życia. Co 
więcej, osoby z ZJD mają niższą jakość życia i zmniejszo-
ną odporność w porównaniu z osobami zdrowymi.4 

Celem niniejszej pracy był przegląd literatury i na jego 
podstawie przedstawienie różnych form leczenia ZJD, 
które równie skutecznie jak farmakologia mogą poprawić 
jakość życia pacjentów z ZJD.

Diagnostyka

Diagnostyka ZJD nie jest rzeczą tak prostą, jak zdiag-
nozowanie choroby, której objawy mają odzwierciedlenie 
choćby w nieprawidłowych wynikach badań krwi. Rozpo-

znanie uzależnione jest od obowiązujących kryteriów, ale 
także od szerokości geograficznej, charakterystyki popu-
lacji, czynników środowiskowych czy diety. Akcentuje się, 
że schorzenie to jest przede wszystkim zaburzeniem inte-
rakcji jelitowo-mózgowych, aby podkreślić istotny w pa-
togenezie czynnik rozwoju choroby.3 W obecnie obowią-
zujących kryteriach rzymskich IV nie użyto już słowa 
„dyskomfort”, gdyż było ono różnorako interpretowane 
przez pacjentów.1 Szczegółowe kryteria przedstawiono 
w tabeli 1.

Należy mieć na uwadze, że aby rozpoznać ZJD, objawy 
powinny mieć charakter przewlekły (trwać od co najmniej 
6 miesięcy), aktywny (występować w ostatnim czasie), po-
jawiać się z określoną częstotliwością (np. raz w tygodniu) 
oraz nie mieć podłoża organicznego.3 Pacjenci z podejrze-
niem ZJD zgłaszają się do lekarza najczęściej z objawami 
zaburzeń układu pokarmowego, m.in. wzdęciami, bólami 
brzucha, zmianami rytmu wypróżnienia czy konsystencji 
stolca.1 W części przypadków jedynymi objawami choro-
by są dolegliwości inne niż zaburzenia w obrębie przewo-
du pokarmowego: senność, zmęczenie, częste bóle głowy 
lub pleców czy częste bądź nocne oddawanie moczu.1 Aby 
postawić właściwą diagnozę, należy wykonać diagnosty-
kę różnicującą ZJD od innych chorób, które mają podłoże 
organiczne i charakteryzują się zmianami biochemiczny-
mi. Przydatnymi narzędziami diagnostycznymi są przede 
wszystkim: wnikliwy wywiad lekarski, badania krwi, ba-
dania kału, testy oddechowe i w uzasadnionych przypad-
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Tabela 1. Kryteria rzymskie IV w ZJD1–3

Table 1. Rome criteria IV in IBS1–3

Kryterium

Nawracający ból brzucha występujący co najmniej 1 raz w tygodniu 
w ciągu ostatnich 3 miesięcy i dodatkowo 2 z kryteriów wymienionych 
poniżej:
– ból ten jest związany z wypróżnieniem;
– ból ten jest związany ze zmianą częstości wypróżnień;
– ból ten jest związany ze zmianą konsystencji stolca.
Kryteria powinny być spełniane przez ostatnie 3 miesiące, a ponadto 
początek objawów powinien być datowany na min. 6 miesięcy przed 
rozpoznaniem.
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kach kolonoskopia.1 Choroby wymagające diagnostyki 
różnicowej z ZJD przedstawiono w tabeli 2.

Kryteria rzymskie IV przedstawiają podział ZJD na 
4 typy1–3:

 – postać z dominującymi zaparciami – IBS-C (ang. con-
stipation);

 – postać z dominującymi biegunkami – IBS-D (ang. diar-
rhea);

 – postać mieszaną – IBS-M (ang. mixed);
 – postać niesklasyfikowaną – IBS-U (ang. unclassified).
Pomocna dla lekarzy w rozróżnianiu podtypów jest Bri-

stolska Skala Uformowania Stolca, która bierze pod uwa-
gę jednak tylko te stolce, które pacjent uważa subiektyw-
nie za nieprawidłowe.1

