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Regurgitace

Editorial
MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
FGIDs vedou k dyskomfortu kojence i rodičů,
opakovaným konzultacím pediatra, změně
výživy a dalším nefarmakologickým léčebným postupům (1).
Pediatry je pod tlakem rodičů doporučována
medikace, která je ve většině případů bez
prokázané účinnosti a s možnými nežádoucími účinky. Proto rodiče hledají radu u rodinných příslušníků nebo známých či na internetu. Tato doporučení jsou většinou neefektivní
nebo nevhodná.
Kojenecké FGIDs jsou kategorizovány
do 7 skupin (*nejčastější):
• regurgitace*
• koliky*
• zácpa*
• průjem
• syndrom cyklického zvracení
• dyschézie
• ruminace
V období od narození do půl roku manifestuje
FGIDs jeden ze dvou kojenců, 50 % má více
než jednu FGIDs (2 – 5).
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Regurgitace žaludečního obsahu do jícnu, úst a/nebo nosu patří mezi nejčastější
funkční gastrointestinální onemocnění během prvního roku života jedince. Včasná
a správná diagnostika kojeneckých regurgitací umožňuje vyhnout se zbytečným
návštěvám lékaře, vyšetřením a léčebným
opatřením pro předpokládané onemocnění
z gastroezofageálního refluxu (gastroesophageal reflux disease, GERD). Kojenecké
regurgitace je třeba odlišit od zvracení, což
je centrálně řízený nervový reflex ovlivňující hladkou i příčně pruhovanou svalovinu,
při kterém je žaludeční obsah energicky
vypuzen skrze ústa díky koordinované
součinnosti tenkého střeva, žaludku, jícnu
a bránice. Regurgitace je třeba také odlišit od ruminace, kdy je dříve spolknutá
potrava vrácena do hltanu a dutiny ústní
a je znovu přežvykována (a většinou) opět
polknuta. Reflux pak znamená retrográdní
pohyb obsahu žaludku do jícnu a je logicky nazýván jako gastroezofageální reflux.
Když je reflux viditelný, pak hovoříme o regurgitaci. Pokud regurgitace žaludečního
obsahu způsobuje komplikace nebo přispívá k poškození tkání či zánětu (ezofagitida,
aspirace, potíže s krmením a polykáním,
neprospívání), pak hovoříme o GERD.

Epidemiologie

Přesná epidemiologická data nejsou k dispozici, ale například ve studii zdravých čtyřměsíčních kojenců se regurgitace vyskytovala
alespoň jednou denně u 41–67 % jedinců.

Diagnostická kritéria
Diagnostická kritéria zahrnují obě následující u jinak zdravých dětí ve věku 3 týdny až
12 měsíců, konkrétně:
r egurgitace 2 a vícekrát denně, po dobu
3 a více týdnů

MUDr. Petr Jabandžiev, PhD.
 ení přítomno zvracení, hemateméza,
n
aspirace, apnoe, neprospívání, obtíže při
krmení či polykání, abnormální postura

Patofyziologie
Kojenecké regurgitace představují většinou přechodný problém, částečně je tomu
z důvodu nezralosti motility horního GIT.
Manometrické studie u kojenců ukazují,
že více než 80 % refluxních epizod se vyskytuje, když dochází ke spontánní relaxaci
dolního jícnového svěrače (DJS). Plný fundus žaludku predisponuje k přechodné relaxaci DJS, což vede k regurgitaci. Počet
relaxací DJS může být ovlivněn polohou
těla, kdy poloha na levém boku snižuje počet relaxací DJS, z čehož i plynou terapeutické konsekvence. Objem jícnu je daleko
menší než u dospělého, takže refluxát daleko snadněji a výše putuje jícnem vzhůru.
Během růstu dochází k prodlužování jícnu
a zvětšování jeho objemu. Regurgitace
však mohou být pozorovány i u starších
kojenců ve formě opakovaného polykání,
zejména po jídle.

Klinické vyšetření
Anamnéza a klinické vyšetření by mělo
vést k odhalení onemocnění mimo GIT,
zejména pak metabolických, infekčních
a neurologických onemocnění asociovaných se zvracením. Samozřejmě je někdy
obtížné rozlišit regurgitace od GERD pro
překryv jejich symptomů. Jako rizikové
faktory GERD jsou považovány prematurita, psychomotorická retardace, kongenitální abnormity orofaryngu, hrudníku, plic,
centrálního nervového systému, srdce
a samotného GIT. Mezi příznaky, které mohou být asociovány s GERD, patří neprospívání, dráždivost, ruminace, hemateméza, stridor, chrapot, pískoty, kašel. S GERD
může být asociována striktura jícnu, opakované pneumonie, anemie, odmítání jídla, Sandiferův syndrom, apnoické pauzy
a ALTE (apparent life-threatening event.).

Regurgitace

Mezi signály vyžadující další vyšetření
nepochybně patří biliární zvracení, hematemeza, průjem, zácpa, horečka, letargie,
hepatoslenomegalie, vyklenutá fontanela,
křeče, či distenze břicha.

