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Úvod 

 

Pro svou absolventskou práci jsem si vybrala téma poruchy vyprazdňování u dětí. 

Bolesti břicha, průjem a zácpa jsou v dětském věku častá onemocnění, se kterými 

přicházejí rodiče s dítětem do ordinací pediatra, nebo navštíví lékárnu. Lékárny nabízejí 

široký sortiment volně prodejných léčiv, která je moţno podat při těchto onemocnění. 

V některých případech je však lepší se zaměřit na úpravu jídelníčku a změnu ţivotního 

stylu. Pro laika jistě není jednoduché orientovat se v lékárenském sortimentu volně 

prodejných léčiv, nebo navrhnout pro dítě vhodný postup. V určitých případech můţe 

bolest břicha, zácpa nebo průjem ohlašovat jiné závaţné onemocnění a je třeba co 

nejdříve navštívit s dítětem lékaře. 

V teoretické části práce jsem se věnovala popisu příčin a projevů jednotlivých 

onemocnění a varovných příznaků, při kterých je nutné navštívit lékaře. U kaţdé 

z uvedených kategorií nemocí jsem uvedla moţnosti reţimových a dietních opatření a 

medikamentózních přípravků, které jsou v lékárně dostupné. 

V praktické části jsem uvedla kasuistiky devíti pacientů a na základě rozboru 

jednotlivých případů jsem vybrala ta léčiva, která jsou volně prodejná a vhodná pro 

dětský věk. Současně jsem vypracovala soubor otázek, které by farmaceutický asistent 

měl poloţit rodičům, neţ lék vydá. 

Práce by měla slouţit jako informační materiál pro farmaceutické asistenty, na které se 

rodiče mohou obracet. 

Informace jsem čerpala z literatury, odborných časopisů a internetu a v neposlední řadě 

konzultací s dětským lékařem, sestrami a rodiči.  
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1 Cíl práce 

 

Vypracovat metodický materiál pro edukaci farmaceutických asistentů, kteří se podílejí 

na řešení obtíţí, vzniklých na základě poruch vyprazdňování u dětí 
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2 Průjmová onemocnění 

Průjem je čas té vyprazdňování řídké stolice – tedy více neţ tři neformované aţ vodnaté 

stolice za den. U malých kojenců je průjem definován jako náhlá změna charakteru a 

frekvence stolic 

 

Průjem je jedno z nejčastějších dětských onemocnění. Nejedná se většinou o závaţné 

onemocnění, u malých dětí a zejména pak u kojenců ale můţe v důsledku ztráty tekutin 

dojít k dehydrataci a tím k ohroţení ţivota dítěte. Stolice můţe za určitých okolností 

obsahovat příměs hlenu, krve nebo hnisu, onemocnění můţe být doprovázeno 

zvracením a horečkou.  

 

2.1 Rozdělení průjmu 
 

Podle průběhu onemocnění rozlišujeme průjem akutní a chronický, podle mechanismu 

vzniku na osmotický a sekreční a z etiopatogenetického hlediska na průjem infekční a 

neinfekční.  

 

Akutní průjem je častější, vzniká náhle, obvykle mívá bouřlivější průběh, trvá však 

krátce, zpravidla několik dnů. Nejčastěji je způsoben infekcí, otravou potravinami, nebo 

poţitím velkého mnoţství nestravitelných látek, které střevo nezvládne vstřebat. Akutní 

průjem můţe být také následkem léčby antibiotiky, která poškozují běţnou mikrobiální 

mikroflóru ve střevě. U starších dětí můţe být viníkem průjmu i psychické vypětí. 

 

Chronickým průjem označujeme takový průjem, který navzdory léčebným opatřením 

trvá déle neţ dva týdny, nebo se vyskytuje opakovaně po různě dlouho trvající 

přestávce a můţe být projevem závaţnějšího onemocnění. Kromě infekcí, které mají 

sklon k delšímu trvání, způsobují chronický průjem idiopatické střevní záněty, 

malabsorpce nebo hormonální změny. 

 

Osmotický průjem vzniká, pokud se ve střevě objeví nevstřebatelné ve vodě 

nerozpustné látky a zadrţují tam vodu. Tak je tomu například při deficitu laktázy, 

enzymu, který se nachází v tenkém střevě a pomáhá štěpit mléčný cukr - laktózu. 

Osmotický průjem vzniká také při poţití velkého mnoţství hexitolu, sorbitolu či 

manitolu tj. přípravků nahrazujících cukr v potravinách. Takový průjem je vyvolán 

zpomalenou absorpcí a zrychlenou střevní motilitou a označujeme ho jako „ţvýkačkový 
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průjem“. Za normálních okolností dochází v tenkém i tlustém střevě ke vstřebávání 

vody a solí a sekrecí orgánů trávicího ústrojí. Jestliţe tenké a tlusté střevo vodu a  

elektrolyty více secerenují neţ absorbují, dochází k sekrečnímu průjmu. Mezi 

sekretagoga zařazujeme bakteriální toxiny, enteropatogenní viry, ţlučové kyseliny, 

neabsorbovaný tuk z potravy a antrachinonová laxativa.  

Zdroj : [BERKOW, R. 1996, 1, HORKÝ, K. 2003, 3 ] 

 

2.2 Příčiny průjmu 
 

Průjmy infekčního původu mohou vznikat při infekci střevní nebo při některých 

celkových infekcích. Střevní infekci vyvolávají, bakterie, viry, kvasinky, mykózy a 

paraziti přítomní ve střevě. Do klinického obrazu některých celkových onemocnění 

můţe patřit i průjem – v tom případě nebývá ale příznakem dominujícím. 

 

2.2.1 Průjmy při střevní infekci 

 

Existuje mnoho druhů mikrobů, kteří při proniknutí do trávicího ústrojí, nejčastěji po 

poţití, mohou vyvolat průjem. Většina z těchto mikrobů jsou potenciálními patogeny, to 

znamená, ţe onemocnění propukne pouze u části infikovaných osob. Bývá to zejména u 

dětí s narušenou sliznicí gastrointestinálního traktu, nebo u dětí s porušenou imunitou. 

Jako specifický ochranný faktor se ve střevě uplatňuje sekreční imunoglobulin A 

(sIgA), který se vylučuje na slizničním povrchu střeva a působí zde jako specifická 

protilátka. Velké mnoţství sIgA obsahuje mateřské mléko, kojené děti jsou proto lépe 

chráněny proti průjmu, neţ děti nekojené. O vyvolání onemocnění ve střevě rozhoduje 

více faktorů. Důleţitá je schopnost infekčního agens přilnout na slizniční povrch a 

mnoţit se na něm, schopnost pronikat do epiteliální výstelky střeva a porušovat ji, dále 

schopnost pronikat nejen do střevního epitelu, ale i do sliznice submokózy nebo i do 

krevního a lymfatického řečiště a v neposlední řadě produkce enterotoxinu. Enterotoxin 

má schopnost vyvolat pohyb vody a elektrolytů z vnějšího prostředí organismu do 

lumina střevního a to stimulací adenylátcyklázy ve střevních epiteliích. Tím dochází ke 

zvýšené produkci cyklického  adenosinmonofosfátu a následně při zrychlené střevní 

pasáţi k velkým ztrátám vody a elektrolytů střevem.  

Zdroj : [HRODEK,O., VAVŘINEC,J., 2002, 4 ] 
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Bakteriální infekce 

Nejčastější bakteriální příčinou průjmu u dětí jsou E. Coli, Campylobacter, Yersinia 

enterocolitica a Salmonely. 

 

E. Coli gramnegativní bičíkatá tyčinkovitá bakterie. Tato bakterie je součástí 

fyziologické střevní mikroflóry. Jen některé kmeny jsou patogenní a mohou způsobovat 

obtíţe. Zdrojem nákazy je bacilonosič, u hemoragické E. Coli hovězí maso. Inkubační 

doba je několik hodin a onemocnění se projevuje vodnatým průjmem, někdy s bolestmi 

břicha a zvracením. 

 

Enteropatogenní E. Coli (EPEC) vyvolávají průjem především u novorozenců, u 

těchto kmenů nebyla prokázána tvorba enterotoxinů, dochází ke změnám v epiteliálních 

buňkách tenkého střeva, bakterie poškozují kartáčový lem enterocytu a poškozují 

povrch epitelu. 

 

Enterotoxigenní E. Coli (ETEC) produkují toxiny (termolabilní a termostabilní), 

mohou vyvolat průjmy u dětí i u dospělých. Vyskytují se převáţně v teplých oblastech 

(např. Egypt) a onemocnění, která vyvolávají, se označují jako cestovatelské průjmy – 

objevují se totiţ často při pobytu nebo po návratu z těchto oblastí. Kmeny kolonizují 

tenké střevo pomocí kolonizačních faktorů – proteinových fimbrií. Fimbrie jsou 

druhově specifické. 

 

Enteroinvazivní E. Coli (EIEC) pronikají do buněk a mnoţí se tam. Onemocnění je 

svým průběhem podobné shigelové infekci. 

 

Enterohemoragická E. Coli (EHEC) se váţe v tlustém střevě, produkuje toxin 

verotoxin a shigalike toxin. Onemocnění se vyskytuje u dětí a jeho komplikací můţe být 

rozvoj hemolyticko-uremického syndromu (HUS),  závaţného ţivot ohroţujícího 

onemocnění, provázeného rozpadem červených krvinek a poškozením ledvin.  