Patofizjologia

ZJD jest chorobą o  wieloczynnikowym podłożu. Im 
bardziej poznaje się specyfikę choroby, tym bardziej fa-
scynujące wydają się pewne mechanizmy. Jedną z przy-
czyn rozwoju ZJD są zmiany w układzie genetycznym, 
a dokładniej polimorfizmy w układzie serotoninergicz-
nym. U pacjentów z ZJD obserwuje się większe stężenie 
serotoniny w błonie śluzowej przewodu pokarmowego niż 
u osób zdrowych, co wpływa na zwiększoną motorykę te-
goż i tendencję do biegunek.5

Jedną z częstych przyczyn rozwoju ZJD jest infekcyjne za-
palenie żołądkowo-jelitowe (tzw. poinfekcyjny zespół jelita 
drażliwego). Szacuje się, że występuje on u 8–31% pacjen-
tów ze zdiagnozowanym ZJD. Postuluje się również, że wy-
stępowanie ZJD po ostrej infekcji przewodu pokarmowego 
jest 7-krotnie częstsze niż rozwój ZJD bez epizodu infekcji.1 
Klem et al. dokonali metaanalizy, która obejmowała publi-
kacje z lat 1994–2015. Jej celem było zidentyfikowanie osób, 
u których ZJD rozwinął się 3 albo więcej miesięcy po ostrej 
infekcji przewodu pokarmowego.6 Do przeglądu zakwalifi-
kowano 45 badań łącznie obejmujących ponad 21 tys. osób 
zmagających się z ostrą infekcją jelita. Były to badania ko-
hortowe, w których obserwowano pacjentów przez okres od 
3 miesięcy do 10 lat. Wyniki analizy pokazały, że do 12 mie-
sięcy po infekcji jelit ZJD rozwinął się u 10% badanych, a po 

12 miesiącach u 14,5% z nich. Wykazano, iż statystycznie 
większe ryzyko zapadalności na ZJD mają osoby z przeby-
tym epizodem infekcji w porównaniu z osobami bez infek-
cji. Co więcej, osoby, u których najczęściej rozwijały się ob-
jawy ZJD, to kobiety,6 stąd postuluje się, że żeńskie hormony 
płciowe mogą mieć udział w patogenezie choroby.7

Najczęściej badaną przyczyną etiologiczną ZJD jest dys-
bioza mikroflory bakteryjnej, zarówno w kontekście jako-
ści mikrobioty, jak i zmian proporcji pomiędzy poszcze-
gólnymi rodzajami bakterii. U osób z ZJD obserwuje się 
zmniejszenie populacji bakterii rodzajów Bifidobacte-
rium oraz Lactobacillus, a zwiększenie Escherichia coli, 
Clostridium spp. oraz Streptococcus. Podkreśla się rów-
nież zmniejszenie ilości Firmicutes kosztem Bacteroide-
tes. Osoby z postacią biegunkową ZJD charakteryzują 
się mniejszą liczebnością Lactobacillus, a z postacią za-
parciową – Veillonella.1,8 Uważa się, że 30–85% osób ze 
zdiagnozowanym ZJD może mieć zespół przerostu flory 
bakteryjnej jelita cienkiego (ang. small intestinal bacte-
rial overgrowth syndrome – SIBOS). Standardem postępo-
wania w takiej sytuacji jest wykonanie wodorowego testu 
oddechowego z użyciem laktulozy.9 W przypadku SIBOS 
poprawa następuje po podaniu antybiotyków.9 Wielu au-
torów uważa, że pierwotnym zaburzeniem jest SIBOS, 
a wtórnym ZJD. Chorzy z ZJD w porównaniu z osobami 
zdrowymi mają mniej bakterii wytwarząjących kwas ma-
słowy w procesie fermentacji. Kwas masłowy jest substan-
cją, która stanowi substrat energetyczny dla kolonocytów 
– komórek jelita. Stąd funkcja nabłonka jelit u osób z ZJD 
może być upośledzona.10 Mikrobiota jelitowa jest modu-
lowana przez czynniki środowiskowe oraz dietę.1

