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Nieszkodliwe schorzenie nerwusów
czy Ğmiertelne niebezpieczeĔstwo?
Ocena poziomu wiedzy mieszkaĔców
Górnego ĝląska na temat choroby wrzodowej
Harmless disease or deadly danger?
– Assessment of Upper Silesia inhabitants'
level of knowledge regarding peptic ulcers
Anna JaĨwiec, Marta Biernacka, Tomasz JaĨwiec, Mateusz Garus

STR ESZCZ EN I E
WSTĊP

Choroba wrzodowa dotyka znacznej czĊĞci spoáeczeĔstwa, a czynniki ryzyka
oraz objawy schorzenia wydają siĊ powszechnie znane. WciąĪ zdarzają siĊ jednak zgony spowodowane powikáaniami choroby u pacjentów, którzy nie zostali
zdiagnozowani lub nie poddali siĊ terapii. Celem pracy byáa ocena poziomu
wiedzy mieszkaĔców ĝląska na temat tego schorzenia.
MATERIAá I METODY

Przeprowadzono badanie ankietowe wĞród 203 przypadkowo wybranych, peánoletnich mieszkaĔców ĝląska. Kwestionariusz oceniaá ogólną wiedzĊ na temat
choroby wrzodowej. Badano umiejĊtnoĞü dopasowania prawidáowej definicji,
wskazania czynników predysponujących, bezpoĞrednich przyczyn powstawania
oraz charakterystycznych objawów schorzenia. Ankietowani byli równieĪ proszeni o wskazanie sposobów diagnostyki i terapii.
WYNIKI

Zaledwie 7,9% ankietowanych wskazaáo prawidáową definicjĊ wrzodu trawiennego. Nie wykazano istotnej statystycznie róĪnicy miĊdzy czĊstoĞcią udzielania
prawidáowych odpowiedzi zaleĪnie od páci, grupy wiekowej, wyksztaácenia lub
miejsca zamieszkania. Co siódmy badany uznaje, Īe powikáania choroby wrzodowej nie mogą doprowadziü do Ğmierci. ZakaĪenie Helicobacter pylori
(H. pylori) jest uwaĪane za czynnik patogenetyczny schorzenia przez 42,9%
ankietowanych, czĊĞciej wymieniane są natomiast: przewlekáy stres, dieta i naduĪywanie alkoholu.
WNIOSKI

Niewielki odsetek ankietowanych wskazuje prawidáową definicjĊ wrzodu trawiennego. Mniej niĪ poáowa respondentów dostrzega bezpoĞredni wpáyw zaka-
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Īenia H. pylori na powstawanie wrzodów Īoáądka. WiĊkszoĞü ankietowanych zdaje sobie sprawĊ z ryzyka, jakie
niosą ze sobą powikáania choroby wrzodowej.
SàOWA KLUCZOWE

choroba wrzodowa, wrzód trawienny, Helicobacter pylori
ABSTRACT

INTRODUCTION

Peptic ulcers affect a large part of the general adult population. The associated risk factors and symptoms seem
to be widely known. Nevertheless, deaths due to complications of undiagnosed or inappropriately treated peptic
ulcers remain relatively frequent. The aim of this study was to assess the level of Upper Silesia inhabitants'
knowledge of the disease.
MATERIAL AND METHODS

The survey was conducted among 203 randomly selected adult Upper Silesians. The questionnaire assessed the
general knowledge about ulcers. The respondents were asked to indicate the definition, predisposing factors,
direct causes and characteristic symptoms of the disease. They also had to choose the applicable diagnostic
methods and therapies.
RESULTS

Only 7.9% of respondents defined peptic ulcers correctly. There were no statistically significant differences in
the frequencies of correct answers between the group of sex, age, education level or place of living. Every seventh person claimed that the complications of peptic ulcers cannot lead to death. Helicobacter pylori infection was recognized as a main pathogenetic factor only by 42.9% of respondents. Instead, respondents chose
inappropriate diet, chronic stress and alcohol abuse as the main causes of peptic ulcers.
CONCLUSIONS

Few respondents are able to identify the correct definition of a peptic ulcer. Less than half of the respondents
recognize the direct contribution of Helicobacter pylori infection to gastric ulcer formation. The majority is
aware of the risks posed by the complications of peptic ulcers.