Terapie
Vzhledem k přirozeně se snižujícímu výskytu regurgitací lze očekávat spontánní
zmírnění až ústup potíží. Základní přístup
k pacientovi proto spočívá v opětovném
poučení rodičů a úlevě od příznaků, což
umožňuje vyhnout se eventuálním komplikacím. Polohování dětí v období po jídle redukuje množství regurgitací. Je však
třeba mít na paměti, že spánek na břiše
a na boku může zvyšovat riziko syndromu náhlého úmrtí kojence (sudden infant
death syndrome, SIDS). Zahuštěné a antirefluxní formule mohou počet regurgitací
u jinak zdravých dětí snižovat. Ačkoliv bývá doporučováno časté podávání menších
objemů potravy, tak pro tento přístup je
k dispozici jen velmi málo důkazů. V managementu regurgitací není třeba žádné
medikace. V klinické praxi však můžeme
pozorovat nárůst užívání inhibitorů protonové pumpy (proton-pump inhibitors,
PPI). K dispozici jsou četné randomizované studie poukazující na nedostatečný
benefit snižování žaludeční acidity u dětí
s regurgitacemi. Navíc může být léčba PPI
spojena s nežádoucími účinky, zejména
pak s častějšími respiračními a gastrointestinálními infekcemi. Aktuální doporučení u zdravých dětí s regurgitacemi tuto
léčbu nedoporučují a na všech úrovních
je třeba opakovaná edukace k zabránění
zbytečné preskripce. Anxieta rodičů může
vést díky jejich domnění, že regurgitace
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je u kojence něco abnormálního, v krajním případě až k potížím s krmením, narušení normálního režimu spánku apod.
Zkvalitnění vztahu mezi pečovatelem (rodiči) a dítětem podporuje úleva od strachu
a obav ohledně stavu dítěte a plánování,
jak tyto strachy a obavy eliminovat. K úlevě může pomoci opakovaný „oddech“ pro
pečovatele a ujištění o možnosti kontroly
lékařem. Vhodný je empatický přístup
a přiměřené odpovědi ať už na oprávněné,
nebo domnělé obavy (Co je špatně s mým
dítětem? Je to nebezpečné? Odezní to? Co
můžeme dělat?).

Literatura:
Drossman DA, Chang LC, Chey WD, Kellow WJ, Tack J, Whitehead WE, editors. Rome IV functional gastrointestinal disorders: disorders of gut-brain interaction. Fourth edition. Volume II. I. Raleigh, NC: The Rome Foundation; 2016. pp. 1237–1246.
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Kojenecké koliky
V metaanalýze 28 studií čítajících 8690
kojenců trval pláč mezi 117 a 133 minutami denně v prvních šesti týdnech a klesl
v průměru na 68 minut/den mezi 10. a 12.
týdnem s širokou variabilitou (1).

Etiologie KK:
Etiologie není známa a předpokládá se účast
více faktorů (12).
Předpokládaná etiologie:

Definice:
KK je syndrom, který je z hlediska klinika
definován jako dlouhotrvající pláč a neklid z nejasné příčiny, někdy je tento stav
označován jako kojenecký distres. Původní Wesselova definice délky KK, tj. 3
a více hodin, nejméně 3 dny v týdnu, minimálně 3 týdny (2), byla v tzv. kritériích
Rome IV (3) změkčena na pláč trvající více
než 3 hodiny, minimálně 3 dny v týdnu při
hodnocení v telefonickém interview nebo
objektivizace pláče delšího než 3 hodiny
za 24 hodin při přímém pozorování u dítěte ve věku pod 5 měsíců. KK spontánně
ustoupí u 90 % kojenců mezi 8. a 9. týdnem. Kojenec s KK nejeví známky neprospívání, fyzikální nález a vývoj je normální.

1) gastrointestinální – špatná technika krmení, alergie na bílkovinu kravského mléka,
laktózová intolerance, nezralost systému,
hypermotilita, alterace střevní mikroflóry
2) psychosociální – temperament, hypersenzitivita, rodičovské vlivy (stres v rodině,
mateřské anxieta nebo deprese)
3) biologická – nezralost motorické regulace,
zvýšená hladina serotoninu, expozice tabáku (kouření matky v těhotenství i po porodu)
(15–17), časná manifestace migrény.
Rozlišení KK od fyziologického pláče (7):
 K jsou paroxysmální – jasný začátek
K
a konec (7, 20)
 láč u KK je hlasitější, vyšší, rozsahem
p
variabilnější s dysfonický (18–20)
hypertonie (18)

Epidemiologie:

obtížné uklidnění (20)

MUDr. Pavel Frühauf, CSc.

Léčba KK:
rodičovská podpora (37)
 jištění o ústupu obtíží ve věku 3–4 měu
síců nejpozději, benignosti KK, další sledování
konzultace o technice krmení
tišící manévry – nejrecentnější publikace
doporučuje (38): experimentovat s níže
uvedenými praktikami a/nebo snižovat
senzorickou stimulaci – pokračovat v těch,
které se osvědčily, a přerušit ty, které se
neosvědčily (12, 37) – dudlík, kočárek/jízda
autem, držení kojence čelem k pečovateli,
houpání, změna prostředí, minimalizace
okolních stimulů, kojenecká houpačka,
koupel v teplé vodě, masáž bříška, flexe
kolen/kyčlí s rotačními pohyby, zvukové
podněty/srdeční akce pečovatele, čištění
nosu (pozor na komerční odsávačky s vysokým podtlakem). V randomizovaných
studiích nebyla prokázána efektivita výše
uvedených postupů. Jsou však nenákladné, neškodí a vedou k zapojení rodičů do
péče a pomáhají redukovat anxietu (37,
39, 40, 41).

KK se vyskytují často v noci (21)
Prevalence KK je v různých studiích uváděna
mezi 8 a 40 % (2–7). Široký rozptyl je obrazem různých diagnostických kriterií a především vnímání „excesivního a prolongovaného pláče“ v rodině (5, 8).
Incidence KK je stejná u chlapců i děvčat,
donošených i nedonošených, kojených či
uměle živených (9, 10). V některých publikacích je uváděn vyšší výskyt KK u prvorozených a sourozenců kojenců s KK (11).
Objevují se práce uvádějící, že KK se vyskytují jen v industrializovaných zemích, častěji
u kavkazského plemene a tím častěji, čím je
region vzdálenější od rovníku (12, 13). Rodiny s kojencem s KK mají více problémů (14).
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Diferenciální diagnostika KK viz tab. č. 1.
Je udáváno, že cca 5–10 % projevů imitujících KK má organickou příčinu (24, 25, 26,
27).
Prognóza KK je benigní. Ojediněle však
mohou vést k agresivnímu chování rodičů
s následným poškozením dítěte (syndrom
shakeru) (28, 29). KK mohou být asociovány
s rozvojem poporodní deprese matky (30,
31, 32, 33), potlačením laktace (34) a ztrátou
intuitivního vnímání potřeb kojence matkou
(35). Z dlouhodobého hlediska existence KK
však predikují další potenciální gastroenterologickou, alergologickou a psychiatrickou
morbiditu (35).