Na uwagę zasługują również zaburzenia funkcji ukła-
du immunologicznego. W biopsjach błony podśluzowej 
osób z ZJD zauważono częstsze występowanie cytokin 
prozapalnych oraz limfocytów T w porównaniu z osoba-
mi zdrowymi. Aktywatorami układu immunologicznego 
w tym przypadku mogą być: serotonina, kwasy żółciowe 
oraz histamina.1

Zaburzenie funkcji motorycznych i  nadwrażliwość 
trzewna dotyczą zarówno jelita grubego, jak i cienkiego. 
Okrężnica osoby z ZJD ma zaburzoną responsywność na 
różne bodźce, jak stres, posiłek czy rozdęcie. Obserwo-
wana także jest nadwrażliwość zakończeń nerwowych 
w ścianie jelita na zwiększenie stężenia serotoniny, sub-
stancji P czy mediatorów zapalnych.1 Biegunka oraz ból 
brzucha są wynikiem wzrostu ciśnienia osmotycznego 
i w konsekwencji zwiększenia sekrecji płynów do światła 
jelita.2 Wzdęcia i wzmożona produkcja gazów zależne są 
od ilości niestrawionych resztek pokarmowych oraz ich 
dalszych losów. Niestrawione węglowodany przekształca-
ją się w kwasy organiczne, a te powodują powstanie gazów 
takich jak wodór (H2), metan (CH4) czy dwutlenek węgla 
(CO2). Duża objętość gazów w konsekwencji prowadzi do 
rozkurczu mięśni przedniej ściany jelita i skurczu przepo-
ny. Pojawia się charakterystyczny wzdęty brzuch.7 Przy-
puszcza się, że powstający w ten sam sposób siarkowodór 

Tabela 2. Choroby wymagające różnicowania z ZJD1,5

Table 2. Diseases requiring differentiation with IBS1,5

Choroba

Celiakia

Choroba Leśniowskiego–Crohna

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Choroba uchyłkowa

Rak okrężnicy

Choroby tarczycy

Mikroskopowe zapalenie jelita

SIBO
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(H2S) jest modulatorem, który ma możliwość wywoływa-
nia stanów zapalnych i moduluje ból trzewny.11

Zagadnienie osi jelito – mózg, ze względu na ścisłe po-
łączenie z kwestią psychologiczną, zostanie omówione 
w podrozdziale Rola psychoterapii.

Probiotykoterapia

Jako że mikrobiota jelitowa stanowi obszar zaintereso-
wań wielu naukowców, prowadzone są badania nad sku-
tecznością probiotykoterapii w leczeniu ZJD. Didari et al. 
dokonali przeglądu systematycznego 9 publikacji i meta-
analizy 15 randomizowanych badań klinicznych obejmują-
cych łącznie 1793 pacjentów. Próbowano porównać wpływ 
probiotyków na osłabienie objawów ZJD w odniesieniu do 
placebo. Uzyskano poprawę oraz zmniejszenie nasilenia 
objawów u osób otrzymujących probiotyki.12 Ponownego 
przeglądu podjęli się Ford et al., uwzględniając 53 bada-
nia kliniczne porównujące działanie pre-, pro- i synbio-
tyków lub antybiotyków w porównaniu z placebo. Wyni-
ki również były obiecujące i przemawiały za stosowaniem 
probiotyków w leczeniu ZJD.13 Podobne wnioski wysnu-
li Ooi et al.14 Ponieważ dysbioza bakteryjna jest jednym 
z czynników etiologicznych, przeprowadzono metaanalizę 
i przegląd systematyczny badań, w których przeszczepia-
no mikrobiotę jelitową z kału. Analizie poddano 13 badań. 
Zanotowano duże rozbieżności ze względu na heteroge-
niczność badań. Badania randomizowane nie potwierdzi-
ły statystycznie istotnej poprawy jakości życia i złagodze-
nia objawów ZJD u osób po przeszczepie. Dyskusyjne były 
również formy podania (doustna, stomia i kolonoskopia).8

Probiotykoterapia jest sukcesywnie rozwijającą się 
formą leczenia wielu schorzeń. Na całym świecie trwa-
ją badania nad zastosowaniem różnych szczepów w wie-
lu chorobach. Wydaje się, że celowana probiotykoterpia 
w leczeniu ZJD jest tylko kwestią czasu. Należy więc po-
święcić tej dziedzinie szczególnie dużo uwagi.