KEY WORDS

peptic ulcer, gastric ulcers, Helicobacter pylori
W S TĉP
Prawidáowa edukacja pacjenta w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów chorobowych, a takĪe
czynników predysponujących, zwiĊksza szansĊ, Īe
w razie zachorowania zgáosi siĊ on do lekarza, zanim
rozwiną siĊ u niego niebezpieczne dla Īycia powikáania.
Wrzód trawienny wydaje siĊ jednym z najlepiej rozpoznawalnych spoáecznie schorzeĔ. Jego powszechne
wystĊpowanie oraz staáa obecnoĞü w mediach licznych kampanii reklamowych, promujących leki na

14

nadkwasotĊ, sprzyjają popularyzacji wiedzy na temat
schorzenia. Równolegle jednak z rzetelną wiedzą medyczną rozprzestrzeniają siĊ w spoáeczeĔstwie mity
i zafaászowane dane na temat choroby. WciąĪ dochodzi do rozwoju powikáaĔ u chorych w wyniku braku
diagnozy czy teĪ prowadzenia samodzielnej, nieodpowiedniej terapii [1].
Celem niniejszej pracy byáa ocena wiedzy ogólnej na
temat choroby wrzodowej wĞród przypadkowo wybranych osób, niezwiązanych zawodowo z medycyną.
Oczekiwano odpowiedzi na pytanie, jak ksztaátuje siĊ
owa wiedza w zaleĪnoĞci od páci, wieku i miejsca
zamieszkania ankietowanych.
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M AT E R I Aà I M ET O D Y
Przeprowadzono badanie ankietowe wĞród 203 peánoletnich mieszkaĔców ĝląska, niezwiązanych zawodowo z medycyną. Ankiety przeprowadzane byáy metodą bezpoĞredniego kontaktu z przypadkowo wybranymi przechodniami na terenie Zabrza oraz CzĊstochowy. Respondenci byli proszeni o samodzielne
wypeánienie kwestionariuszy na przygotowanym
wczeĞniej stanowisku, bez posiákowania siĊ jakimikolwiek dodatkowymi Ĩródáami informacji.
Na podstawie pytaĔ zawartych w kwestionariuszu
oceniano stan ogólnej wiedzy na temat choroby wrzodowej. Badano umiejĊtnoĞü dopasowania prawidáowej
definicji, wskazania czynników predysponujących,
bezpoĞrednich przyczyn powstawania oraz charakterystycznych objawów schorzenia. Ankietowani byli
równieĪ proszeni o wskazanie specjalnoĞci lekarskiej
zajmującej siĊ leczeniem schorzenia, sposobów jego
diagnostyki i terapii.
Uzyskane wyniki poddano analizie za pomocą programu STATISTICA. Do oceny istotnoĞci statystycznej róĪnic w odpowiedziach udzielanych przez przedstawicieli poszczególnych grup, wykorzystano test chi2.
Respondentów przyporządkowano do trzech grup
wiekowych: 35 lat, 35–60 lat oraz > 60 lat.
Podziaá dotyczyá równieĪ páci – kobiety/mĊĪczyĨni,
miejsca zamieszkania – wieĞ/miasto, a takĪe poziomu
wyksztaácenia – < wyĪsze/wyĪsze.
WYNIKI
WĞród ankietowanych 9% stanowiáy osoby cierpiące
na chorobĊ wrzodową Īoáądka lub dwunastnicy.
Pierwszym zadaniem, o którego wykonanie proszeni
byli respondenci, byáo wybranie spoĞród podanych
opisów prawidáowej definicji wrzodu trawiennego.
Prawidáowej odpowiedzi, tj. „ubytek báony Ğluzowej
i gáĊbszych wartstw Ğciany Īoáądka”, udzieliáo 7,9%
ankietowanych.
Profile ankietowanych oraz ich odpowiedzi ilustrują
ryciny 1–5.
BezpoĞrednią przyczyną powstawania wrzodów trawiennych są: obecnoĞü Helicobacter pylori (H. pylori) w báonie Ğluzowej Īoáądka, przewlekáe przyjmowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych
(NLPZ) oraz skáonnoĞci genetyczne. Istnieje równieĪ
wiele czynników predysponujących do wystąpienia
choroby, takich jak: nieprawidáowa dieta, stres, chemioterapia czy wiek pacjenta > 60 roku Īycia [2].
Pytanie wielokrotnego wyboru umoĪliwiáo respondentom wyróĪnienie czynników uznanych przez nich
za bezpoĞrednią przyczynĊ wystąpienia choroby
wrzodowej. Wymienione wczeĞniej trzy gáówne