 

Campylobacter je rod termofilních patogenních bakterií. Jsou to spirální tenké nebo 

jen zakřivené gramnegativní tyčky. Tvar této bakterie a její pohyblivost usnadňuje 

průnik vrstvou hlenu ve střevě hostitele. Nejčastěji se vyskytují kmeny Campylobacter 

jejuni, Campylobacter coli a Campylobacter lari. Zdrojem nákazy je nedostatečně 
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tepelně upravené drůbeţí maso. K přenosu infekce můţe dojít i přímým kontaktem 

z infikovaných zvířecích mláďat, především od koťat a štěňat. Vzácný je přenos vodou, 

mlékem, či mezi lidmi. Inkubační doba je týden. Campylobacterióza probíhá jako 

hemoragická enterokolitida s horečkou a bolestmi břicha. Stolice obsahuje  příměs krve 

a hlenu. 

 

Yersinia enterocolitica je gramnegativní tyčka. Je to anaerobní bakterie, pohyblivá i 

při niţších teplotách. V přírodě se vyskytuje jako parazit hlodavců. Infekce se dostává 

do terminálního ilea a apendixu, proniká do buněk a lymfatické tkáně, mnoţí se 

v makrofázích a vyvolává tvorbu granulomů. Vyskytuje se převáţně v zimních 

měsících, zdrojem nákazy jsou domácí a divoká zvířata. Přenáší se kontaminovaným 

mlékem a vepřovým masem. Inkubační doba je 1-5 dnů. Onemocnění se projevuje  

vodnatým průjmem, vysokou horečkou, bolestmi svalů, kloubů a hlavy, zvracením a 

zvětšením mízních uzlin. Postiţené jsou hlavně děti a mladiství. 

 

Salmonely rod gram negativních bakterií z čeledi Enterobacteriaceae, jsou  rychle 

rostoucí bakterie, poměrně nenáročné na podmínky. Dělí se na 2 200 známých sérotypů,  

ty lze rozdělit do tří skupin na homopatogenní, zoopatogenní a antropopatogenní. Mezi 

homopatogenní typy patří Salmonela typhi a Salmonela paratyphi A, B, C. 

Salmonelové infekce se vyskytují hlavně v létě, zdrojem nákazy jsou převáţně vejce a 

výrobky z nich, ale také nedostatečně tepelně upravené maso. Vzácný je přenos 

interpersonální, výjimkou jsou novorozenci a kojenci, kterým stačí niţší infekční dávka 

a mohou se nakazit od nemocných rodičů. Inkubační doba je 8-24 hodin, dominujícím 

příznakem je vodnatá zelená stolice, u malých dětí často s příměsí krve,  bolesti břicha a 

zvracení. Častým příznakem je i bolest hlavy. 

 

Shigelly jsou neopouzdřené, štíhlé, nepohyblivé gramnegativní tyčky, citlivé na zevní 

prostředí zejména na vyschnutí a dezinfekční prostředky. Rod Shigella se rozděluje do 

čtyř velkých podskupin: 

Zdroj: [HRODEK,O., VAVŘINEC,J., 2002, 4 ] 
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 Shigella dysenteriae 

 Shigella flexneri 

 Shigella boydie 

 Shigella sonei – u nás se podílí na 90% onemocnění 

 

Onemocnění vzniká při nedodrţení základních hygienických pravidel, přenáší se 

přímým stykem se zdrojem infekce tj. na znečištěném WC nebo kontaminovanou 

vodou. Infekci přenáší i hmyz – mouchy a komáři. Inkubační doba trvá 1 - 4 dny. 

Nejčastěji jsou postiţené děti mezi 6 měsíci a 5 lety, u nichţ je počátek onemocnění 

náhlý s objemnými stolicemi, s horečkou, zvracením, zvýšenou dráţdivostí nebo naopak 

s malátností a spavostí. Počet stolic narůstá aţ na dvacet za den. Pokud není zahájena 

včasná a přiměřená léčba, můţe dojít k těţké dehydrataci se závaţnými  následky. Při 

zahájení léčby příznaky většinou rychle ustupují. 

Zdroj : [HORKÝ, K.,2003, 3 ] 

 

Virové infekce 

Viry jsou v poslední době hlavním etiologickým agens u dětí. Nejčastějším 

vyvolavatelem průjmu u dětí jsou rotaviry. Dále jsou to calciviry, adenoviry či 

astroviry, ty jsou však v porovnání s rotaviry méně časté. Pro výskyt rotavirových 

infekcí je typické zimní období. Nejčastěji onemocní děti staršího kojeneckého a 

batolecího věku tj. kolem 6-24 měsíce, ale i děti starší. Přibliţně do šestého měsíce věku 

jsou děti chráněny mateřskými protilátkami. Rotaviry jsou vysoce infekční, dlouho 

vydrţí na rukou i pevných površích, infekční dávka je malá. Lehce se přenášejí 

interpersonálně fekálně-orální cestou, ale také kontaminovanými předměty a vodou. 

Infekci se dá částečně zabránit důkladnými hygienickými opatřeními. K dispozici je 

účinná vakcína. Onemocnění se projevuje jako gastroenteritida s vysokými horečkami, 

vodnatým průjmem a zvracením, často dochází k různému stupni dehydratace. 

Následkem infekce můţe být sekundární malabsorpce, často dochází k poruše 

vstřebávání laktózy při chybění disacharidáz. 

Zdroj: [AMBROŢOVÁ, H., 2006, 14. ] 
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Kvasinkové mikroorganismy a mykózy 

 

K napadení kvasinkovými mikroorganismy a mykózami dochází většinou při 

komplikované bakteriální infekci či střevní dysmikrobii, vznikající při perorální léčbě 

širokospektrými antibiotiky, nebo u dětí trpících některou z forem imunodeficience a to 

jak vrozené, tak získané. Často postihuje pacienty s nádorovým onemocněním a to jako 

následek vlastního onemocnění a léčby cytostatiky . Těţké enteritidy vyvolává 

kandida. 

 

Parazitární infekce 

Ve střevě je často nalézána Giardia (Lamblia) intestinalis. Infekce se vyskytuje 

zvláště u dětí, vyrůstajících ve špatném hygienickém prostředí. U kojenců ji vídáme 

poměrně vzácně. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou a to buď přímo nebo 

nepřímo, prostřednictvím infikované vody a potravy. K příznakům onemocnění patří 

nevolnost, říhání, nadýmání, objemné páchnoucí stolice aţ průjmy. V dětských 

kolektivech se vyskytují zejména onemocnění vyvolané cizopasnými červy. Příkladem 

je škrkavka dětská (Askaris lumbrikoides). Infekce způsobená škrkavkou dětskou se 

vyskytuje u dětí s nízkým hygienickým standardem. Příznakem onemocnění je horečka, 

kašel a dušnost pokud se parazit vyskytne v dýchacím ústrojí. Je- li parazit přítomen ve 

střevě, pak se objevuje průjem a zvracení.  

Zdroj:[ HORKÝ, K.,2003, 3.] 

 

2.2.2 Průjmy při celkové infekci 

 

U dětí se můţe objevit průjem v průběhu respiračních chorob, onemocnění jater a 

ledvin, při onemocnění oběhu a u endokrinních chorob nebo u dětských infekčních 

onemocnění (např. příušnice). Při těchto onemocnění jsou často narušeny i různé funkce 

trávicího ústrojí, zejména vyměšování trávicích šťáv a střevní peristaltika. 

 

2.2.3 Průjmy neinfekčního původu 

 

Do této skupiny řadíme průjmy vznikající po chybách ve výţivě. U starších dětí to bývá 

často při příjmu potravin s vysokým obsahem tuků. Při podvýţivě kojenců se objevují 

řídké, takzvané hladové stolice. Dále sem paří většina průjmů vznikajících z důvodu 
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různých forem primárního malabsorpčního syndromu. Opakované nebo dlouho trvající 

průjmy, původně infekčního charakteru, mohou vyvolat sekundární malabsorpční 

syndrom. Ten pak vznikne jako následek poškození střevního epitelu. Častá je 

malabsorpce disacharidů, zejména laktózy. Průjmy neinfekčního charakteru jsou 

způsobeny i chronickým střevním onemocněním Crohnovou chorobou nebo ulcerózní 

kolitidou. 

Zdroj : [HRODEK,O., VAVŘINEC,J., 2002, 4. ] 

 

2.3 Klinické projevy 
 

Rozlišujeme dvě klinické formy průjmů a to průjem prostý a toxický. 

 

Prostý (lehký průjem) 

Je typický častějšími řidšími stolicemi, kterým u dítěte předchází nechutenství, 

mrzutost, neklid, případně zvracení. Stolice můţe obsahovat hlen, u kojenců můţe mít 

zelenou barvu. Břicho je mírně vzedmuté. Bývá porušena absorpce tuků, ve stolici se 

pak mohou objevit bělavé kousky. Tělesná hmotnost se sniţuje lehce, maximálně o 1 – 

2%. Nejsou patrné známky dehydratace.  

 

Toxický průjem 

Rozeznáváme středně nebo velmi těţkou formu. Průjem je provázen příznaky celkové 

metabolické poruchy tj. dehydratací, acidosou, v krajním případě hypovolemickým 

šokem. Tyto poruchy bezprostředně ohroţují ţivotní funkce dítěte, hlavně činnost 

centrálního nervového systému, srdce, ledvin a krevního oběhu. Mezi příznaky 

toxického průjmu patří vysoké horečky, časté vodnaté stolice, dítě je zchvácené, má 

zapadlé oči, sníţený koţní turgor. U kojenců je vkleslá velká fontanela, dítě je bledé, 

končetiny má studené, můţe být neklidné či malátné aţ apatické, dýchá zrychleně, 

povrchně nebo zpomaleně a prohloubeně. V dechu můţe být cítit acetonový zápach.  

Klesá krevní tlak, zrychluje se puls a klesá mnoţství moči. 