Rola żywienia

Wydaje się, że odpowiednie żywienie odgrywa funda-
mentalną rolę w leczeniu ZJD. Coraz większym powodze-
niem i zainteresowaniem cieszy się dieta Low FODMAP. 

Została ona opracowana przez naukowców z Monash Uni-
versity w Australii. Jej podstawą jest eliminacja składni-
ków określanych akronimem FODMAP, w skład których 
wchodzą: oligosacharydy, disacharydy, monosacharydy 
i poliole (ang. fermentable oligosaccharides, disacchari-
des, monosaccharides and polyols). Są to węglowodany, 
które w jelicie cienkim są słabo wchłanialne, a w jelicie 
grubym wykazują działanie osmotyczne i  nasilają fer-
mentację, które to zjawiska są głównymi mechanizmami 
wywołującymi objawy ZJD.15 Produkty zawierające dużą 
ilość FODMAP przedstawiono w tabeli 3.16

W praktyce wdrożenie diety FODMAP u pacjenta przez 
doświadczonego dietetyka polega na dokładnym wywia-
dzie żywieniowym, wykonaniu wodorowych testów odde-
chowych, jeśli istnieje taka potrzeba, i wykluczeniu wszyst-
kich produktów zawierających duże ilości FODMAP na 
ok. 6–8 tygodni. Jest to okres, w którym organizm nabie-
ra tolerancji na dane składniki pod warunkiem restrykcyj-
nego przestrzegania zaleceń. Po tym czasie rekomendu-
je się wykonanie testu prowokacji, podając nowy produkt 
co kilka dni, stopniowo rozszerzając dietę bądź ponownie 
wykluczając nadal szkodzący składnik. Największe zna-
czenie ma tutaj subiektywna ocena poprawy jakości życia 
oraz stopień złagodzenia objawów, o których pacjent po-
winien informować dietetyka na bieżąco. Chory nie powi-
nien kontynuować diety na własną rękę, gdyż istnieje oba-
wa o złe zbilansowanie składników odżywczych.2,15

Marsh et al. dokonali metaanalizy 36 badań klinicznych 
sprawdzających skuteczność diety Low FODMAP w re-
dukowaniu objawów ZJD. Była ona oceniania poprzez za-
stosowanie skali Irritable Bowel Syndrome Quality of Life 
(IBS QOL) oraz Irritable Bowel Syndrome Severity Scoring 
System (IBS SSS). Wykazano statystycznie istotne zmniej-
szenie objawów ZJD u osób stosujących dietę Low FOD-
MAP.17 Podobne wyniki uzyskali Schumann et al., którzy 
oceniali wpływ diety Low FODMAP na nasilenie obja-
wów i jakości życia w porównaniu do innych diet. Poprzez 
zastosowanie interwencji średnio przez 4 tygodnie uzy-
skano znaczące różnice w poprawie jakości życia i złago-
dzeniu objawów u osób stosujących dietę Low FODMAP 
w porównaniu z osobami, które przestrzegały innych za-
leceń żywieniowych.18 Varju et al. przeprowadzili przegląd 
10 badań, które sprawdzały terapeutyczne działanie diety 
Low FODMAP w porównaniu ze standardową dietą. Na-
rzędziem diagnostycznym, podobnie jak w poprzednich 