czynniki, bĊdące bezpoĞrednią przyczyną zachorowania, zostaáy zaznaczone równoczeĞnie przez jedną
osobĊ jedynie w 24 przypadkach. WĞród tych respondentów byáo 13 kobiet (13,5% wszystkich kobiet respondentek) i 11 mĊĪczyzn (10,3% wszystkich ankietowanych mĊĪczyzn).
NajczĊĞciej zaznaczanymi czynnikami, a wiĊc tymi,
które zdaniem najliczniejszej grupy respondentów
odpowiadają bezpoĞrednio za powstawanie wrzodów
trawiennych, byáy: przewlekáy stres, nieprawidáowa
dieta oraz naduĪywanie alkoholu. Wybór czynników
przez ankietowanych ilustruje rycina 6.
WĞród respondentów, którzy uznali infekcjĊ H. pylori
za bezpoĞrednią przyczynĊ powstawania wrzodów
trawiennych, wykazano istotną statystycznie róĪnicĊ
w miĊdzy osobami < 60 roku Īycia a przedstawicielami najstarszej grupy wiekowej: máodsi ankietowani
czĊĞciej mieli ĞwiadomoĞü wpáywu wspomnianej bakterii na patogenezĊ choroby wrzodowej (p = 0,0285).
PomiĊdzy przedstawicielami grup wiekowych I i II nie
zanotowano istotnych statystycznie róĪnic w czĊstoĞci
udzielania poprawnej odpowiedzi (p = 0,9923).
RównieĪ przedstawiciele osób o wyĪszym wyksztaáceniu czĊĞciej wybierali ten czynnik niĪ osoby o wyksztaáceniu niĪszym (p = 0,0002).
WĞród ankietowanych > 60 roku Īycia zaobserwowano wiĊkszą skáonnoĞü do wskazywania nikotynizmu
jako bezpoĞredniej przyczyny powstawania wrzodów
trawiennych niĪ w najmáodszej grupie wiekowej
(p = 0,0002). RównieĪ czĊstoĞü wybierania tego czynnika w grupie badanych > 60 roku Īycia byáa istotnie
statystycznie wyĪsza niĪ w grupie II (p = 0,0277).
Analiza ankiet wykazaáa teĪ, iĪ jedyna statystycznie
istotna róĪnica w czĊstoĞci zaznaczania odpowiedzi
miĊdzy kobietami i mĊĪczyznami dotyczyáa przewlekáego stresu. MĊĪczyĨni zaznaczali ten czynnik statystycznie czĊĞciej (p = 0,027).
Najmáodsza grupa wiekowa zaznaczaáa istotnie czĊĞciej niĪ grupa Ğrodkowa takie czynniki, jak skáonnoĞci genetyczne (p = 0,0402), alkoholizm (p = 0,0383),
czĊste picie kawy (p = 0,0459) oraz przewlekáe stosowanie NLPZ (p = 0,0035).
ĝwiadomoĞü moĪliwoĞci wystąpienia u czáowieka
bezobjawowej choroby wrzodowej, miaáo 117 ankietowanych (57,6%), pozostali nie zgadzali siĊ z tym
twierdzeniem.
O tym, Īe specjalistą zajmującym siĊ profesjonalnie
omawianym schorzeniem jest gastrolog, wiedziaáo
96,6% ankietowanych, pozostali wskazali lekarza
rodzinnego (3%) lub internistĊ (0,4%). Nie stwierdzono istotnych statystycznie róĪnic w czĊstoĞci wybierania prawidáowej odpowiedzi miĊdzy poszczególnymi
grupami badanych.
W kolejnym pytaniu ankietowani mieli za zadanie
zaznaczyü metody wykrywania choroby wrzodowej,
które – ich zdaniem – wykonuje siĊ w celu postawienia diagnozy. AĪ 192 respondentów jako metodĊ wy-
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Ryc. 1. Profil ankietowanych – páeü, wiek, wyksztaácenie, miejsce zamieszkania.
Fig. 1. Characteristics of survey respondents – sex (female/male), age (< 35/35–60/> 60 years old), education level (< higher/higher), and place of living
(city/countryside).