Zdroj : [HRODEK,O., VAVŘINEC,J., 2002, 4. ] 

 

2.4 Komplikace  
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Při průjmových onemocněních mohou nastat poruchy metabolismu vody a elektrolytů. 

Pokud dojde k poklesu tělesných tekutin, mluvíme o dehydrataci. Nejvíce ohroţenou 

skupinou jsou kojenci mladší 12 měsíců a to proto, ţe u kojenců tvoří voda 75 – 80% 

tělesné hmotnosti (u dospělého je to 55 – 60%). Podle toho zda se ztrácí více tekutin 

nebo solí, nebo zda jsou ztráty obojího ve stejném poměru, rozlišujeme dehydrataci 

izotonickou, hypotonickou a hypertonickou. U těţších průjmů se objevuje obvykle 

izotonická dehydratace, kde jsou proporcionální ztráty vody, sodíku a současně i 

draslíku. Tento typ dehydratace se vyskytuje u 70 – 80% pacientů. U 10 – 15% vznikne 

dehydratace hypotonická pro níţ je charakteristická velká ztráta iontů, hlavně sodíku. 

Hyponatrémie se můţe rozvinout, pokud jsou ztráty vody hrazeny příjmem tekutin 

s nízkým obsahem iontů. Větší ztráta vody v porovnání se ztrátou elektrolytů se nazývá 

hypertonická dehydratace. Tento typ dehydratace je označován jako dehydratace ze 

ţízně a vzniká například při horečnatém onemocnění, následkem nesprávně připravené 

dětské mléčné výţivy, nebo při pouţití rehydratačního roztoku s vysokou koncentrací 

solí. 

Zdroj:[DOLEŢEL,Z.,2007, 16. ] 

 

Tabulka 1. : Stupně dehydratace 
 

 Lehký Střední Těžký 

 kojenci starší děti kojenci starší děti kojenci starší děti 

% ztráty 
tělesné 
hmotnosti 

5 3 10 6 15 9 

 

Zdroj: [SÝKORA, J., HUML,M., 2008, , 22. ] 

 

Při podezření na dehydrataci je nutné sledovat varovné příznaky a stanovit míru a 

stupeň dehydratace. Stupeň dehydratace se dělí dle příznaků a úbytku tělesné hmotnosti 

na dehydrataci lehkou, střední a těţkou. 
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Tabulka 2. : Příznaky dehydratace 
 

Příznak/symptom Lehká dehydratace Střední dehydratace Těžká dehydratace 

Srdeční 

frekvence(pulz) normální tachykardie tachykardie/oslabený 

Dýchání normální hluboké tachypnoe/hluboké 

Krevní tlak normální ortostat. Hypotenze výrazná hypotenze 

Diuréza normální sníţená olio- , anurie 

Fontanela/ oči normální vpadlá/halonované vpadlá, halonované 

Produkce slz normální sníţená chybějící 

Kožní turgor normální sníţený výrazně sníţený 

Sliznice normální oschlé suché 

Kapilární návrat normální zpomalený zpomalený 

Pozn. U hyponatremické nebo hypernatremické D můţe být určení stupně D podle 

uvedených příznaků mylné. 

 

Zdroj: [DOLEŢEL, Z., 2003, 16. ] 

 

2.5 Léčba 
 

Většina akutních průjmů se upraví sama, je důleţité zajistit dostatečný přívod tekutin, 

aby mohlo dojít k vyloučení patologického agens z organismu, a po přiměřené době 

diety zahájit včasnou realimentaci. U těţších průjmů se zvracením, které vedou k poruše 

hydratace, především u kojenců je vhodná a někdy i nutná návštěva lékaře. Stejně tak je 

nutný lékařský zásah, pokud se rehydratace v domácích podmínkách nedaří. 

 

2.5.1 Domácí léčba 

 

Dietní opatření 

U lehkého průjmu bez dehydratace je vhodná strava s omezením tučných jídel a 

slazených nápojů. U závaţnějšího průjmu podáváme přechodnou stravu – vhodné je 

mrkvové, banánové nebo jablečné pyré, rýţe, suchary, starší pečivo, vařené kuřecí 

maso. U kojených dětí nepřerušujeme kojení, u těch na umělé výţivě je moţné mléko 

připravovat ze slabého rýţového odvaru.  

. 

Rehydratace 
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Cílem je zabránit dehydrataci a metabolické acidose, zabránit poškození střevní sliznice 

a rozvoji chronického průjmu. U dětí s akutním průjmem a lehkou dehydratací je 

doporučeno podávat rehydratační roztok (RR), jehoţ sloţení bylo doporučeno 

Evropskou společností pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výţivu - ESPGHAN. 

Roztok obsahuje glukózu, která umoţňuje dobrou resorpci sodíku při nízké osmolalitě 

roztoku, a dále alkalinizační sloţku citrát pro korekci metabolické acidózy. V lékárnách 

je volně prodejný RR Kulíšek, který svým sloţením odpovídá roztoku ESPGHAN. 

 

Tabulka 3. : Složení rehydratačního roztoku 
 

Složení Množství 

Na+(mmol/l) 60 

K+ (mmol/l) 20 

Cl- (mmol/l) >25 

glukóza (mmol/l) 74-111 

citrát (mmol/l) 10 

osmolalita (mmol/kg) 200-250 

 

Zdroj: [DOLEŢEL, Z., 2003, 16. ] 

 

Dávkování RR je závislé na stupni  dehydratace, roztok se podává vychlazený na 4–8
o
C 

pomalu po lţičkách po 5–10 ml. Rehydratace musí být vyřešena v průběhu 4 hodin. 

Pokud je rehydratace po 4 hodinách upravena je moţné začít s realimentací. Obnova 

výţivy (realimentace) je důleţitá pro omezení vzniku sekundární laktózové intolerance.  

Příliš dlouhé hladovění oslabuje organizmus dítěte a můţe prodlouţit období 

rekonvalescence. 

 

Tabulka 4. : Schéma realimentace 
 

  První 4 hodiny Další 4 hodiny 

Kojené děti 

MM + ORR 

10ml/kg/kaţdá stolice 

MM + ORR 

10ml/kg/kaţdá stolice 

Nekojené děti 

(do 1 roku) ORR 30-150ml/kg 

Původní mléčná 

formule + ORR 

10ml/kg/kaţdá stolice 

Starší děti ORR 30-150ml/kg 

Rýţe, mixované 

brambory, pyré + RR 

10ml/kg/kaţdá stolice 

Po uvodních čtyřech hodinách je nutné zhodnotit stav 

hydratace 

MM – mateřské mléko, ORR – orální rehydratační roztok 
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Zdroj : [DOLEŢEL, Z., 2003, 16. ] 

 

2.5.2 Medikamentózní léčba 

 

Ve většině případů akutního průjmu především virového původu není medikamentózní 

léčba nutná, většina těchto onemocnění se sama spontánně upraví. Jako podpůrný 

léčebný prostředek lze doporučit uţívání některého z uvedených střevních adsorbencií, 

u průjmů infekčního původu i střevní antiseptikum a adstringencium. O vhodnosti 

podávání a dávkování léků u kojenců a batolat je vţdy nutné poradit se s dětským 

lékařem. 

 

2.5.2.1 Střevní adsorbencia 

 

Střevní adsorbencia jsou inertní léčiva s velkým povrchem se schopností vázat 

nejrůznější látky, léčiva a toxiny. Jsou to látky netoxické, indikované jako léčiva první 

volby při toxoinfekčních a některých infekčních průjmech. Nejčastěji se pouţívá 

aktivní uhlí (carbo activatus) a kaolin (diosmectit) 

 

Carbo activatus (aktivní uhlí, adsorpční uhlí) 

 

Carbo medicinalis tbl., 300 mg 

Carbosorb tbl 320 mg 

 

Kombinované přípravky: 

Carbocit tbl. (carbo activatus 320mg, bismuthi subgallas 25mg acidum citricum 3mg) 

Carbotox tbl. (carbo activatus 320mg, natrii thiosulfas 25mg) 

 

Aktivní uhlí, je získáváno z rostlin. Má velkou adsorpční kapacitu, které je docíleno 

karbonizačním postupem. Je indikováno při průjmech sekrečního a osmotického 

původu, při nadýmání, které je způsobené nadměrným rozkladem potravy ve střevech a 

v terapii intoxikace chemickými látkami a léčivy. Aktivní uhlí mohou uţívat i těhotné a 

kojící ţeny a děti od 3 let věku. Vzhledem k velkému adsorpčnímu povrchu vzniká 

riziko sníţení vstřebávání současně podávaných léčiv a důleţitých látek z potravy, proto 

by se tyto preparáty bez porady s lékařem neměly podávat déle neţ 2 dny. Při 
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současném uţívání jiných léčiv se doporučuje dodrţovat interval 2 hodin mezi dávkami. 

Léčiva jsou volně prodejná. 

 

Diosmectitum 

 

Smecta plv. 3g/sáček 

 

Hydratovaný křemičitan hořečnato-hlinitý, s velkou adsorpční plochou, nerozpustný ve 

vodě. Indikací jsou akutní průjmy i průjmy infekčního původu, uţívání lze doporučit i 

k zástavě chronických průjmů, při střevní dyspepsii, meteorismu a flatulenci. Smectu 

mohou uţívat i děti mladší 1 roku. Kontraindikace ani neţádoucí účinky nejsou 

uváděny. Léčivo je volně prodejné. 