Výživa

 ojené dítě: existují práce udávající efekt
k
hypoalergenní diety kojící matky (bez mléka a mléčných výrobků, event. s další eliminační dietou (42, 43). Časově omezený
pokus s eliminační dietou matky (se zhodnocením klinického efektu), pokud nebyl
úspěch režimových opatření, je ke zvážení hlavně v případech dalších projevů alergie na bílkovinu kravského mléka u dítěte
nebo alergické anamnézy matky (44).
 měle živené dítě: tam, kde nebyl efekt
u
režimových opatření, je doporučováno
zkusit týdenní výživu extenzitními hydro-

Kojenecké koliky

lyzáty místo fyziologické formule se zhodnocením efektu, který se obvykle dostavuje po 48 hodinách (45). Má se za to, že
alergie na bílkovinu kravského mléka je
příčinou maximálně 1–2 % KK (27).
 robiotika: metaanalýza pěti randomizop
vaných studií s různými kmeny probiotik
dochází k nekonzistentním závěrům v souvislosti s různými probiotiky a způsoby
výživy (46–51). Podávání Lactobacillus
reuteri DSM17938 u kojených dětí vedlo
k redukci pláče s geografickou variabilitou
(52–56). Ve čtyřech randomizovaných studiích s Lactobacillus reuteri DSM17938
došlo ve srovnání s placebem k statisticky významnému poklesu pláče ve 21.
dni podávání probiotika (54). Preventivní
podávání probiotik v souvislosti s KK není
doporučováno.
 ebyl prokázán efekt podávání laktázy, saN
charózy, masáží, simethiconu, herbálních
přípravků, homeopatik, manipulační terapie, akupunktury.
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Tabulka č. 1: Indikace enterální výživy: (3)

systém

příčina

celkové příčiny

medikace, předávkování,
hlad,
neadekvátní technika výživy,
abstinenční syndrom

kůže

opruzení, kandidóza,
turniket syndrom
(vlas kolem prstu či penisu)

očí

poškození rohovky cizím tělesem,
adnátní glaukom

ORL

otitis media,
kandidóza

Literatura u autora
kardiovaskulární

anomální odstup levé koronární arterie,
selhávání supraventrikulární tachykardie

gastrointestinální

anální fissura,
obstipace,
gastroenteritis,
GER,
obstrukce (pylorostenóza, invaginace, volvulus)
hernie

nefro/urologický

vřed meatu uretry,
torze (ovarium, varle),
infekce,
obstrukce

skelet

CNS

fraktura,
zánět (osteomyelitida, septická arthritida)

trauma hlavy vč. abusu,
meningitis,
neuromuskulární onemocnění,
metabolická vada

Funkční zácpa

Funkční zácpa
Definice:
Zácpa je v kojeneckém a batolecím věku definována jako málo častá a/nebo bolestivá
defekace. U starších dětí se může přidat enkopréza a zadržovací chování.

Epidemiologie:
Prevalence zácpy se dle použitých diagnostických kritérií odhaduje na 0,7–29 %. Zácpa
postihuje 2,9 % kojenců a v druhém roce
života až 10,1 % batolat, bez rozdílu pohlaví.

Anamnéza při zácpě
V kojeneckém věku se často vyskytují údaje o bolestivé defekaci, krvácení při defekaci tuhé stolice a sklony k zadržování stolice.
U dětí starších 1 roku se může vyskytovat
nechutenství s tendencí ke zlepšení po vymíšení velkého množství stolice, bolesti břicha
s tendencí k úlevě po defekaci, zadržovací
chování (např. křížení dolních končetin, popojíždění hýžděmi po podlaze, schovávání se
při pocitech nutnosti defekace atd.) a bolesti
konečníku.

Klasifikace zácpy
Z etiologického hlediska se zácpa klasifikuje na
funkční a organickou.
 unkční zácpa tvoří 90–95 % příčin obstiF
pací v dětském věku. Ke splnění diagnostických kritérií Rome IV u dětí mladších
4 let je nutná přítomnost alespoň dvou
příznaků po dobu 1 měsíce:
• dvě nebo méně defekací za týden,
• anamnéza retence stolice,
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• anamnéza bolestivé defekace nebo
vyměšování velmi tuhé stolice,

dace a abdominální distenze se zvracením.

• anamnéza objemných stolic,

Patofyziologie FC

• přítomnost obrovské masy stolice
v konečníku.
U dětí, které již užívají nočník nebo toaletu,
lze zařadit další dvě kritéria:
• minimálně 1 týdenní epizoda
enkoprézy,
• anamnéza obrovské stolice, která může
ucpat toaletu.
rganická zácpa představuje 5–10 %
O
všech obstipací. Etiologicky se dá rozdělit na obstipaci ze střevních příčin (např.
Hirschsprungova choroba, neuronální dysgeneze, anální stenóza nebo striktura, dislokace anu dopředu, pseudoobstrukce
střeva, řitní absces nebo fisura, striktura
po nekrotizující enterokolitidě), lékovou/
drogovou (zneužívání narkotik, antidepresiva, psychoaktivní látky, antikonvulziva,
antacida, kodein, chemoterapie a substituční terapie pankreatickými enzymy nebo
železem), z metabolických příčin (cystická
fibróza, hypotyreóza, renální tubulární acidóza, diabetes insipidus, hypokalémie, hypokalcémie a hypermagnisémie) a neuromuskulární (kojenecký botulismus, absces
břišní svaloviny, myotonická nebo muskulární dystrofie, postižení míchy, dětská
mozková obrna a hypotonie).