Ryc. 2. Wskazanie przez ankietowanych definicji wrzodu trawiennego – podziaá wedáug páci. Brak istotnych statystycznie róĪnic miĊdzy czĊstoĞcią
wybierania odpowiedzi przez przedstawicieli obu páci (p = 0,7555).
Fig. 2. Number of respondents choosing particular definition of peptic ulcer – breakdown by sex (female/male). Possible answers – convex change
in gastric mucosa/loss of gastric mucosa/loss of mucosa and deeper layers of stomach wall/stomach cancer. There are no statistically significant
differences in frequencies of given answers between representatives of both genders (p = 0,7555).
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Ryc. 3. Wskazanie przez ankietowanych definicji wrzodu trawiennego – podziaá wedáug grupy wiekowej. Nie zanotowano istotnych statystycznie róĪnic
miĊdzy czĊstoĞcią wybierania odpowiedzi przez przedstawicieli poszczególnych grup wiekowych (p = 0,4058).
Fig. 3. Number of respondents choosing particular definition of peptic ulcer – breakdown by age; there are no statistically significant differences
(p = 0,4058).

Ryc. 4. Procent poprawnych odpowiedzi na pytanie o definicjĊ wrzodu trawiennego zaleĪnie od miejsca zamieszkania; róĪnice w czĊstoĞci udzielania
poprawnej odpowiedzi nie są istotne statystycznie (p = 0,2320).
Fig. 4. Percentage of respondents from city and countryside choosing correct definition of peptic ulcer (correct/wrong answer); no statistically significant
differences (p = 0,2320).
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Ryc. 5. Procent poprawnych odpowiedzi na pytanie o definicjĊ wrzodu trawiennego zaleĪnie od wyksztaácenia; róĪnice w czĊstoĞci udzielania poprawnej
odpowiedzi nie są istotne statystycznie (p = 0,3409).
Fig. 5. Percentage of respondents with < higher and higher education, choosing correct definition of peptic ulcer (correct/wrong answer); no statistically
significant differences (p = 0,3409).

Ryc. 6. Procent ankietowanych zaznaczających poszczególne czynniki, jako bezpoĞrednie przyczyny powstawania wrzodów trawiennych.
Fig. 6. Number of respondents indicating particular factors as direct causes of peptic ulcers. Possible answers – chronic stress/inappropriate diet/alcohol
abuse/smoking/drinking coffee/H. pylori infection/chronic use of NSAIDs/genetic factors/chemotherapy/medicines for osteoporosis/age > 60/unknown causes/other.

18

&+252%$:5=2'2:$:ĝ:,$'202ĝ&,632à(&=1(-

krywania choroby wybraáo badanie gastroskopowe,
wielu zaznaczaáo równoczeĞnie inne metody diagnostyczne. Ogóáem 14 ankietowanych uwaĪaáo, Īe chorobĊ wrzodową moĪna zdiagnozowaü za pomocą
badania krwi, zdaniem 15 – rolĊ tĊ peáni RTG klatki
piersiowej, 4 zaznaczyáo badanie plwociny, a 50 analizĊ wycinka báony Ğluzowej Īoáądka/dwunastnicy.
Na pytanie, czy uregulowanie diety oraz spoĪywanie
przetworów mlecznych jest wystarczającą terapią
w chorobie wrzodowej, przewaĪająca wiĊkszoĞü respondentów udzieliáa odpowiedzi negatywnej, jednak
38 ankietowanych (20 kobiet, 18 mĊĪczyzn) byáo
przeciwnego zdania, twierdząc, iĪ modyfikacja diety
jest terapią niewymagającą dodatkowych dziaáaĔ
medycznych.
Wykazano, Īe mieszkaĔcy wsi istotnie statystycznie
czĊĞciej niĪ mieszkaĔcy miasta (p = 0,0125) wybierali
modyfikacjĊ diety jako niezaleĪną metodĊ terapii
schorzenia. Zaobserwowano równieĪ róĪnicĊ w czĊstoĞci zaznaczania tej odpowiedzi miĊdzy osobami
< 35 roku Īycia a starszymi grupami wiekowymi
(p = 0,0067). Najmáodsi respondenci rzadziej zgadzali
siĊ z moĪliwoĞcią leczenia schorzenia jedynie przez
zmiany w sposobie Īywienia.
Farmakoterapia choroby wrzodowej skáada siĊ z podaĪy leków zobojĊtniających HCl, inhibitorów pompy