Tabela 3. Produkty o dużej zawartości FODMAPs16

Table 3. Products high in FODMAPs16

Warzywa Owoce Produkty mleczne Źródła białka Produkty zbożowe Produkty słodzące Orzechy i nasiona

czosnek
szparagi
kalafior
cebula
zielony groszek

jabłka
czereśnie
mango
suszone owoce
nektarynki
śliwki
gruszki

mleko
jogurt
kefir
twaróg
produkty sojowe

strączki
przetworzone 

mięso

produkty 
z pszenicy

produkty z żyta
produkty 

z jęczmienia

syrop glukozowo-
-fruktozowy

miód
ksylitol

nerkowce
pistacje
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analizach, była skala IBS SSS. Stwierdzono statystycznie 
istotną poprawę zdrowia u osób stosujących protokół bę-
dący przedmiotem badania. Wysunięto również wniosek, 
że dieta Low FODMAP prowadzona przez doświadczone-
go dietetyka klinicznego powinna być pierwszą opcją te-
rapeutyczną proponowaną pacjentowi z ZJD.19 Ooi et al. 
po analizie 7 badań klinicznych potwierdzili, że dieta Low 
FODMAP jest efektywnym narzędziem terapeutycznym 
w  ZJD, jednakże wszystkie dostępne badania wykazu-
ją niski poziom metodologiczny. Autorzy podkreślili, że 
należy podejmować próby badań randomizowanych, bez 
stronniczości, z odpowiednio dobraną grupą kontrolną.14 
Camil leri zaznaczył, że pomimo niedociągnięć metodolo-
gicznych (brak zaślepienia czy doboru odpowiedniej gru-
py kontrolnej) metaanalizy wskazują na efektywność die-
ty Low FODMAP i w związku z tym National Institute of 
Health and Care Excellence of the United Kingdom reko-
menduje to podejście jako pierwsze z wyrobu u pacjentów 
z ZJD.20 Zwrócono uwagę na fakt, iż dieta Low FODMAP 
jest dietą eliminacyjną, podczas stosowania której istnieje 
ryzyko niedoborów żelaza, cynku czy folianów, a także zbyt 
małego spożycia błonnika. Z kolei ciągłe zaabsorbowanie 
tematyką żywienia, eliminacji i konieczności przestrze-
gania zaleceń w celu jak najlepszego zbilansowania diety 
może prowadzić do rozwoju ortoreksji.14 Włochal i Grzy-
misławski podkreślili, że ze względu na podobieństwo ob-
jawów ZJD do symptomów nieswoistych chorób zapalnych 
jelit warto rozważyć zastosowanie diety Low FODMAP 
u osób cierpiących na chorobę Leśniowskiego–Crohna lub 
wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Jednakże i w tym 
obszarze wymagane są dokładniejsze badania.21

Dieta Low FODMAP jest ogromnym wyzwaniem za-
równo dla dietetyka, zważywszy na trudności związane 
z prawidłowym jej zbilansowaniem, jak i dla pacjenta, po-
nieważ wymaga dużej samodyscypliny i rzetelności w jej 
przestrzeganiu. Dla wielu osób może być niekomfortowa, 
niesmaczna, wymagająca wielu poświęceń. Należy jednak 
wziąć pod uwagę, że stanowi interesującą alternatywną 
opcję leczenia ZJD, którą warto rozważyć, zwłaszcza gdy 
jakość życia pacjenta stopniowo pogarsza się bądź zasto-
sowanie farmakoterapii jest niewystarczające.

Rola psychoterapii

Rozwój objawów ZJD jest uwarunkowany wieloma czyn-
nikami. Jednym z nich, ostatnio szeroko badanym, jest za-
burzenie osi jelito – mózg. Wydaje się, że główną rolę w tej 
interakcji odgrywa jednak mikrobiota jelitowa, która kon-
taktuje się z gospodarzem za pomocą różnych substancji 
wytwarzanych w układzie immunologicznym, nerwowym 
czy pokarmowym. Percepcja sygnałów docierających do 
mózgu modulowana jest przez skład mikroorganizmów 
w jelicie.11 Obserwacje pokazują, że czynniki psychospo-
łeczne mogą mieć duże znaczenie w rozwoju ZJD, ponie-
waż zauważono, że objawy nasilają się w stresie. Szacuje 

się, że depresja występuje u 30% pacjentów z ZJD, a zabu-
rzenia lękowe u 16%.10 U 50–80% pacjentów z ZJD zano-
towano zależność między stresem a wystąpieniem lub na-
sileniem objawów.1 Istnieje hipoteza, iż ZJD jest chorobą 
pierwotną, w którą zaangażowany jest mózg, a jej objawy 
manifestują się zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi.10,22