Varovné známky v anamnéze
zácpy
Při získávání anamnestických údajů je nutné cílené sledování výskytu některého
z „červených“ praporků, které podporují organicitu zdravotních potíží, a to začátek
potíží od narození nebo v prvních dvou týdnech života, absenci spontánního odchodu smolky nebo její odchod nad 48 hodin,
„stužkovitý“ tvar stolice, svalová slabost
dolních končetin, psychomotorická retar-

FC vzniká obvykle v důsledku opakovaných
epizod cíleného zadržování stolice dítětem,
které se obává nepříjemného prožitku při jejím
vyměšování. FC se také objevuje při trénování užívání nočníku vlivem nadměrného nátlaku
rodičů na dítě nebo nesprávné techniky vyprazdňování. FC může souviset se strachem
z bolesti např. po prodělané perianální streptokokové chorobě nebo sexuálním zneužívání.

Fyzikální nález při FC
Nález zahrnuje fyziologickou konfiguraci anu
a jeho okolí, měkké prohmatné břicho, fyziologický nález na kůži lumbosakrální krajiny,
normální stoj a chůzi, adekvátní sílu a plně výbavné reflexy na dolních končetinách a nález
ampule vyplněné tvrdou stolicí s fyziologickým tonusem análních svěračů při vyšetření
per rectum.

Laboratorní vyšetření
Při FC nejsou nutná. Při podezření na organicitu je vhodné provést vyšetření funkce
hormonů štítné žlázy, sérologii celiakie, iontogram, vyšetření hormonů nadledvin, moče,
potní test při suspekci na cystickou fibrózu,
irigografii, anorektální manometrii a sací biopsii sliznice konečníku při podezření na
Hirschprungovu chorobou a prostý zadopřední snímek lumbosakrální páteře a/nebo MRI
míchy při podezření na rozštěp míchy či jinou
míšní lézi.

Funkční zácpa

Terapie FC
Terapie zahrnuje edukaci o denním režimu
a složení jídelníčku, odstranění zadržené stolice, prevenci její další retence a psychologické
vedení pacienta a jeho rodičů. Jídelníček by
měl být bohatý na vlákninu (ovoce, zelenina,
cereálie, …) s nízkým příjmem sladkostí, zejména hořké čokolády, a s dostatečným příjmem tekutin. V České republice se těší velké oblibě modifikovaný defekační režim dle
Mařatky, kdy dítě po probuzení vypije 50 ml
vlažné vody nebo ovocné šťávy, po ranní hygieně a snídani se pokusí o defekaci po dobu 5–10 minut. Úspěšná defekace dítěte by
měla být odměněna drobností (ne stravou!)
a dítě by nemělo být trestáno při její absenci. K odstranění zadržované stolice lze použít
vysokodávkovaný polyetylenglykol, který je
stejně účinný jako klyzma, sorbitolový klystýr,
bisacodyl, pikosulfát nebo sirup senny, glycerinové čípky a/nebo manuální vybavení stolice. V prevenci dalšího zadržování stolice lze
používat polyetylenglykol v redukované dávce
a parafinový olej. Dnes se nedoporučuje používání laktulózy pro její nežádoucí účinky
(břišní diskomfort, nadýmání, nechutenství,
nauzea, zvracení a vznik návyku s nutností
navyšování dávky). Z psychologického hlediska jsou zpočátku nutné četné ambulantní
kontroly, opakované edukace rodičů a dle věku i dítěte a kontrola adherence rodiny k terapeutickému režimu.

Prognóza FC
FC má vysoké riziko rekurence a až u 30 %
dětí přechází do dospělosti. FC je rizikovým
prediktorem rozvoje syndromu dráždivého
tračníku u dospělých.

Literatura:
Benninga MA et al. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Neonate/Toddler. Gastroenterology 2016;150:1443–1455
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Funkční průjem

Funkční průjem
Poměrně častým dotazem rodičů malých
dětí na ošetřující lékaře je „správná“ frekvence a vzhled stolic. U kojenců a batolat je do klasifikace ROME IV zařazena
jednotka funkční průjem, která byla dříve nazývána chronickým nespecifickým
průjmem (anglicky CNDS) nebo batolecím průjmem. A nejedná se o situaci, se
kterou by se pediatři setkávali jen zřídka
(dle americké studie 2,4 % u dětí pod
1 rok, 6,4 % u dětí 1–3 roky).
Pro určení této diagnózy musí být
naplněna všechna následující kritéria:
1. O
 bjemná, neformovaná stolice minimálně 4× denně, bez bolesti v souvislosti
s defekací
2. Trvání tohoto stavu více než 4 týdny
3. Z
 ačátek mezi 6. měsícem a 5. rokem
věku dítěte
4. D
 obré prospívání při adekvátním
kalorickém příjmu

Patofyziologie
Faktory podílející se na vzniku funkčního
průjmu tvoří tři skupiny – luminální faktory, střevní motilita a v neposlední řadě
také vliv psychického stavu dítěte. Důležitou a trochu uklidňující informací pro ošetřujícího pediatra je, že u dětí s funkčním
průjmem nedochází ke zvýšeným ztrátám
vody či elektrolytů, absorpce glukózy je
také normální a není přítomna steatorhea.
Dle dvou starších studií (Hoekstra et al,
Lifshitz et al) má na konzistenci a četnost
stolice klíčový vliv strava, a to zejména vysoký příjem fruktózy, oligosacharidů a vysokoosmolárních tekutin. Předpokládá se,
že dojde k překročení absorpční kapacity
tenkého střeva, a tak vznikne osmotický
průjem spojený s poruchou funkce bakteriální flóry střeva. To vše vede k distenzi,
nadýmání a průjmu.
Je známo, že trávicí trakt neodpočívá
a i při hladovění je aktivní tzv. migrují-
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cí motorický (myoelektrický) komplex
(MMC), tedy motorická aktivita, umožňující vyprázdnění střeva. MMC je přerušen,
když se člověk nají. Jídlo následně stimuluje častější sekvence různě silných kontrakcí, které mají za úkol promíchání střevního obsahu a jeho pohyb až do kolon.

stolici kultivačně, na okultní krvácení, přítomnost tuků, parazitů a Clostridium difficile.