protonowej oraz eradykacji H. pylori (antybiotykoterapia). W pytaniu wielokrotnego wyboru 30,1% badanych wybraáo jako terapiĊ choroby wrzodowej antybiotyki. Odpowiedzi tej czĊĞciej udzielali przedstawiciele I grupy wiekowej niĪ pozostali respondenci
(p = 0,0861).
Profil odpowiedzi na pytanie o stosowane w chorobie
leczenie zaleĪnie od páci respondentów ilustruje rycina 7.
Ostrymi powikáaniami choroby wrzodowej są przede
wszystkim krwotoki z przewodu pokarmowego oraz
perforacja Īoáądka, natomiast do przewlekáych zaliczamy zwĊĪenie drogi odpáywu pokarmu z Īoáądka
oraz (wg niektórych publikacji) zmiany nowotworowe
w obrĊbie pierwotnych owrzodzeĔ [3].
Ankietowani proszeni o wskazanie powikáaĔ choroby
wrzodowej, najczĊĞciej wymieniali krwotok (90,6%)
oraz nowotwór (62,6%). Pozostaáe powikáania – perforacja oraz zwĊĪenie odĨwiernika – uzyskaáy kolejno
44,3% oraz 14,3%. Zdaniem 15,3% ankietowanych,
powikáaniem choroby wrzodowej moĪe byü równieĪ
zanik zdolnoĞci trawienia.
Na pytanie, czy moĪliwy jest zgon chorego w wyniku
rozwoju powikáaĔ omawianego schorzenia, twierdząco
odpowiedziaáo 84,7%, zaĞ 15,3% uznaáo, Īe zdarzenie
takie nie moĪe mieü miejsca.