Zdroj : [SUCHOPÁR, J., 1999, 12. ] 

 

2.5.2.2 Střevní antiseptika a adstringencia 

 

Střevní antiseptika patří mezi heterogenní skupinu léčiv. Patří mezi ně 

phthalylsulfathiazol – nevstřebatelný sulfonamid, nifuroxazid – neresorbovatelný 

derivát nitrofuranu, cloroxin – halogenovaný hydroxychinolin. Střevní antiseptika jsou 

účinná na některé kmeny salmonel, shigely, kvasinky a vegetativní formy améb. 

Neporušují normální střevní flóru. Indikací jsou průjmy infekčního původu, kvasné a 

hnilobné střevní dyspepsie, průjmy cestovatelů. Kontraindikována jsou pro těhotné 

v prvním trimestru gravidity a u těţších poruch jater a ledvin. Ftalylsulfathiazol, 

nifuroxazidum  jsou léčiva vázaná na lékařský předpis. 

 

Jako střevní adstringens se vyuţívá tannin a jeho nerozpustný komplex s bílkovinou 

tanninum albuminatum, který je ve střevě enzymaticky štěpen na tannin. Tannin se ze 

střeva nevstřebává, pouze při dlouhodobém uţívání pacienty s narušenou střevní sliznicí 

např. po léčbě cytostatiky hrozí vstřebávání tanninu a jeho hepatotoxicita. Indikací je 

akutní nespecifický průjem. Kontraindikován je u těhotných v prvním trimestru 

gravidity. Tanninum albuminatum je léčivo vázané na lékařský předpis. 
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Cloroxinum (chloroxin, dichlorchinolinol) 

 

Endiaron tbl. 250 mg 

Endiaron sus por 100mg/5ml 

 

Kombinovaný přípravek 

Endiform tbl. (cloroxynum 200 mg,  oxyphenonii bromidum 2 mg) 

 

Bakteriostatické chinolinové chemoterapeutikum, po podání per os se nevstřebává, 

působí lokálně. Indikací jsou infekční průjmy, kvasné a hnilobné dyspepsie. 

Kontraindikací je první trimestr gravidity, přecitlivělost na cloroxin, těţká porucha 

ledvin nebo jater. Mezi neţádoucí účinky patří nauzea, zvracení, alergické koţní reakce, 

bolest hlavy. Doba uţívání by bez porady s lékařem by neměla překročit 10 dnů a 

opakované podávání v krátkém časovém intervalu z důvodu rizika výskytu 

neurotoxicity. Kombinovaný přípravek Endiform je vhodný při průjmu s bolestivými 

spasmy vzhledem k obsahu oxyphenonia. Kontraindikace stejné jako u Endiaronu, dále 

sem patří, glaukom, refluxní ezofagitida a závaţnější kardiovaskulární choroba. 

Neţádoucím účinkem po vyšších dávkách je sucho v ústech, zvýšení nitroočního tlaku, 

poruchy akomodace, tachykardie, retence moči. Endiaron a Endiform jsou léčiva volně 

prodejná. 

Zdroj : [SUCHOPÁR, J.,1999, 12 ] 

 

2.5.2.3 Opioidy 

 

Opium má díky vysokému obsahu morfinu značný obstipační účinek. U nás se pouţívají 

deriváty morfinu – ethylmorphin, kodein. Obě tyto látky jsou vázány na lékařský 

předpis, pouţívají se ke krátkodobé terapii funkčních průjmů také jako antitusikum a 

analgetikum.  
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Diphenoxylat 

Reasec tbl. (diphenoxylati hydrochloridum 2,5mg atropini sulfatas 0,025mg) 

 

Loperamidi hydrochloridum 

Imodium cps 2 mg 

 

Obstipační účinek mají i analogy morfinu diphenoxylat a loperamid.  Diphenoxylat je 

odvozen od pethidinu a metadonu, nemá centrální tlumivé účinky, ale můţe mít účinky 

euforizační. Kontraindikací k uţívání diphenoxylatu jsou infekční i neinfekční záněty 

střeva, těţší poruchy jater a infekční epidemické průjmy. U dětí do 12 let není podávání 

vhodné. Mezi neţádoucí účinky patří závratě, úzkost, deprese, při předávkování útlum 

dechového centra. Diphenoxylat zesiluje účinek léčiv tlumících centrální nervový 

systém. Lék je vázaný na lékařský předpis. Analog diphenoxylatu - loperamid, 

neovlivňuje opioidní receptory v CNS, sniţuje sekreci tenkého a tlustého střeva, zvyšuje 

napětí stěny tlustého střeva a napětí análních svěračů. Indikací jsou funkční průjmy, 

kontraindikací přecitlivělost na loperamid, těţký zánět střev, průjem způsobený otravou, 

laktace, děti mladší dvou let. Neţádoucí účinky jsou sucho v ústech, zácpa při 

předávkování. Léčivo je volně prodejné bez lékařského předpisu 

Zdroj : [SUCHOPÁR,1999, 12 ] 

 

3 Zácpa 

 

Zácpa (obstipace) je obtíţné a málo časté, někdy bolestivé vyprazdňování tuhé stolice.  

V tlustém střevě dochází ke vstřebávání vody a některých iontů, zahuštění obsahu a 

k aktivnímu posunu střevního obsahu. Při poruše některých z těchto funkcí můţe dojít 

k zácpě.  

 

3.1 Rozdělení zácpy 
 

Je důleţité rozlišit zácpu symptomatickou a zácpu funkční (habituální, návykovou). 

Symptomatická zácpa není sama chorobou, ale příznakem celé řady onemocnění. 
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Funkční zácpa je častější, u dětí tvoří téměř 95% případů, objevuje se při změnách 

výţivy a prostředí, při psychickém vypětí. Rozlišujeme zácpu prostou, spastickou a 

domnělou. 

Při prosté zácpě dochází ke sníţenému pocitu nucení na stolici, takzvanému útlumu 

defekačního reflexu. Z počátku pacient nepociťuje ţádné obtíţe. Aţ po více dnech se 

objevuje nadýmání, pocit tlaku v břiše, nevolnost, bolesti hlavy. Při spastické zácpě 

naopak dochází k bolestem v břiše a střevní dyspepsii. Pouţití projímadel u tohoto typu 

zácpy zesiluje jejich dráţdivý  účinek na střevo. Můţe dojít k průjmu, análním erosím a 

trhlinám.  

Zdroj : [BERKOW, R., 1996, 1., KOHOUT, P., 2005, 6. ] 

 

 

Domnělá zácpa vzniká z nesprávného přesvědčení o častosti a mnoţství stolice, často 

to bývá u psychicky nevyváţených aţ psychopatických osobností. Pro laika můţe být 

obtíţné určit, co lze povaţovat za zácpu. Frekvence stolic se s věkem mění a u dětí 

starších 1 roku jsou i „pouhé“ 3 stolice týdně povaţovány za fyziologické. 

 

Tabulka 5. : Normální frekvence stolice 
 

Věk 

frekvence stolic 

/den(průměr) 

frekvence stolic 

/týden (průměr) 

0 - 3 měsíce - 

mateřské mléko 3 (max. 8) 5 - 40 

0 - 3 měsíce -

umělé mléko 2 5 - 28 

6 - 12měsíců 2 5 - 28 

1 - 3 roky 1 - 2 4 - 21 

> 3 roky 1 3 - 14 

 

Zdroj : [SCHWARZ, J.,SIALA, K., HUML, M., SÝKORA, J., 2008, 21. ] 

 

Časté jsou předsudky, ţe stolice má být minimálně jedenkrát denně, vynechání stolice je 

nezdravé, nebo ţe střevní obsah je toxický, při zácpě se škodlivé látky vstřebávají a 

otravují tělo. Normální střevní sliznice vytváří nepropustnou bariéru pro toxiny 

pocházející z trávení. K částečné resorpci můţe dojít při iritační enterokolitidě, kdy je 

střevní sliznice narušená. Dle výše uvedené tabulky je i počet stolic 3x týdně 

fyziologický. Běţně se vyprazdňuje pouze konec tlustého střeva. Při pouţívání laxativ 



 23 

se vyprázdní celý střevní trakt, nastává fyziologická pauza, kterou mnozí povaţují za 

zácpu, pokračují v uţívání laxativ, čímţ se ocitají v bludném kruhu. Uţívání laxativ při 

domnělé zácpě můţe skončit komplikacemi – iritační enterokolitidou, při které je 

narušena ochranná vrstva střeva. 

 

3.2 Příčiny zácpy, klinické projevy a komplikace 
 

V dětském věku jsou tři typická období, kdy se vyskytuje zácpa. Při zavádění prvních 

příkrmů u kojenců, při nácviku dětí na toaletu a při nástupu do školky nebo školy, kde 

je dítě vystaveno ztrátě soukromí. U plně kojených dětí se díky sloţení mateřského 

mléka zácpa vyskytuje zřídka, naopak u dětí krmených umělým mlékem je výskyt 

zácpy častější. Zácpa se často objevuje při zavádění prvních příkrmů a to z důvodu, ţe 

mezi první příkrmy patří potraviny se stavícím účinkem – mrkev, rýţe, banány. Zácpa 

se můţe vyskytnout po stresové situaci, při nácviku dítěte na nočník, kdy rodiče trvají 

na vykonání potřeby. To můţe u dětí způsobit strach z neúspěchu. Mezi druhým a 

třetím rokem nastává u dětí období vzdoru a násilné vysazování na nočník nebývá 

korunováno úspěchem. Dítě můţe ze vzdoru i vědomě potlačovat nucení na stolici. 

V takovém případě dochází k reabsorpci vody, změně konzistence stolice, narůstá 

objem, který dilatuje rektum a to ztrácí citlivost pro naplnění. Dítě ztrácí pocit nucení na 

stolici, objevuje se špinění, bolesti břicha, neklid, nechutenství a pocity plnosti. 