U funkčního průjmu k přerušení MMC nedojde, a proto se dostává nestrávená strava kontrakcemi ze žaludku přes otevřený
pylorus až do tenkého střeva a velmi brzy
také do kolon.

Ve většině případů se obejdeme bez medikace. Vhodná jsou dietní opatření – snížení příjmu ovocných džusů a fruktózy
a celková kontrola jídelníčku dítěte. Pro
objektivizaci i uklidnění rodičů je dobré
zavést deníček, ve kterém jsou informace
o jídle a stolicích zaznamenány.

Funkční průjem se také může vyskytovat
u špatně indikovaných či užívaných eliminačních diet.

Klinické ověření diagnózy
Jako první je nutno vyloučit faktory, které mohou průjem způsobovat – předchozí
infekce, laxativa, antibiotika, různé diety.
Vzhled stolice také může napovědět – stolice dětí s funkčním průjmem obsahuje
často hlen nebo nestrávené jídlo. Jak již
bylo zmíněno, strava může mít velký vliv,
pozor je třeba dát na její celkový nadměrný příjem, časté pití ovocných džusů, nízký příjem tuků společně s vysokým příjmem sacharidů, vysoký příjem sorbitolu.
Ve fyzikálním vyšetření je třeba klást důraz zhodnocení prospívání dítěte (výška,
váha, známky malnutrice), přítomnost
plenkové dermatitidy nebo fekální masy
v rektální ampule (častá příčina průjmů).
Pozor, u dětí s mírnější formou celiakie
nebo cystickou fibrózou s izolovaným postižením pankreatu může dojít k chybné
diagnóze. Pokud se v rodinné anamnéze
tato onemocnění vyskytují, je nutné další
dovyšetření. Stejně tak u pacientů, kteří mají poruchu růstu, úbytek na váze či
výrazně distendované břicho. Kromě vyšetření celiakie by tito pacienti měli mít
samozřejmě širší krevní odběry (krevní obraz, imunoglobuliny, nutriční parametry).
U vybraných pacientů je vhodné vyšetřit

Management onemocnění

Literatura:
Drossman DA, Chang LC, Chey WD, Kellow WJ,
Tack J, Whitehead WE, editors. Rome IV functional gastrointestinal disorders: disorders of gut-brain interaction. Fourth edition. Volume II. I.
Raleigh, NC: The Rome Foundation; 2016. pp.
1247–1248.

Syndrom cyklického zvracení / Dyschézie

Syndrom
cyklického zvracení
Prevelance je udávána 3,4 %
Diagnostická kritéria (vše z uvedeného):
1. 2
 a více epizod zvracení trvajících hodiny až dny v průběhu 6 měsíců
2. E
 pizody mají u konkrétního pacienta
stejný charakter
3. O
 bdobí klidu mezi epizodami trvá týdny
až měsíce, mezi nimi je dítě zdravé

Patofyziologie
Aktivace zvracivého reflexu a hypothalamo-hypofyzární osy

Symptomy doprovázející zvracení mohou
zahrnovat: bledost, slabost, zvýšenou salivaci, bolesti břicha, intoleranci hluku, světla
nebo zápachu, bolesti hlavy, řídké stolice,
horečku, tachykardii, hypertenzi, exantém
a leukocytózu.
Prevencí je identifikace a odstranění spouštěčů zvracení. Profylakticky se doporučuje u dětí pod 5 let cyproheptadin nebo
pitizofen, je možno užít i amitriptylin nebo
propranolol. Prevencí atak může být i ertythromicin (zlepšuje evakuaci žaludku) nebo
fenobarbital. Tyto medikamenty by měly
snižovat pravděpodobnost atak. V počátku
epizody se doporučují antacida k ochraně
sliznice jícnu a zubní skloviny. V průběhu
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ataky se podává infuse.
Komplikací cyklického zvraceni je dehydratace. Mezi další komplikace patří hematemeza, která je důsledkem prolapsu sliznice žaludku do jícnu, ezofagitida a/nebo
Mallory-Weissův syndrom, hypertenze
a nepřiměřená sekrece antidiuretického
hormonu.

Literatura:
Benninga MA et al. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Neonate/Toddler. Gastroenterology 2016;150:1443–1455

Dyschézie
Prevalence je udávána 2,4 %
Diagnostická kritéria:

Patofyziologie

1. věk: < 9. měsíc
2. minimálně 10 minut tlačení a pláče
s efektem/bez efektu vyprázdnění
stolice
3. žádné jiné zdravotní problémy

Dyschézie je nekoordinovaná dynamika vyprazdňování. Je třeba vysvětlit rodičů, že
kojenec se musí naučit koordinovat relaxaci pánevního dna a vlastní defekaci. Proto
není vhodné používání rektální rourky, která
může přinášet artificiální senzorické podněty, včetně bolesti. Projímadla nejsou nutná.

Zaregistruj se ještě dnes na:
nestlenutrition-institute/country/cz
Váš důvěryhodný partner
ve světě nutričních vědeckých
informací a vzdělávání

Literatura:
Benninga MA et al. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Neonate/Toddler. Gastroenterology 2016;150:1443–1455

Jsme světovým lídrem v oblasti vědy
o výživě. Každý den předáváme tyto
informace pracovníkům ve zdravotnictví
na celém světě.

Ruminace

Ruminace
Ruminace znamená regurgitaci obsahu žaludku do dutiny ústní. Ruminace zahrnuje
tři klinické manigestace, a to: syndrom ruminace u kojenců, ruminace u neurologicky
postižených dětí a ruminace u zdravých
dětí a dospělých. Následující text pojednává o první zmíněné jednotce. Syndrom
ruminace (SR) nebo též ruminační syndrom
je vzácné onemocnění, kterému byla dosud
v literatuře věnována pouze malá pozornost. Recentní dotazníková studie u 1447
matek ukázala prevalenci 1,9 %.