Ryc. 7. Wybór leku niezbĊdnego w trakcie terapii choroby wrzodowej – podziaá wedáug páci ankietowanych. Brak istotnych statystycznie róĪnic miĊdzy
czĊstoĞcią wybierania odpowiedzi przez przedstawicieli obu páci.
Fig. 7. Number of respondents choosing particular treatment for peptic ulcers – breakdown by sex (female/male). Possible answers –
– analgesics/antacids/antibiotics/sedatives/proton pump inhibitors. There are no statistically significant differences.
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D Y S KU S J A
Wedáug oficjalnych danych dotyczących choroby
wrzodowej w Polsce, szacuje siĊ, Īe dotyka ona 5–
–10% populacji dorosáej [2]. Wynik uzyskany w niniejszej pracy, odnoszący siĊ do populacji Górnego
ĝląska, mieĞci siĊ w zaznaczonych granicach i wynosi
9% dla ankietowanych w wieku 18–82 lat.
Owrzodzeniem Īoáądka lub dwunastnicy nazywa siĊ
utratĊ tkanki w Ğcianie danego odcinka przewodu
pokarmowego, siĊgającą báony miĊĞniowej. Zgodnie
z wynikami ankiety, taką definicjĊ wrzodu trawiennego znaáo niecaáe 8% badanych. PrzewaĪająca wiĊkszoĞü za prawidáową definicjĊ wrzodu Īoáądka uznaáa
„ubytek powierzchownej warstwy báony Ğluzowej
Īoáądka”, co byáo odpowiedzią niepoprawną. Zmiana
taka bowiem nazywa siĊ nadĪerką, a choroba związana z jej wystĊpowaniem to nadĪerkowe zapalenie
báony Ğluzowej Īoáądka [4]. NajczĊĞciej wybierana
przez respondentów definicja jest jednak znacznie
bliĪsza rzeczywistej definicji niĪ pozostaáe báĊdne
moĪliwoĞci. PodkreĞla równieĪ istotĊ schorzenia,
którą stanowi niszczenie warstw Ğciany Īoáądka przez
czynniki chemiczne [4].
Interesujący jest fakt, iĪ 40% ankietowanych uwaĪaáo
wrzód Īoáądka za wypukáą zmianĊ zlokalizowaną
w báonie Ğluzowej Īoáądka.
Warto zwróciü uwagĊ, iĪ nie wykazano Īadnych istotnych statystycznie róĪnic w czĊstoĞci udzielania prawidáowej odpowiedzi na pytanie o definicjĊ wrzodu
trawiennego miĊdzy poszczególnymi grupami. MoĪna
wiĊc przypuszczaü, Īe znajomoĞü definicji wrzodu
trawiennego nie róĪni siĊ w zaleĪnoĞci od páci, wieku,
miejsca zamieszkania i wyksztaácenia.
Analiza prac publikowanych w bazie MEDLINE
w latach 1989–2004, przeprowadzona na Uniwersytecie w Atenach, dowiodáa, iĪ zakaĪenie H. pylori,
a takĪe przyjmowanie NLPZ są niezaleĪnymi czynnikami ryzyka powstawania wrzodów trawiennych.
àączna liczba 10 146 pacjentów objĊtych analizą
pozwoliáa stwierdziü równieĪ, Īe czynniki te dziaáają
synergistycznie w procesie tworzenia siĊ owrzodzeĔ
Īoáądka i dwunastnicy [5].
Wedáug respondentów ankiety przeprowadzonej
w niniejszej pracy, zakaĪenie H. pylori oraz przewlekáe stosowanie NLPZ znalazáy siĊ ex aequo dopiero
na 6 miejscu wĞród czynników bezpoĞrednio wpáywających na powstawanie wrzodów Īoáądka i dwunastnicy. Wyprzedziáy je: przewlekáy stres, nieprawidáowa dieta, naduĪywanie alkoholu, a takĪe palenie papierosów i picie kawy. Profil odpowiedzi udzielanych
na pytanie odnoszące siĊ do etiologii choroby wrzodowej zwraca uwagĊ na zróĪnicowanie poziomu wiedzy pomiĊdzy poszczególnymi grupami wiekowymi.
W tym kontekĞcie warto przywoáaü historyczne losy
procesu poznawania etiologii oraz patogenezy scho-
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rzenia. Grupa ankietowanych powyĪej 60 roku Īycia
to przedstawiciele grupy spoáecznej (niezwiązanej
zawodowo z medycyną), którzy edukacjĊ dotyczącą
zdrowia czáowieka ukoĔczyli przed 1969 r. W tym
okresie popularne byáo wciąĪ twierdzenie Karola
Schwartza no acid, no ulcer, a powstawanie choroby
wrzodowej áączono przede wszystkim z nadmiernym
wydzielaniem kwasu Īoáądkowego. Terapia ograniczaáa siĊ gáównie do leków neutralizujących. Przeáomowe
odkrycie wpáywu zakaĪenia H. pylori na powstawanie
wrzodów trawiennych w latach osiemdziesiątych XX
wieku spowodowaáo radykalną zmianĊ w sposobie
myĞlenia dotyczącym moĪliwych sposobów terapii.
Pojawiáy siĊ propozycje stosowania antybiotykoterapii
w celu usuniĊcia szkodliwej bakterii [6]. Przedstawiciele grupy wiekowej 36–60 ukoĔczyli swą edukacjĊ
dotyczącą zdrowia czáowieka miĊdzy 1970 a 1995 r.,
czyli czĊĞciowo w czasie, gdy udziaá H. pylori w patogenezie schorzenia byá juĪ znany. Najmáodsza grupa