Komplikací zácpy můţe být zánět močových cest, nadměrný obsah tlustého střeva totiţ 

močové cesty stlačuje. U starších dětí je nejčastější příčinou zácpy nesprávné sloţení 

potravy s nedostatkem vlákniny, nedostatek tekutin během dne a malá fyzická aktivita. 

Příčinou zácpy můţe však být i celá řada onemocnění, kdy se zácpa stává jedním 

z příznaků. V takovém případě je nutné vyhledat lékaře. Typickým příkladem je 

onemocnění z nedostatku funkce štítné ţlázy – hypothyreóza. 

Zdroj : [SCHWARZ, J., SIALA, K., HUML, M., SÝKORA, J., 2008, 21. ] 

Zdroj: [www.rodina.cz, 30] 

 

3.3 Léčba 
 

Při léčbě zácpy jsou nezbytná reţimová a dietní opatření. V některých případech je pak 

vhodná medikamentózní léčba, to ale vţdy na doporučení dětského lékaře. 
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3.3.1 Domácí léčba 

 

Domácí léčba zácpy by měla být zaměřena na dietní a reţimová opatření. Léčba pomocí 

laxativ, i kdyţ jsou v lékárně volně dostupná, by měla být poslední volbou, a co se týče 

léčby dětských pacientů, vţdy raději po poradě s dětským lékařem nebo 

gastroenterologem. 

 

Pitný režim 

Prvním krokem při domácí léčbě zácpy je zvýšený příjem tekutin a to bez ohledu na to, 

zda má dítě pocit ţízně. Ráno před snídaní je vhodné vypít sklenici teplé minerální vody 

a během celého dne pokračovat v podávání nápojů. Mezi vhodné nápoje patří čerstvé a 

doma připravené ovocné a zeleninové šťávy. Průmyslově vyráběné nápoje obsahují 

velké mnoţství cukru a nejsou proto příliš vhodné. Šťávy lze střídat s bylinnými čaji, 

pramenitou a minerální vodou. Naopak mezi nevhodné nápoje, které spíše zácpu 

podporují, patří černý čaj, kakao a slazené limonády. 

 

Vláknina 

Druhým krokem ke zvládnutí zácpy je zařazení potravin s vysokým obsahem vlákniny. 

Vláknina je rostlinná část potravy sloţená z neškrobových polysacharidů, celulózy, 

chitinu, vosků, pektinu, beta glukanů a oligosacharidů. Lidské enzymy nedokáţí 

vlákninu štěpit, proto se nemění na energii, nevstřebává se a napomáhá pohybu potravy 

trávicím ústrojím. Současně na sebe váţe vodu a tuky. Vláknina existuje ve formě 

rozpustné a nerozpustné. Rozpustná vláknina se rozpouští ve vodě, brzdí absorpci 

sacharidů z tenkého střeva do krve, váţe na sebe cholesterol a ţlučové kyseliny. 

Rozpustná vláknina je obsaţena v jablkách, hruškách, broskvích, rybízu jako pektin a 

v artyčoku, čekance a česneku jako inulin. Nerozpustná vláknina se ve vodě 

nerozpouští, ale je schopná ji dobře absorbovat. Změkčuje stolici a stimuluje střevní 

motilitu. Minimální mnoţství vlákniny na den se vypočítá podle hmotnosti dítěte. Na 

1kg hmotnosti / 1g vlákniny + 5g navíc. Tedy například denní příjem vlákniny pro 20 

kg váţící dítě by neměl klesnout pod 25g. Přirozeným zdrojem vlákniny je ovoce, 

zelenina, luštěniny a semena, oves, ţito, ječmen a otruby, přičemţ obsah vlákniny je 

v kaţdém z uvedených jiný. 
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Zdroj: [NEVORAL,2004, 9.] 

 

U starších dětí lze pro prevenci zácpy doporučit uţívání potravinových doplňků 

například Psyllium. 

 

Psyllium – Jitrocel indický (plantago ovata) 

 

Rostlina se vyskytuje v Indii, Pákistánu, Iráku, Austrálii. Vyuţívá se osemení – 

vyčištěné obaly semen, které obsahují nejvíce vlákniny. Psyllium na sebe váţe vodu, ve 

střevech dokáţe aţ 40x zvětšit svůj objem a tím povzbuzuje střevní aktivitu. Při uţívání 

psyllia se musí dbát na dostatečný přísun tekutin, protoţe v opačném případě dojde ke 

zhoršení příznaků zácpy. 

 

Do jídelníčku se doporučuje zařadit potraviny, které podporují trávení. Mezi takové 

potraviny patří zakysané mléčné výrobky obsahující bakterie, příznivě ovlivňující 

střevní flóru, mléčný cukr působí jako přírodní laxativum. 

Omezení potravin způsobujících zácpu je dalším léčebným krokem. Mezi „zakázané“ 

potraviny patří čokoláda, kakao a sladkosti, bílá loupaná rýţe, mrkev, bílé pečivo, 

banány a borůvky. 

Zdroj: [NEVORAL,2004, 9. ] 

 

Pohybová aktivita 

Pohybová aktivita je nedílnou součástí léčby i předcházení zácpy. Povzbuzuje střevní 

motilitu a tím napomáhá k pravidelnému vyprazdňování. Vhodný je kaţdodenní pohyb 

procházky, jízda na kole, plavání, běh atd. S kojenci lze cvičit přitahováním noţiček 

k bříšku a pod dohledem polohování na břicho. 

 

Nácvik pravidelného vyprazdňování 

Nácvik pravidelného vyprazdňování je posledním bodem při domácí léčbě zácpy, můţe 

však trvat i několik týdnů, proto je důleţitá trpělivost. Nejvhodnější dobou pro 

vyprazdňování je ráno, kdy k největšímu nucení na stolici dochází 20 minut po snídani. 

Dítě nenecháváme vysedávat na nočníku příliš dlouho. Po úspěšném zvládnutí zácpy je 

důleţité pokračovat i nadále ve všech dietních opatřeních, aby nedocházelo 

k opětovným projevům obtíţí. 



 26 

Zdroj:[www.rodina.cz, 30. ] 

 

3.3.2 Medikamentózní léčba 

 

Na počátku léčby a také pokud se nedaří zvládnout zácpu dietními opatřeními je nutno 

sáhnout po nějakém z projímadel (laxativ), kterých je na trhu velké mnoţství.. Ne 

všechna laxativa jsou vhodná pro děti proto je vhodné se na počátku léčby poradit 

s dětským lékařem nebo v lékárně s farmaceutickým asistentem. 

 

3.3.2.1 Objemová projímadla 

 

Jako objemová laxativa označujeme přirozeně se vyskytující nestravitelné 

polysacharidy například v osemení jitrocele indického a vejčitého – semen psylli, semen 

plantaginis, nebo semisynteticky připravené – methylcelulosa a ethulosa. Jejich účinek 

je závislý na příjmu tekutin, ta umoţní bobtnání a zvětšování střevního obsahu. Jsou 

léčivem první volby u chronické habituální zácpy a zácpy spastické. Na podobném 

principu působí agar- polysacharid z mořských řas, tragant- ztvrdlý rostlinný sliz a 

karboxycelulóza. 

 

Plantaginis ovatae testa (osemení jitrocele vejčitého) 

 

Agiolax gra (kombinovaný přípravek obsahující plantaginis ovatae semen 5,2g, 

plantaginis ovatae testa 220mg, sennae fructus 1-1,315g / 10g granulátu) 

 

Indikace: chronická habituální a spastická zácpa. Kontraindikací je ileus a poruchy 

střevní pasáţe. Při dlouhodobém uţívání vyšších dávek se můţe vyskytnout deficit 

minerálů. Nezbytný je přísun tekutin, nejméně 2 litry denně. 

Zdroj: [SUCHOPÁR, J., 1999, 12. ] 

 

3.3.2.2 Projímadla změkčující stolici 

 

Mezi laxativa, která změkčují stolici, patří především minerální oleje, hlavním 

představitelem je tekutý parafín (paraffinum liquidum), lze jej podávat perorálně nebo 
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formou nálevu. Tekutý parafín je v nepatrném mnoţství resorbován v játrech, 

lymfatických uzlinách a slezině a můţe vést k lokální granulomatózní reakci. Léčiva 

obsahující tekutý parafín jsou určena pro jednorázové pouţití tudíţ nevhodná pro léčbu 

chronické zácpy 

 

Paraffinum liquidum (tekutý parafín, parafínový olej) 

pouze magistraliter příprava 

 

Po chemické stránce je to směs tekutých vyšších nevstřebatelných uhlovodíků, 

získávaných z ropy. Podává se v dávkách 15-30g per os, změkčuje stolici, nedráţdí 

střevní stěnu. Pouţívá se i k rozpouštění některých léčiv a toxických látek rozpustných 

v tucích, zabraňuje jejich resorpci a zvyšuje vylučování stolicí. Indikací je akutní zácpa, 

intoxikace. Kontraindikací je chronická zácpa, nepodává se dětem mladším 2 let, u dětí 

mladších 6 let pouze jako rektální klyzma. Při dlouhodobém perorálním uţívání hrozí 

deficit vitaminů A, D, E, a K a ke granulomatózní reakci střevní sliznice. Tekutý parafín 

sniţuje resorpci současně podávaných vitaminů rozpustných v tucích, perorální 

hormonální antikoncepce, sniţuje účinek antidepresiv a neuroleptik, zvyšuje toxicitu 

inhibitorů monoaminooxidázy. 

Zdroj: [SUCHOPÁR, J., 1999, 12 ] 

 

3.3.2.3 Projímadla snižující absorpci vody a elektrolytů 

3.3.2.3.1 Salinická projímadla 

 

Salinická projímadla jsou soli, z GIT se nevstřebávají jelikoţ, jsou silně ionizovány. 