Diagnostická kritéria
Musí obsahovat všechna z následujících
kritérií po nejméně 2 měsíce:
 pakované kontrakce břišních svalů,
o
bránice a jazyka
 enucená regurgitace žaludečního
n
obsahu, který je buď vypuzen z úst,
nebo je znovu žvýkán a spolknut
tři nebo více z následujících:
• začátek mezi 3. a 8. měsícem věku
•n
 eodpovídá na management GERD
a regurgitací
• není doprovázen známkami nepohody
• nevyskytuje se během spánku nebo
když dítě interaguje s okolím

Patofyziologie
Patofyziologický moment obrácení tlakového gradientu mezi břišní a hrudní
dutinou dohromady s relaxací dolního
jícnového svěrače je zřejmě podobný ve
všech věkových kategoriích. To, co dělá
ruminaci kojenců nebezpečnější než tu
u dospělých, je možná neschopnost dětí
„udržet“ dostatek nutrientů pro normální
růst. Historicky byla ruminace považována
za „sebestimulující“ chování, které vzniká
v kontextu dlouhodobé sociální deprivace.
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Emoční a senzorická deprivace se může
objevit u nemocných dětí v situacích, které znemožňují normální režim dítěte (např.
prostředí JIP), nebo u jinak zdravých dětí,
u nichž je narušeno emoční pouto s matkou či oběma rodiči.

Diagnóza
Pozorování samotné ruminace je pro diagnózu klíčové. Nicméně možnost takového pozorování potřebuje čas, trpělivost
a jistou „nenápadnost“, protože dítě může
přestat ruminovat, jakmile zpozoruje, že
ho někdo sleduje.

Terapie

Kojenecké FGID jsou kategorizovány
do 7 skupin (*nejčastější):
• regurgitace*
• koliky*
• zácpa*
• průjem
• syndrom cyklického zvracení
• dyschézie
• ruminace
V období od narození do půl roku
manifestuje FGID jeden ze dvou
kojenců, 50 % má více než jednu FGID
(2–5).

Excesivní a opakovaná ruminace může vést
až k progredující malnutrici. Behaviorální
terapie může být úspěšná u vysoce motivovaných dospělých, ale i dětí s neurologickým postižením. Nemáme ale k dispozici
informace, zda je tento přístup využitelný
a funguje u kojenců se syndromem ruminace. Citlivý, ke stupni vývoje adekvátní
a komplexní přístup je nezbytný. Cílem léčby je eliminovat pacientovu potřebu směřující k projevům ruminace, čehož lze dosáhnout, pokud dojde k pomoci pečovatelům
s řešením jejich pocitů směrem k dítěti
a zlepšení jejich schopnosti rozpoznat
a adekvátně reagovat na fyzické a emocionální potřeby dítěte.

Literatura:
Drossman DA, Chang LC, Chey WD, Kellow WJ, Tack J, Whitehead WE, editors. Rome IV functional
gastrointestinal disorders: disorders of gut-brain interaction. Fourth edition. Volume II. I. Raleigh, NC:
The Rome Foundation; 2016. pp. 1247–1248. Chial HJ, Camilleri M, Williams DE, Litzinger K, Perrault
J. Rumination syndrome in children and adolescents: diagnosis, treatment, and prognosis. Pediatrics.
2003;111(1):158-62.
Rajindrajith S, Devanarayana NM, Crispus Perera BJ. Rumination syndrome in children and adolescents:
a school survey assessing prevalence and symptomatology. BMC Gastroenterol. 2012;12:163
Murray HB, Juarascio AS, Di Lorenzo C, Drossman DA, Thomas JJ. Diagnosis and Treatment of Rumination Syndrome: A Critical Review. Am J Gastroenterol. 2019;114(4):562–578.
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Ublinkávání:
Zpětný průchod žaludečního obsahu
do hltanu nebo úst

Žádná indikace lékové léčby u „šťastných
plivačů“ nebo kojenců s problematickou
regurgitací

Není důvod k ukončení kojení

Bylo prokázáno, že probiotický kmen
urychluje vyprazdňování žaludku
a snižuje frekvenci regurgitace

Běžný problém, který
zasahuje více než

50 %
4

Částečně hydrolyzovaná bílkovina
zrychluje vyprázdnění žaludku
(vs intaktní bílkovina) a může také
snižovat ublinkávání

všech dětí
(3.–4. měsíc věku)

Největší výskyt kolem 4. měsíce věku

Ano
Kojení

Věk nástupu > 1 týden nebo < 6 měsíců

Ne

Ne

Odeslat
ke specialistovi

Ano

Ano
Ne

≥ 4 epizody, denně po dobu ≥ 1 týdne

Ano

Zlepšení?

Sledování

Ne

Rozhodovací
strom u kojence
s ublinkáváním

Pokračovat v kojení (uklidnění rodičů, sledování
frekvence, objemu a techniky kojení), v případě
podezření na ABKM vyloučit ze stravy matky
kravské mléko

V případě potřeby kontrola frekvence podávání,
množství mateřského mléka a oprava techniky kojení

Vyskytuje se také:
• Neprospívání?
• Hemateméza
• Prohýbání zad / Sandiferův syndrom?
• Neurologické abnormality?
• Zpoždění nervového vývoje?

Vyskytuje
se také:
• Uklidnění rodičů
• AR kojenecké mléko
• Polohování?

Ne

Ano

Zlepšení?

Ano
Sledování

• Zvracení?
• Podrážděnost / pláč?
• Neklid?
• Problémy s krmením?
• Atopická dermatitida? Ekzém?
• Zácpa? Průjem?
• Problémy se spánkem?
• Zvýšené hodnoty CoMiSS*

Ne

• Zvážit ABKM
• (zahuštěné) eHF
2–4 týdny u nekojených dětí

Zlepšení?