wiekowa ankietowanych ukoĔczyáa edukacjĊ zdrowotną miĊdzy 1996 a 2011 r., gdy udziaá H. pylori
w patogenezie choroby wrzodowej byá juĪ udowodniony wieloletnimi badaniami i popularyzowany
w podrĊcznikach do nauki biologii. Ustanowione zostaáy równieĪ schematy leczenia zakaĪenia oparte na
wielolekowej terapii przeciwbakteryjnej [7].
Przytoczone tu uwarunkowania historyczne znalazáy
odzwierciedlenie w wynikach niniejszej ankiety. Nie
odnotowano wprawdzie istotnej statystycznie róĪnicy
w czĊstoĞci wybierania H. pylori jako bezpoĞredniej
przyczyny powstawania wrzodów trawiennych pomiĊdzy grupami wiekowymi I i II, jednak wykazano, iĪ
przedstawiciele obu tych grup istotnie statystycznie
czĊĞciej wybierali H. pylori jako czynnik etiologiczny
choroby wrzodowej niĪ ankietowani powyĪej 60 roku
Īycia.
Badanie ankietowe przeprowadzone w 1997 r. w USA,
ukazaáo, Īe mimo spoáecznych kampanii informacyjnych jedynie 27% obywateli miaáo ĞwiadomoĞü
związku zakaĪenia H. pylori i powstawania wrzodów
trawiennych [8]. W niniejszej ankiecie odsetek
wszystkich respondentów Ğwiadomych istnienia takiego związku wyniósá 42,9%.
W ciągu lat pojawiaáo siĊ wiele róĪnorodnych hipotez
odnoszących siĊ do wpáywu diety na rozwój choroby
[6]. AĪ 85,2% ankietowanych wybraáo spoĞród podanych czynników nieuregulowaną dietĊ, jako bezpoĞrednią przyczynĊ powstawania wrzodów Īoáądka.
Zgodnie z prospektywnym badaniem związku choroby
wrzodowej z paleniem tytoniu, dietą, oraz przyjmowaniem alkoholu, opublikowanym przez naukowców
z Honolulu, obserwuje siĊ pewne zaleĪnoĞci miĊdzy
rodzajem i sposobem przyjmowania pokarmu a pojawieniem siĊ wrzodu trawiennego. Wedáug omawianej
pracy, ryzyko pojawienia siĊ wrzodów Īoáądka byáo
powiązane z uĪywaniem soli kuchennej, natomiast
wrzody dwunastnicy pojawiaáy siĊ czĊĞciej u osób
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jedzących pieczywo rzadziej niĪ dwa razy dziennie.
Naukowcy nie odnotowali jakiegokolwiek wpáywu
ochronnego mleka na báonĊ Ğluzową przewodu pokarmowego [9], jednak najnowsze doniesienia wskazują, Īe przetwory mleczne, takie jak jogurt zawierający szczep Lactobacillus Gasperi, mogą pozytywnie
wpáywaü na proces gojenia siĊ owrzodzeĔ trawiennych, a wiĊc mieü istotny wpáyw na leczenie choroby
[10]. RównieĪ dieta bogata w báonnik oraz witaminĊ
A zmniejsza ryzyko zachorowania na chorobĊ wrzodową, natomiast spoĪywanie alkoholu, kofeiny, duĪych iloĞci biaáka i táuszczu zwierzĊcego zwiĊksza to
ryzyko [11].
Mimo kolejnych doniesieĔ, terapia choroby wrzodowej wciąĪ oparta jest na przyjmowaniu leków chemicznych. Regulacja diety jest uwaĪana za dziaáanie
dodatkowe, które moĪe pozytywnie wpáynąü na proces leczenia. Tymczasem niemal co piąty ankietowany w niniejszym badaniu stwierdziá, iĪ modyfikacja
diety i spoĪywanie przetworów mlecznych w chorobie wrzodowej jest terapią niewymagającą jakichkolwiek dodatkowych dziaáaĔ medycznych. CzĊĞciej
odpowiadali w ten sposób mieszkaĔcy wsi niĪ mieszkaĔcy miasta oraz osoby powyĪej 35 roku Īycia.
Wrzód trawienny jest schorzeniem, które nie zawsze
objawia siĊ bólem lub innymi dolegliwoĞciami. Zdarza siĊ, Īe pacjent przez dáugi czas nie odczuwa symptomów choroby, a pierwszym widocznym objawem
staje siĊ dopiero zagraĪające Īyciu powikáanie.
Szczególnie naraĪeni na taki przebieg choroby są
ludzie starsi, przyjmujący NLPZ [3]. Naukowcy
z wydziaáu medycyny rodzinnej Szpitala w Kaohsiung na Tajwanie okreĞlili czĊstoĞü wystĊpowania
asymptomatycznego wrzodu trawiennego w spoáeczeĔstwie tajwaĔskim. Wnioski z pracy wskazują, iĪ
na wrzód ten moĪe cierpieü nawet 9,4% osób, nieprezentujących objawów klinicznych [12].
Niepokojący jest fakt, iĪ w niniejszej pracy aĪ 42,4%
ankietowanych nie uznaje moĪliwoĞci wystąpienia
takiej odmiany choroby wrzodowej.
Leczenie schorzenia, prócz eradykacji patogennej
bakterii, opiera siĊ gáównie na terapii inhibitorem
pompy protonowej (IPP). Stosowane są równieĪ leki
zobojĊtniające kwas Īoáądkowy. Ankietowani z najwyĪszą czĊstotliwoĞcią zaznaczali leki zobojĊtniające
kwas Īoáądkowy, natomiast IPP zaznaczyáo jedynie
11,8% badanych. Niepokojący wydaje siĊ fakt, iĪ
niemal co piąty respondent leczyáby chorobĊ wrzodową lekami przeciwbólowymi, a przecieĪ leki te