Coraz większym zainteresowaniem w  leczeniu ZJD 
cieszy się terapia psychologiczna, a w szczególności psy-
choterapia. Jest to nurt, który powstał w latach 20. XX w. 
i bazuje na założeniu, że reakcja człowieka na konkret-
ną sytuację jest zależna od tego, co on o tym wydarzeniu 
myśli i jakie znaczenie mu nadaje. Każdemu zaburzeniu 
towarzyszy konkretny, specyficzny tok myślenia. Psycho-
terapeuta rozpracowuje problem na 5 składowych: myśli, 
emocje, zachowania, reakcje fizjologiczne i środowiskowe. 
Dane literaturowe podkreślają, że metoda jest oparta na 
założeniach evidence based medicine i może być skutecz-
na w leczeniu ZJD.23 W ZJD psychoterapeuta skupia się 
na hipotezie, że dyskomfort w jamie brzusznej jest potę-
gowany przez to, jak pacjent odczuwa doznania i jak sam 
się czuje. Chory intensyfikuje zachowania zabezpieczają-
ce (np. umawianie się tylko w miejscach, gdzie jest łatwy 
dostęp do toalety). Zadaniem psychoterapii jest ograni-
czenie skupiania się wyłącznie na doznaniach ciała.23 Joć 
et al. w swoim badaniu dowiedli, że pacjenci, którzy byli 
otwarci na edukację dotyczącą żywienia i różnych form 
radzenia sobie z chorobą po 6 miesiącach odczuli staty-
stycznie istotną różnicę w poziomie jakości życia i zado-
woleniu z niego.24 Przeprowadzone 4 metaanalizy i prze-
glądy systematyczne wykazały istotną poprawę zdrowia 
psychicznego i złagodzenie objawów w przypadku uczest-
niczenia w terapii poznawczo-behawioralnej.1

W  przeglądzie systematycznym i  metaanalizie Ford 
et al. przeanalizowali 53 badania kliniczne porównujące 
skuteczność: antydepresantów z placebo, terapii psycho-
logicznej z brakiem terapii oraz połączenia leków i terapii 
z brakiem jakiejkolwiek interwencji (1 badanie). Wykaza-
no, że leki antydepresyjne mogą redukować nasilenie ob-
jawów ZJD, a terapia psychologiczna może być efektywna, 
lecz brakuje na to dobrej jakości dowodów.25

Mocną stroną psychoterapii jest dokładne rozpraco-
wywanie problemu, lęku, z którym zgłasza się pacjent 
do terapeuty. Problemy natury psychicznej są przyczyną 
przewlekłego stresu, który nasila objawy ZJD. Często ob-
serwuje się odczuwalne złagodzenie dolegliwości ZJD tyl-
ko dzięki uporaniu się z dręczącymi lękami. Niestety kon-
sultacja z psychologiem stanowi dla niektórych trudną do 
pokonania barierę, być może wynikającą z braku świado-
mości jej korzystnego działania.