Ano

Ano

Ne

Ne

• Odeslat pacienta
ke specialistovi
• Zvážit GERD, eozinofilní
ezofagitidu, anatomické
anomálie

Pokračování léčby ABKM
Adapted from
Vandenplas et al, 2016

1

References:
1
Vandenplas Y et al. Acta Paediatrica 2016;105:244-252. Vandenplas Y. et al. J Pediatr Gastroenteol Nutr 2016;19(3):153-161. Benninga MA et al. Gastroenterology 2016;150:1443-1455.
Nelson SP et al. Arch Pediatr Adolesc Med; 1997:151(6):569-72. Indrio F et al. Euro J Clin Invest 2011;41(4): 417-22. Indrio F et al. Nutrients. 2017 Oct 28;9(11).

* CoMiSS: nástroj pro zhodnocení příznaků ABKM
(Vandenplas et al. PLoS One. 2018 Jul 18; 13 (7):
e0200603)
eHF – extenzivně hydrolyzovaná mléčná výživa
ABKM – alergie na bílkovinu kravského mléka

Kojenecká kolika:
Není důvod k ukončení kojení

Multifaktoriální
Nejčastější trávicí/behaviorální
problém u
1–4měsíčních kojenců

Vyskytuje se stejně u obou pohlaví

Výskyt kojeneckých kolik
je asi

30 %

Má vliv na kvalitu života rodiny
Bývá spojena s dlouhodobými následky,
jako jsou opakující se bolesti břicha
a poruchy spánku

Vyskytuje se jak u kojených,
tak i nekojených dětí

Rozhodovací strom u kojeneckých kolik
Kdy je důvod ke konzultaci: kojenci do 5 měsíců s opakujícím se dlouhodobým pláčem, neklidem,
podrážděností (bez neprospívání, horečky nebo nemoci), věnovat pozornost 3 skupinám
varovných signálů

1
VAROVNÉ SIGNÁLY?

Ne

2

• Ublinkávání
• Prohýbání zad / Sandiferův syndrom
• GI krvácení
• Neprospívání
• Břišní distenze / nadýmání
• Jakékoli příznaky jiných organických příčin

VAROVNÉ SIGNÁLY?

Odeslat ke
specialistovi

Ano

3
VAROVNÉ SIGNÁLY?

• Častá regurgitace
• Respirační příznaky
• Atopická dermatitida
• Průjem / zácpa
• Rodinná historie atopie
• Zvýšené hodnoty CoMiSS*

Ne

Ano

• Úzkost rodičů
• Rodičovská deprese
• Absence vztahu matka–dítě
• Riziko zneužívání dětí

Ano

Ne

Zvážit příznaky související s kravským mlékem
• kojené děti – výživa matky bez kravského mléka
• nekojené děti – eHF

Zlepšení?

Ano

Ne

Pokračovat v ochraně
před ABKM

Odeslat ke
specialistovi

Zvážit nasazení
probiotik
(L.reuteri DSM 17938)*

Upraveno podle Vandeplas et al., 2016

* Evidence pouze pro L. reuteri DSM 17938 (kojené
děti > nekojené děti

References:
1
Vandenplas Y et al. Acta Paediatrica 2016;105:244-252. Benninga MA et al. Gastroenterology 2016;150:1443-1455.
Savino F et al. Acta Paediatrica 2005;94(449):129-32. Rautava P et al. Pediatrics 1995;96:43-7.
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* CoMiSS: nástroj pro zhodnocení příznaků ABKM
(Vandenplas et al. PLoS One. 2018 Jul 18; 13 (7):
e0200603)
eHF – extenzivně hydrolyzovaná mléčná výživa
ABKM – alergie na bílkovinu kravského mléka

13
Zácpa:
Zdá se, že výskyt se zvyšuje s věkem

25

%

Gastroenterologických konzultací
u pediatrů souvisí s vnímanými
poruchami defekace

Kojené děti mají na rozdíl od dětí
na náhradní mléčné výživě větší
frekvenci vyprazdňování a měkčí
stolici

1/2 rok života

2,9 %

1 rok života

2 roky života

10,1 %

27,3 %

Rozhodovací strom u kojenecké zácpy u kojenců < 1 rok
Kdy je důvod pro konzultaci: obtížné nebo vzácné vyprázdnění (<1 za 3 dny v FF a <1
za 7 dní v BF) po dobu nejméně 2 týdnů, zkontrolovat přítomnost varovných signálů:

VAROVNÉ SIGNÁLY?

Je dítě výhradně
kojeno a > 2 týdny
staré?

Ano

Ne

Ne

• Žádné meconium > 24 hodin
• Abdominální distenze
• Zvracení
• Neprospívání
• Krvavá / mukoidní stolice
• Zpoždění nervového vývoje
• Anální / sakrální abnormality
• Jakékoli známky jiných
organických příčin

Ano

Odeslat ke
specialistovi

Náhradní mléčná
výživa s nebo bez
pevných příkrmů
• „Funkční zácpa“
• Uklidnění – vzdělávání rodičů
• Ověřit, zda je náhradní mléčná výživa
připravována správně

• Uklidnění
• Edukace

rodiny

• Pravděpodobně

normální – sledování

Ne nebo částečně

Zvážit jednu
z následujících
možností:
• Laktulóza
• PEG> 6 měsíců
• Přejít na eHF při podezření na ABKM
• Léčba rekta pro akutní úlevu
(glycerinové čípky)

Ano

Zlepšení?

Zlepšení?

Ne nebo částečně

Ano

• Pokračovat v terapii
• Sledování

Odeslat ke
specialistovi

Upraveno podle Vandeplas et al., 2016
References:
1
Vandenplas Y et al. Acta Paediatrica 2016;105:244-252. Mota DM et al. JPGN 2012;43(3):e1-e13. Benninga MA et al. Gastroenterology 2016;150:1443-1455.
Fontana M et al. Acta Paediatr Scand 1997;79:692-694. Leoning-Baucke V. J Pediatr 2005; 146:359-63. Baker SS et al. JPGN 2006; 43: e1-e13.