Zadrţují vodu a tím ředí střevní obsah. Běţně se nepouţívají jako laxativa, ale 

k očištění střev před endoskopickým, RTG vyšetřením, nebo chirurgickým zákrokem. 

Zástupci jsou síran hořečnatý (magnesii sulfas) a síran sodný/makrogol (natrii 

sulfas/macrogolum). Přirozenými zdroji, které lze pouţít jako laxans, jsou vřídelní 

vody – Zaječická, Šaratica, Mlýnský pramen. 

 

Magnesii sulfas (síran hořečnatý) 

 

Magnesii sulfatis sol 40% sol por 
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(pouze magistraliter příprava) 

 

Rozpustná sůl hořčíku, ve střevě působí osmoticky, zvětšuje střevní obsah, stimuluje 

peristaltiku, vstřebává se minimálně. Pouţívá se k očištění střev před endoskopickým 

nebo RTG vyšetřením a k terapii chronické zácpy. Kontraindikací je přecitlivělost na 

síran hořečnatý, těţší poruchy ledvin a náhlá příhoda břišní. Po uţití vyšších dávek 

bolesti břicha. 

 

Natrii sulfas / macrogolum (síran sodný / makrogol) 

 

Forlax plv 

 

Kombinované přípravky: 

Movicol plv sol 

Fortrans plv (se síranem sodným) 

  

Rozpustná sůl sodíku, stejně jako síran hořečnatý, působí osmotickým efektem, zvětšuje 

obsah střeva, uvolňuje cholecystokinin a stimuluje střevní peristaltiku, minimálně se 

vstřebává. Makrogol je polyethylenglykol. Makrogol 300 je kapalina, makrogol 4000 

pevná látka, oba jsou dobře rozpustné ve vodě, která se po podání per os nevstřebává. 

Síran sodný a makrogol se pouţívají před endoskopickým a RTG vyšetření střev. 

Kontraindikací je přecitlivělost na účinné látky, těţké formy zánětlivých onemocnění 

trávicího ústrojí, děti mladší 5 let, srdeční nedostatečnost, opatrně uţívat při těţší poruše 

ledvin. Neţádoucími účinky jsou nauzea a zvracení, bolesti břicha, podráţdění 

konečníku, po podání vyšších dávek riziko poruchy elektrolytové rovnováhy. 

Zdroj: [MARTÍNKOVÁ,2007, 8., SUCHOPÁR, J., 1999, 12. ] 

3.3.2.3.2 Osmotická projímadla 

 

Neresorbovatelné osmoticky aktivní látky, ve střevním lumen váţí vodu, stimulují 

střevní sliznici k sekreci vody a elektrolytů. Uţívají se při chronické zácpě, výhodou je 

jejich snadné individuální dávkování. Mezi osmotická projímadla patří lactulosa, 

lacticol , sorbitol a makrogol 4000 . 
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Lactulosum (laktulóza) 

 

Duphalac sir.  

Lactulosa Infusia sir 

Levolac sir 

 

Disacharid, který se v tlustém střevě štěpí na nízkomolekulární látky kyselé povahy, 

stimuluje motilitu střeva, sniţuje pH střevního obsahu a mění bakteriální osídlení, čímţ 

se sniţuje produkce amoniaku. Tento mechanismus je vyuţíván k léčbě důsledků 

poškození jaterní funkce. Indikací je chronická zácpa, těţká onemocnění jater provázená 

zvýšením hladiny amoniaku v krvi, průjem způsobený salmonelami. Kontraindikací je 

přecitlivělost na laktulózu, střevní neprůchodnost a galaktosemie. Neţádoucí účinky 

meteorismus a flatulence, při předávkování průjem s rizikem poruchy elektrolytové 

rovnováhy. 

 

Glycerolum (glycerin) 

 

Suppositoria glycerini 

 

Glycerol je v lékových formách pouţíván v koncentraci 85%, laxativum ve formě čípků 

obnovuje vyhaslý defekační reflex. Glycerol spolu s laktulózou je lékem první volby 

pro děti mladší 1 roku. Uţívá se na zácpy různého původu, chronickou zácpu, vyhaslý 

defekační reflex, vyprázdnění před vyšetřením střev. Kontraindikací jsou krvácející 

hemoroidy, ileus, bolesti břicha nejasného původu. Neţádoucí účinky pálení konečníku, 

bolesti břicha. 

 

3.3.2.4 Kontaktní laxativa 

 

Kontaktní laxativa přímo působí sliznici tlustého střeva, mají velmi silný účinek. Jsou 

léčivem první volby u akutní zácpy s bolestivou defekací a gastrointestinálními 

obtíţemi i u zácpy polékové nebo vzniklé změnou místa pobytu. Některá z nich se 
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vyuţívají i k vyprázdnění střev před endoskopickým vyšetřením. Kontaktní laxativa 

nejsou vhodná k dlouhodobé terapii chronické zácpy, při dlouhém uţívání porušují 

střevní motilitu. Dlouhodobé uţívání u chronické zácpy si vynucuje zvyšování dávek. U 

starších osob mohou vyvolat inkontinenci stolice. 

Zdroj: [SUCHOPÁR, J., 1999, 12. ] 

 

3.3.2.4.1 Přírodní kontaktní laxativa 

 

Sennae folium (listy senny) 

 

Čaj z listů senny spc (Megafyt) 

List senny spc (LEROS) 

  

Sennae angustifoliae fructus (plody senny) 

 

Sennové lusky spc (Megafyt) 

Kombinované přípravky: 

Agiolax gra (kombinovaný přípravek obsahující plantaginis ovatae semen 5,2g, 

plantaginis ovatae testa 220mg, sennae fructus 1-1,315g / 10g granulátu) 

Regulax orm cub 

Senalax spc.(Megafyt) 

 

Sennae folium extractum (extrakt z listů senny) 

 

Tisagen tbl, drg 

 

Sennae acutifoliae fructus extractum (extrakt z plodů senny) 

 

X-Prep so por 

 

Listy, plody a extrakt senny, účinnými látkami jsou sennosidy, působí jako stimulační 

laxativa, v zaţívacím traktu se absorbují a vylučují do tlustého střeva jako aktivní 

antrachinony, stimulují peristaltiku. Indikací je akutní zácpa, u dlouhodobě nemocných 
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nebo nepohyblivých pacientů lze pouţít ke krátkodobé terapii chronické zácpy. Po 

perorálním podání účinkuji po šesti i více hodinách, proto se doporučuje uţívání na noc. 

Kontraindikací je náhlá příhoda břišní, ileus, akutní zánětlivé onemocnění trávicího 

ústrojí, podávání dětem mladším 12 let, těhotenství, období kojení. Větší dávky 

způsobují bolestivé střevní spasmy, po dlouhodobém uţívání hrozí poškození 

nervových pletení ve střevní stěně a poruchy elektrolytové rovnováhy. 

 

3.3.2.4.2 Syntetická kontaktní laxativa 

 

Mezi kontaktní syntetická léčiva patří difenylmethanová laxativa, která jsou chemicky 

odvozená od phenolphtaleinu. Jejich mechanismus účinku spočívá v stimulaci 

senzorických zakončení nervových pletení ve střevech. Dochází ke stimulaci 

peristaltických pohybů tlustého střeva a zároveň ke zvýšení vody a elektrolytů. Menší 

část těchto laxativ se vylučuje močí a barví jí do červena. Dlouhodobé podávání má 

stejné neţádoucí účinky jako přírodní kontaktní laxativa. 

 

Bisacodylum(bisakodyl) 

 

Bisacodyl K drg 

Fenolax tbl 

Stadalax drg 

Kombinovaný přípravek: 

Prepacol tbl. obd 

 

Bisakodyl se uţívá celkově i lokálně ve formě čípků. Účinek nastupuje po per os podání 

za 6-10 hodin, po rektální aplikaci do 30 minut. Indikací je akutní zácpa, krátkodobé 

podání u chronické zácpy dlouhodobě nemocných nebo nepohyblivých pacientů, 

k vyprázdnění střev před vyšetřením. Kontraindikováno je při náhlé příhodě břišní, ileu, 

akutním zánětu trávicího ústrojí, podání dětem mladším 6 let, opatrně u dětí 6-12 let, ve 

druhém a třetím trimestru gravidity a laktaci. Mezi neţádoucí účinky patří alergické 

koţní reakce, moţnost fotosenzibilizace. Bisakodyl zvyšuje nefrotoxický účinek 

analgetik, sniţuje účinek perorálních antikoagulancií. 
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Natrii picosulfas (pikosíran sodný) 

 

Agiolax Pico 

Guttalax gtt, tbl 

Laxygal gtt 

Regulax pikosulfát gtt 

 

Pikosíran sodný je silné laxativum uţívané v terapii náhle vzniklé zácpy, účinek 

nastupuje za 8-10 hodin. Indikace je stejná jako u bisakodylu. Kontraindikací je 

přecitlivělost na pikosíran sodný, ileus, podávání dětem mladším 4 let, zánětlivé 

onemocnění trávicího ústrojí, gravidita a laktace. Neţádoucí účinky a lékové interakce 

jsou stejné jako u bisakodylu. 

 

Phenolphtaleinum (fenolftalein) 

 

Confetto falqui tbl 

 

Spolehlivé laxativum s dobrou tolerancí, vhodné ke krátkodobému uţití u akutně 

vzniklé zácpy, účinkuje za 6-8 hodin. Kontraindikace stejná jako u bisakodylu a 

pikosíranu , také u těţších poruch funkcí jater, podávání dětem mladším 3 let, opatrnosti 

je třeba u dětí 3-12 let a ve třetím trimestru gravidity. Neţádoucí reakcí jsou kolikovité 

bolesti břicha, alergické koţní reakce, vzácně hypotenze a hepatotoxicita, po 

dlouhodobém uţívání hypokalémie. 