Rola osteopatii

Nowatorskim podejściem do złożoności problemu ZJD 
jest osteopatia. Jej filozofią jest założenie, że każde ciało 
ma te same komponenty z właściwymi dla nich funkcja-
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mi. Struktura i funkcja pozostają we wzajemnych zależ-
nościach. Każda choroba jest wynikiem zaburzeń zwa-
nych dysfunkcjami somatycznymi. Tym, co wyróżnia 
osteopatię na tle innych niefarmakologicznych metod, 
jest przekonanie, że ciało posiada wrodzoną i naturalną 
zdolność do regulacji i samoleczenia.26 Osteopata szuka 
powiązań między autonomicznym układem nerwowym 
a układem mięśniowo-szkieletowym i trzewnym. Tech-
niki manualne w niej wykorzystywane mają za zadanie 
nie uleczyć, ale stworzyć warunki odpowiednie do samo-
regulacji. Techniki OMT (ang. osteopathic manipulative 
treatment) mogą być bezpośrednie, pośrednie, oparte na 
odruchach czy płynne, koncentrujące się na układzie ner-
wowym, krążenia, tkance wisceralnej, miednicy czy klat-
ce piersiowej.26 Istnieje niewiele danych literaturowych 
potwierdzających skuteczność osteopatii w ZJD.  Müller 
et  al. dokonali przeglądu systematycznego 10 badań, 
z których tylko 5 spełniało kryteria włączenia do anali-
zy. Próbowano dowieść, że techniki osteopatyczne mogą 
być skuteczne w łagodzeniu objawów ZJD. W badaniach 
wykorzystywane były skale IBS SSS oraz Visual Analog 
Scale (VAS). Nie odnotowując skutków ubocznych, wyka-
zano wyraźną poprawę u pacjentów z ZJD, u których za-
stosowano terapię osteopatyczną, w porównaniu do osób 
objętych tylko opieką lekarską.27 Florance et al. zrekru-
towali 30 pacjentów do randomizowanego badania kli-
nicznego. Wykonano im 2 sesje po 7 terapii. Następnie 
uczestnicy byli obserwowani przez 28 dni. Już w 7. dniu 
terapii pacjenci zgłaszali lepsze samopoczucie. Poprawę 
odnotowano również w IBS SSS. Nie zmieniła się jednak 
forma stolca.28 Slattengren et al. przedstawili badanie, 
w którym porównano manipulacje wisceralne oraz tech-
niki kranio-sakralne z pozorną terapią. Wykazano staty-
stycznie istotną mniejszą częstotliwość zgłaszania biegu-
nek lub incydentów bólów brzucha w grupie pacjentów, 
u których zastosowano OMT w porównaniu z grupą osób 
poddanych terapii pozornej. Należy wspomnieć, iż tera-
pie OMT nie przyniosły korzyści u osób z zaparciową po-
stacią ZJD.29

Osteopatia jest dziedziną intrygującą. To kolejna, po 
dietoterapii i psychoterapii, forma leczenia, w której wy-
korzystuje się naturalne ludzkie zasoby w celu łagodzenia 
objawów ZJD. Doświadczony osteopata potrafi przywró-
cić równowagę w układach, w których doszło do zaburzeń 
manifestujących się pod postacią objawów ZJD.

Inne alternatywne 
formy terapeutyczne

Schumman et al. dokonali przeglądu systematyczne-
go, w którym skupili się na wpływie regularnego upra-
wiania jogi. Przeanalizowano 6 badań randomizowanych 
łącznie obejmujących 273 pacjentów. Poszukiwano zmian 
w nasileniu objawów, odczuwaniu jakości życia czy bólu. 
Wykazano, iż praktykowanie jogi wpływa na poprawę ja-

kości życia i lepsze funkcjonowanie na co dzień. Ogra-
niczeniem badań było zastosowanie różnych metod ba-
dawczych czy czasu trwania eksperymentu.30 W kolejnej 
publikacji Schumann et al. sprawdzali, jaki wpływ na ła-
godzenie objawów ZJD ma ćwiczenie jogi w porówna-
niu z zastosowaniem diety Low FODMAP. Eksperyment 
trwał 12 tygodni i obejmował 59 pacjentów. Pacjenci, któ-
rzy praktykowali jogę, ćwiczyli 2 razy w tygodniu, a pa-
cjenci stosujący dietę 3-krotnie konsultowali się z dietety-
kiem. W obu grupach odnotowano poprawę jakości życia 
i zmniejszenie nasilenia dolegliwości, a także zwiększenie 
świadomości ciała.31