Artificial feeding = formula feeding
FC = functional constipation
PEG = polyethylene glycol
pHF: partially hydrolyzed formula

Aktuality
GASTROENTEROLOGY – GI motility, GERD and functional GI disorders, G-P-253

Zlepšení trávicích potíží funkční kojeneckou formulí s částečně hydrolyzovanou
bílkovinou, sníženou laktózou a Lactobacillus reuteri DSM 17938 u kojenců mladších
5 měsíců s kojeneckou kolikou v ambulantních dětských centrech v Bogotě, Kolumbie
Improvement of digestive symptoms with a partially hydrolysed serum, reduced lactose and Lactobacillus reuteri DSM 17938
– based functional infant formula in infants younger than 5 months old with infantile colic, in outpatient pediatric centers
of Bogota, Colombia
Silvana Dadan1,2, Michaelle Higuera1,2, Wilson Daza1,2, 1Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Center, Gastronutriped, Research group, Bogota,
Colombia, 2El Bosque University, Medicine, Bogota, Colombia

Cíle a studie
Kojenecká kolika je funkční trávicí porucha v prvních měsících života, která se objevuje u 30–40 % kojenců. Pro její příznaky neexistují žádné
specifické biologické markery, a proto je diagnostikována podle kritérií ROME IV. Jako část jejího řešení byla studována probiotika, a to konkrétně
Lactobacillus reuteri DSM 17938, a také určité upravené kojenecké formule. Cílem studie bylo vyhodnotit klinický účinek funkční kojenecké
formule s částečně hydrolyzovanou bílkovinou, sníženým množstvím laktózy a přidaným Lactobacillus reuteri DSM 17938 u kojenců do
5 měsíců věku. Prospektivní popisná neintervenční studie.
Metodologie
Ze 17 soukromých ordinací v Bogotě byli mezi březnem a červnem 2018 zařazeni do studie pacienti ve věku od 0 do 5 měsíce s diagnostikovanou
kolikou podle kritérií ROME IV. Ze studie byli vyřazeni kojenci s organickými onemocněními anebo farmakologickou léčbou. Pacientům byla
poskytnuta specifická kojenecká formule, rodičům byl při zahájení studie a následně po 15 dnech podávání kojenecké formule předložen
průzkum formou dotazníku. Průzkum byl proveden lékaři při návštěvách. Byly zahrnuty ukazatele, jako je pohlaví, věk, antropometrické údaje
a symptomy trávicích potíží. Pro statistickou analýzu byla použita Stata. Nominální a ordinální kategorické proměnné byly shrnuty s absolutním
a relativním frekvenčním rozdělením. Vztah mezi proměnnými byl stanoven pomocí Student´s t-testu, Fisher´s exact testu a chi-squared testu.
Výsledky
Studijní skupinu tvořilo 51 kojenců s mírnou převahou chlapců (51,8 %) a s průměrným věkem 3,9 měsíce. Průměrná doba trvání příznaků před
konzultací byl jeden měsíc. Nejčastějšími symptomy byla nadměrná plynatost (83,9 %), pláč (78,6 %) a tlačení (67,9 %). 41,1 % kojenců plakalo
méně než 30 minut denně, 41,1 % kojenců plakalo mezi 30 minutami a 2 hodinami denně a 17,9 % více než 3 hodiny denně. Symptomy se
z větší části zlepšily již po prvním týdnu podávání kojenecké formule (94 %). Ve 2 týdnech byly pozorovány statisticky významné rozdíly v: pláč
(p=0,006), podrážděnost (p=0,029), tlačení (p=0,003), nadměrná plynatost (p=0,029), ublinkávání (p=0,003), škytavka (p=0,030), denní počet
regurgitací (p=0,000), denní počet epizod ublinkávání (0,003). Nebyl zjištěn žádný významný rozdíl v časném nasycení (p=0,320), odmítnutí
stravy (p=0,577) nebo perinatální erythémě (p=0,081). Byla redukována denní doba pláče, pouze 2,6 % kojenců pokračovalo s pláčem trvajícím
více než 3 hodiny denně. V době kontrolní návštěvy (15. den) naopak většina kojenců (84,6 %) vykazovala dobu pláče 30 minut denně.
V průběhu studie byly průměrné přírůstky – váha 476 gramů, délka 1,8 cm a obvod hlavy 2,3 cm. Odpovídající toleranci kojenecké výživy mělo
98 % kojenců.
ESPGHAN 52nd Annual Meeting, Glasgow, 5.-8.června 2019 Abstrakta
JPGN, Vol 68, Suppl 1, květen 2019: 413
https://journals.lww.com/jpgn/Documents/ESPGHAN52ndAnnualMeeting_AbstractBook.pdf
Závěry
Kojenecká formule s upraveným specifickým složením (částečně hydrolyzovaná bílkovina a snížené množství laktózy) obohaceným
o Lactobacillus reuteri DSM 17938 se ukázala jako účinná při zmírnění příznaků kojenecké koliky u kojenců. Doporučují se další studie s větším
vzorkem dětí a geografickou variabilitou.

Trávicí problém

Výskyt
při zahájení léčby

Výskyt po 2 týdnech
používání specifické
kojenecké formule

p

Nadměrná plynatost

83,9 %

15,9 %

0,029

Pláč

78,6 %

5,4 %

0,006

Doba pláče delší než 3 hodiny denně

17,9 %

2,6 %

0,026

Břišní tlak

67,9 %

2,1 %

0,003

Podrážděnost

62,3 %

2,3 %

0,029

Regurgitace

42,9 %

8,9 %

0,000

Škytavka

42,9 %

2,9 %

0,030

Ublinkávání

33,9 %

9,9 %

0,030

(Výskyt symptomů trávicích potíží u kojenců do 5. měsíce věku s diagnózou kojenecká kolika při zahájení léčby a po 15 dnech nasazení
specifické kojenecké formule)
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