Zdroj: [SUCHOPÁR, J., 1999, 12 ] 

 

4 Bolesti břicha 

 

Bolest břicha je častým dětským onemocněním, se kterým se rodiče s malými pacienty 

obracejí na lékaře.  Existuje totiţ mnoho dětských nemocí, které se projevují bolestí 

břicha a jelikoţ v  břišní dutině je uloţeno několik ţivotně důleţitých orgánů, návštěva 
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lékaře by neměla být odkládána. Dle intenzity a způsobu se bolesti břicha dají rozdělit 

na tupé, ostré, křečovité a bolesti způsobené nadýmáním a plynatostí. 

 

4.1 Příčiny bolestí břicha a klinické projevy 
 

Tupé bolesti břicha jsou vnímány jako tlak a jsou spíše nepříjemné neţ bolestivé. Ostré 

bolesti vnímané jako píchání, bodání se  většinou  vyskytují na určitém místě břicha. 

Mohou nastat náhle nebo se jejich intenzita stupňuje. Křečovité bolesti břicha jsou 

bolesti svíravé buď na určitém místě, nebo na větší ploše. Nadýmání a plynatost je 

nepříjemný pocit plnosti břicha, zvenčí můţe být viditelné vzedmutí, přidat se mohou 

křeče, zvláště kdyţ plyny neodchází přirozenou cestou ven. Často se bolesti břicha 

prolínají a nelze s jistotou říci o jaký typ bolesti se jedná. 

Zdroj: [www.bolesti-bricha.cz, 24 ] 

 

V literatuře se udává: „opakovanými bolestmi břicha, které ruší normální aktivitu dítěte 

trpí 10-15% školních dětí, převahu mají dívky, v jiné studii byly pozorovány dokonce u 

17-24% středoškoláků a vysokoškoláků a v literatuře je uváděno, že 90-95% z nich 

nemá organické onemocnění, z  tohoto důvodu jsou bolesti považovány za 

psychosomatické a pojmenovány termínem funkční“  

Zdroj: [NEVORAL, 2009, 20. ] 

 

Funkční onemocnění spojená s bolestí břicha 

 

 funkční dyspepsie 

 funkční bolesti břicha 

 dráždivý tračník 

 abdominální migréna 

 

Funkční dyspepsie 

Dyspepsie není sama o sobě nemocí, je to soubor různých trávicích potíţí, většinou bez 

organické příčiny, ale v některých případech můţe signalizovat váţné onemocnění. 

Zahrnuje velkou škálu potíţí  jako jsou přetrvávající nebo stále se opakující bolesti 

břicha v horní části nad pupkem, říhání, škroukání v ţaludku, škytavku, pálení ţáhy, 

kyselý nebo hořký pocit v ústech. Pocity netrávení, plynatosti a plnosti nemizící ani po 
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vyprázdnění. Vyšetřením se neprokáţí zánětlivé, metabolické nebo nádorové změny ani 

jiné anatomické odchylky, které by dávaly příčinu vzniku daným potíţím. Příčinou je 

pravděpodobně porucha motility ţaludku. Funkční dyspepsie se vyskytuje i u dětí, kde 

je nejčastější příčinou stres, úzkostlivost, malé sebevědomí, neprůbojnost. Po odeznění 

psychicky náročných situací většinou obtíţe odezní samy. Proto je v  léčbě důleţitá 

spolupráce nejen s dětským lékařem, ale mnohdy i s psychologem nebo psychiatrem. 

 

Funkční bolesti břicha 

Onemocnění má charakter záchvatů, bolesti se objevují minimálně 1x týdně po dobu 

dvou měsíců. Dítě udává bolest v okolí pupku, bolest nikam nevyzařuje. Můţe dítěti 

bránit v běţných denních aktivitách, v usínání, ale nebudí ho ze spánku. Funkční bolesti 

břicha se vyskytují u 10-15% dětí, častější jsou u děvčat. Nejvíce postihují děti ve věku 

4-16 let. Stejně jako u funkční dyspepsie , pokud není prokázané zánětlivé, metabolické, 

nádorové onemocnění nebo anatomické změny předpokládá se, ţe bolesti způsobují 

psychické problémy. Některé děti jsou samy na sebe přísné, mají sklony 

k perfekcionismu, jiné mají problémy s učením. Často jsou na vině rodiče, kteří mají na 

děti přehnané poţadavky v oblasti školních výkonů nebo mimoškolních aktivit. 

Mezi funkční bolesti břicha řadíme i kojenecké koliky. Ty postihují 1 z 10 kojenců 

v časném kojeneckém věku. Není rozdíl, zda je dítě kojené nebo ţivené umělou 

výţivou. Kolikovité bolesti se objevují při jídle a horší jsou odpoledne a večer. Pokud 

se lékařským vyšetřením nezjistí jiné onemocnění, ustupují ve většině případů samy po 

třetím měsíci věku. 

 

 Dráždivý tračník 

Dráţdivý tračník se objevuje spíš u adolescentů, neţ u mladších dětí. Charakteristickým 

projevem je průjem střídaný se zácpou, hlen ve stolici, pocit nedokonalého vyprázdnění, 

nadýmání a bolest břicha v podbřišku. Bolest je buď kolikovitého charakteru, nebo tupá 

bolest, která se můţe zmírnit po vyprázdnění. Časté jsou bolesti hlavy, deprese, únava, 

úzkost a neschopnost soustředit se. Tento typ dráţdivého tračníku se kvůli kolikovitým i 

tupým bolestem břicha nazývá spastický tračník. U druhé skupiny pacientů se bolestivé 

spasmy nevyskytují a dochází k nebolestivým průjmům.  Průjmy jsou obvykle prudké, 

objevující se ráno nebo během jídla či po něm. Noční průjmy nejsou typické. Můţe se 

objevit inkontinence. Dráţdivý tračník lze ještě rozdělit na dráţdivý tračník s převahou 

zácpy, s převahou průjmu nebo se střídajícími se obtíţemi. Jako u předešlých dvou 
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onemocnění musí i toto být vyšetřeno lékařem aby se vyvrátila podezření na jiná 

onemocnění. Často se těmito příznaky projevuje například nesnášenlivost laktózy, 

ulcerózní nebo granulomatózní kolitida, poruchy ţlučových cest a jiné. 

 

Abdominální migréna  

Při abdominální migréně je bolest břicha spojena s dvěma nebo více symptomy, mezi 

které se řadí světloplachost, bolest hlavy, nauzea,  zvracení. Nebo se objevují varovné 

období s vizuálními a senzorickými symptomy – poruchy zrakové ostrosti, neschopnost 

vyjadřování, motorické poruchy. Období záchvatů, kdy bolesti brání běţné denní 

aktivitě je střídáno s obdobím bez potíţí. Abdominální migréna postihuje asi 2% dětí ve 

věku 5-7 let u dívek je výskyt častější neţ u chlapců. 

Zdroj: [NEVORAL, 2009, 20.] 

 

4.2 Léčba 
 

Před podáváním léků musí být dítě vţdy vyšetřeno lékařem!  

 

4.1.1 Karminativa 

 

Karminativa jsou rostlinné silice, působící spasmolyticky. Ovlivňují zaţívací potíţe 

jako je pocit plnosti a nadýmání. Cílem uţívání je usnadnit odchod střevních plynů. 

Tyto rostlinné silice jsou obsaţené v heřmánku, anýzu, kmínu. Pouţívají se ve formě 

čajů a aromatických vod. Jejich výhodou je, ţe je mohou uţívat i malé děti. 

 

4.1.2 Deflatulencia 

 

Skupina léčiv, která upravují intraluminální prostředí v tenkém a tlustém střevě, čím 

usnadňují odchod plynů a odstraňují nepříjemné pocity, které jsou se zadrţením plynů 

spojené. Patří sem silikony (dimetikon). Druhou skupinou jsou střevní eubiotika – to 

jsou látky, obsahující metabolické produkty bakterií a tím upravují sloţení střevní flóry. 

 

Dimeticon (dimeticonum) 

 

Ceolat tbl., plv. 
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Espumisan cps., gra., sus por. 

Lefax tbl, susp. 

Sab Simplex tbl., sus por. 

 

Střevní eubiotika 

 

Bactisubtil cps. 

Hylak forte gtt. 

Lacteol forte cps, plv. 

 

Zdroj: [SUCHOPÁR, J., 1999, 12, MARTÍNKOVÁ, J., 2007, 8 ] 
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5 Praktická část 

 

V praktické části mé práce jsem se zaměřila na rozbor údajů, získaných při vyšetření 

dětských pacientů v  ambulancích  ve Fakultní nemocnici v Praze 5 – Motole. Uvádím 

zde případy dětí, ošetřených pro průjmové onemocnění, pro zácpu nebo bolest břicha, 

jejich anamnestické údaje, týkající se onemocnění a navrţený léčebný postup. 

Pozornost jsem věnovala zejména tomu, jak byli rodiče dětí schopni zajistit péči 

v domácích podmínkách  a jak  vyuţívali  moţnosti pouţití volně prodejných léčiv – 

tedy jaká byla role farmaceutického asistenta. Ke kaţdému případu jsem přidala krátký 

komentář. Za oběma skupinami (průjmová onemocnění, zácpa) jsou pak shrnuta 

doporučení k návštěvě lékaře a  jsou  uvedeny léky vhodné pro dětský věk a jejich 

dávkování. Z důvodů ochrany osobních údajů jsem jména pacientů zaměnila. Nahlíţení 

do dokumentace bylo vázáno na souhlas rodičů dítěte. 