naleĪą do gáównych, bezpoĞrednich czynników etiologicznych choroby wrzodowej [5].
AĪ 84,7% ankietowanych wie, Īe powikáania choroby
wrzodowej mogą prowadziü do Ğmierci, wciąĪ jednak
niewiele osób ma ĞwiadomoĞü niebezpieczeĔstwa
zagraĪającego chorym na wrzód trawienny. KoniecznoĞcią wydaje siĊ prowadzenie akcji uĞwiadamiających spoáeczeĔstwo w celu zapobiegania rozwojowi
Ğmiertelnych powikáaĔ choroby wrzodowej, wynikających z niewiedzy oraz braku odpowiedniej diagnostyki
i leczenia.
WNIOSKI
1. UmiejĊtnoĞü wybrania prawidáowej definicji wrzodu trawiennego spoĞród podanych propozycji jest
u badanych mieszkaĔców Górnego ĝląska niska
i nie róĪni siĊ istotnie w poszczególnych grupach,
co moĪe Ğwiadczyü o koniecznoĞci wprowadzania
akcji informacyjnych we wszystkich Ğrodowiskach
spoáecznych.
2. W spoáeczeĔstwie wciąĪ funkcjonuje wiele mitów
dotyczących omawianego schorzenia. Wybór nieprawidáowej diety, przewlekáego stresu oraz naduĪywania alkoholu, jako gáównych, bezpoĞrednich
przyczyn powstawania choroby wrzodowej Ğwiadczy o braku dostĊpu do rzetelnych informacji dotyczących schorzenia.
3. Osoby < 60 roku Īycia, ksztaátujące swoje pojĊcie
o Ğwiecie i zjawiskach przyrodniczych w czasie,
gdy wiedza dotycząca choroby wrzodowej staáa
siĊ gáĊbsza i áatwiej dostĊpna, mają wiĊkszą
ĞwiadomoĞü udziaáu zakaĪenia H. pylori w patogenezie schorzenia.
4. Osoby o wyĪszym wyksztaáceniu czĊĞciej mają
ĞwiadomoĞü wpáywu patogenu na genezĊ choroby.
5. Nie istnieją statystycznie znamienne róĪnice
w zakresie poziomu wiedzy na temat choroby
wrzodowej pomiĊdzy mĊĪczyznami i kobietami.
6. Osoby < 35 roku Īycia wykazują najwyĪszą ĞwiadomoĞü dotyczącą koniecznoĞci stosowania terapii
chemicznej w chorobie wrzodowej. Osoby starsze
czĊĞciej skáaniają siĊ ku moĪliwoĞci prowadzenia
leczenia jedynie poprzez modyfikacjĊ diety.
7. CzĊstoĞü wystĊpowania choroby wrzodowej
w populacji Górnego ĝląska mieĞci siĊ w granicach
Ğredniej krajowej.
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