Chińscy naukowcy przebadali 164 pacjentów w śred-
nim wieku 37 lat ze zdiagnozowanym ZJD. Celem bada-
nia było sprawdzenie, czy zastosowanie berberyny vs pla-
cebo przyniesie wymierne korzyści w terapii ZJD. Badanie 
ukończyło 132 pacjentów. Zauważono, że suplementacja 
berberyną w dawce 200 mg 2 razy dziennie przez 8 tygo-
dni zmniejsza częstotliwość biegunek, parcia na defekację 
czy bólów brzucha.32

Grundman et al. dokonali przeglądu alternatywnych 
form leczenia ZJD. Przeanalizowano 154 publikacje. Dużo 
uwagi poświęcono jodze, diecie i ziołolecznictwu (mięta, 
kurkuma czy wyciągi z karczocha), akupunkturze. Choć 
w niektórych badaniach prezentowano obiecujące efekty, 
nie można stwierdzić, że eksperymenty spełniły wszyst-
kie wymagania pod względem metodologii.33

Pacjenci z  ZJD często unikają aktywności fizycznej, 
zwłaszcza z dala od domu. Wiąże się to głównie z oba-
wą przed nagłą potrzebą skorzystania z toalety. Specja-
liści jednak są zgodni co do tego, że indywidualnie do-
brana forma aktywności fizycznej może być korzystna dla 
pacjenta w każdym schorzeniu. Zarówno suplementacja, 
jak i stosowanie ziół zawsze powinny być konsultowane 
z lekarzem, gdyż istnieje obawa wystąpienia niepożąda-
nych reakcji.

Podsumowanie

ZJD jest chorobą wymagającą podejścia wielodyscy-
plinarnego. Oprócz lekarza, który musi postawić prawi-
dłową diagnozę i może wspomóc leczenie odpowiednią 
farmakoterapią, pacjentem powinien zająć się również do-
świadczony dietetyk oraz psychoterapeuta. Zaplanowanie 
badań z odpowiednią grupą kontrolną i podwójnym za-
ślepieniem jest w dziedzinie żywienia procesem trudnym 
do wykonania, a tego typu prace mogłyby dostarczyć naj-
bardziej rzetelnej wiedzy naukowej. Istnieje więc potrzeba 
skonstruowania poprawnego pod względem metodologii 
badania oceniającego skuteczność diety Low FODMAP. 
Dużym ograniczeniem w  potwierdzaniu efektywności 
psychoterapii lub dietoterapii jest także brak dyscypliny 
ze strony pacjentów – niestosowanie się do zaleceń czy 
brak regularności w spotkaniach z psychoterapeutą. War-
to skorzystać także z pomocy osteopaty, którego techni-
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ki pracy są jeszcze nie do końca zbadane, ale wydają się 
obiecującą formą terapii pacjentów z ZJD. Niestety nauka 
dysponuje zbyt małą liczbą poprawnych metodologicznie 
badań (z dużą liczebnością prób i o długim czasie trwa-
nia), aby wyciągać istotne statystycznie wnioski na temat 
efektywności OMT w leczeniu ZJD. Istotnym problemem 
w dziedzinie mikrobiologii, który łączy wszystkie prze-
glądy i metaanalizy, jest brak możliwości wyodrębnienia 
konkretnego szczepu bakterii albo połączeń szczepów, 
dawek, których zastosowanie będzie dobrze opracowa-
ne i uzasadnione. Istnieje potrzeba tworzenia badań z za-
stosowaniem konkretnych szczepów, połączeń kilku ro-
dzajów bakterii, a także o dłuższym okresie trwania. Być 
może zastosowanie probiotyków okaże się wkrótce kon-
kurencyjną dla leków formą terapii. Warte uwagi są rów-
nież formy medycyny alternatywnej, jednakże wdrożenie 
niektórych z nich w terapii ZJD jest jeszcze słabo poznane.
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