 

5.1 Průjem a bolesti břicha  
 

5.1.1 Deniska, 5 let 

 

Rodiče se dostavili s dítětem na oddělení akutního příjmu s tím, ţe má dítě druhý den 

průjem. Stolice je řídká, bez příměsi krve nebo hlenu, první den byla pětkrát, druhý den 

dopoledne jedenkrát, po obědě (karbanátek + bramborová kaše) do večerních hodin 

ještě třikrát.  Dítě nemá teplotu, nezvrací. Během pobytu v čekárně pije Coca Colu!. 

Objektivní nález: Dobře hydratovaná, sliznice vlhké, dobře prokrvené. Kůţe čitá, bez 

vyráţky, bez icteru. Bříško měkké, lehce difúzně citlivé, beze známek peritoneálního 

dráţdění, játra ani slezina nezvětšeny. 

Léčba: doporučena dieta, medikamentózní léčba není nutná 

Vlastní komentář: prostý průjem, zvládnutelný dietním opatřením (tekutiny s vysokým 

obsahem cukru jsou nevhodné!), podání léku není nutné. 

5.1.2 Tomáš, 6 měsíců 

 

Vyšetřen na dětské pohotovosti pro náhlou bolest bříška. Bolest je kolikovitého 

charakteru, dítě pláče, kroutí se. V mezidobí je spokojený. Jedenkrát měl řídkou stolici 

s příměsí krve a hlenu, pak uţ stolice nebyla. 
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Objektivní nález: Přiměřené výţivy, dobře hydratovaný, dobře prokrvený. Bříško 

větší, dítě bolestivě reaguje na palpaci, játra ani slezina nezvětšeny. 

Vyšetření: sonografie břicha prokazuje invaginaci 

Léčba: pokus o desinvaginaci  konzervativně neúspěšný, bylo nutné operační řešení 

Komentář:  Bolest bříška a průjmová stolice s příměsí krve byla známkou závaţnějšího 

onemocnění. Podávání léků bez vyšetření lékařem je v takové situaci zakázáno. 

5.1.3 Jan, 2 roky 

 

Vyšetřen v gastroenterologické ambulanci pro opakované průjmy. Ty pozorují rodiče 

zhruba od roku věku dítěte, průjem není trvale, není závislost na stravě ani jiném 

vyvolávajícím podnětu. Stolice je řidší, obsahuje hlen a někdy nestrávené zbytky 

zeleniny. Odchod stolice předchází bolest břicha. V mezidobí je dítě bez obtíţí, stolici 

má formovanou. Rodiče podávali opakovaně Smectu, přechodně snad pozorovali efekt, 

pak se ale stav zase opakoval. 

Objektivní nález:  Hyperaktivní chlapeček, růstem a výţivou odpovídá věku, 

somatický nález zcela bez odchylek od normy. 

Laboratorní vyšetření: Organická příčina obtíţí nebyla prokázána 

Léčba: Není nutná, obtíţe se zmírňují s věkem. Při výrazných obtíţích lze krátkodobě 

pouţít loperamid 

Komentář: Chronické průjmové onemocnění s neporušeným prospíváním. Na 

doporučení lékaře lze podat loperamid (Imodium) v dávce 0,5mg po kaţdé řídké stolici, 

maximální denní dávka je 4 mg 

5.1.4 Jana, 15 let 

 

Vyšetřena v gastroenterologické ambulanci pro zhoršující se průjmy, sníţenou 

výkonnost, únavu, celkový pocit nevůle. Opakovaně uţívala Smectu, Imodium, 

Endiaron – vše bez dlouhodobého efektu. 

Objektivní nález:  Hmotností a výškou na třetím percentilu pro daný věk. Bledá kůţe i 

sliznice, bez ikteru, bez krvácivých projevů. Štítná ţláza ani uzliny nezvětšeny, na srdci 
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a plicích poslechový nález v normě. Břicho nad úrovní hrudníku, při stoji se vyklenuje, 

není hmatná rezistence, játra a slezina nezvětšeny. 

Vyšetření: V krevním obraze anemie, podrobné laboratorní testy (protilátky proti 

gliadinu a endomyziu a kvantitativní stanovení transglutaminázy) pozitivní, 

enterobiopsií prokázána glutenová enteropatie (celiakie) 

Léčba: bezlepková dieta, korekce anemie 

Komentář: Chronické průjmové onemocnění s porušeným prospíváním. Vyšetření 

v ordinaci gastroenterologa je nutné. Podávání léků k tlumení průjmu není vhodné ani 

účelné, je nutná bezlepková dieta. 

5.1.5 Jakub, 5 měsíců 

 

Vyšetřen na dětské pohotovosti pro tři dny trvající průjem. Onemocnění začalo před pěti 

dny vzestupem teploty na 39 st., pak se přidal průjem, a zvracení. Rodiče přidávali do 

mléka Smectu (poradila jim to sousedka), stolice je ale stále vodnatá s hlenem. Dítě 

odmítá pití, ublinkává. V den vyšetření se objevila ve stolici příměs krve. 

Objektivní nález: Kojenec přiměřené výţivy, hydratace výrazně sníţena, sliznice 

oschlé, srdeční akce urychlená, dítě zrychleně dýchá. Bříško vzedmuté, chlapeček 

reaguje pláčem na palpaci, rezistence není hmatná, játra ani slezina nejsou zvětšeny. 

Vyšetření: prokázána rotavirová infekce 

Léčba: rehydratace nasogastrickou sondou, postupná realimentace 

Komentář: Akutní průjem při rotavirové infekci u kojence, vedoucí k dehydrataci 

s nutností hospitalizace. Podávání léků proti průjmu u kojence nebylo vhodné, 

vhodnější by bylo podání rehydratačního roztoku (Kulíšek). V kaţdém případě by ale 

v takové situaci měl dítě vyšetřit dětský lékař. 

 

Jaké jsou varovné signály, které naznačují, že je nutná návštěva lékaře? 

 

Návštěva dětského lékaře nebo gastroenterologa je doporučena v těchto situacích: 

 

 průjmem onemocní dítě mladší 6 měsíců 
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 starší dítě má vodnaté stolice kaţdou hodinu aţ dvě  

 dítě nepřijímá tekutiny nebo zvrací a vykazuje známky střední aţ těţké 

dehydratace 

 k průjmu se přidá zvýšená teplota nebo horečka, která trvá déle neţ 24 aţ 48 

hodin 

 ve stolici se objeví krev, nebo má stolice tmavou barvu 

 dítě trpí silnými bolestmi břicha 

 na kůţi se objeví vyráţka nebo má kůţe a oči ţlutou barvu 

 průjem trvá nepřetrţitě déle neţ týden 

 průjem se opakuje, dítě neprospívá, je unavené, bledé  

 

Volně prodejná antidiaroika a jejich použití v dětském věku 

 

Smecta plv. 30 sáčků, susp (3g/1sáček) 

Dávkování: děti do 1 roku 3g denně, děti nad 6 let aţ 6g denně 

 

 

Obrázek č. 1 : Smecta 

Zdroj : [www.prujmy.cz,] 
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Carbo medicinalis tbl.  20 tablet (carbo absorbens 300mg/1 tableta) 

 

 

Obrázek č. 2 : Carbo medicinalis 
 

Zdroj : [www.galmed.cz] 

 

Carbosorb tbl. 20 tablet (carbo absorbens 320mg/1 tableta)  

 

Carbocit tbl. 20 tablet (carbo absorbens 320mg, bismuthi subgallas 25mg,  acidum 

citricum 3mg/1 tableta) 

 

Carbotox tbl. 20 tablet (carbo absorbens 320mg, natrii thiosulfas 25mg/1 tableta) 

Dávkování: 200-1200mg 2-5x denně) 

 

Endiaron susp. (100mg/5ml), tbl. 20 (250mg/1 tableta) 

Dávkování: děti do 1 roku: 50mg3x denně, 1-2roky 50mg4x denně, 2-6let: 100mg 3x 

denně, nad 6 let: 100-200mg 3x denně po dobu 5 dnů 

 

Imodium cps. 6 kapslí (2mg/1 kapsle) 

Dávkování: děti 2-8let: úvodní dávka 0,5-1mg, max. denní 4 mg, nad 8 let: úvodní 

dávka 2mg, maximální denní 8 mg 

 

Volně prodejná deflatulencia a jejich použití v dětském věku: 

 

Espumisan cps.  50 kapslí (dimeticon 40mg/1 kapsle) 

 

Espumisan 40 susp.  100ml (dimeticon 40mg/5ml) 
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Lefax tbl. 20 tbl. (dimeticon 40mg/1 kapsle) 

 

Lefax susp. 50 nebo 100ml (dimeticon 40mg/5ml) 

 

Sab Simplex tbl. 20 nebo 50 tablet (dimeticon 80mg/1 tableta) 

 

Sab Simplex susp.  30 ml (dimeticon 2,56mg/1 kapka) 

Dávkování: kojenci: max. 40 mg denně, děti 1- 6let:  40mg 1-2x denně, 6- 15: 40mg 2-3 

denně 

Poznámka: Espumisan opatrně u diabetiků – obsahuje více sacharózy 

 

 

Obrázek č. 3 : Sab Simplex 

Zdroj : [im9.cz] 

 

Lacteol forte cps. 12 nebo 20 tobolek (lactobacillus acidophilus 5BM, substrata 

nutritiva 80mg/1 tobolka) 

 

Lacteol forte pulv. 10 sáčků (lactobacillus acidophilus 5BM, substrata nutritiva 80mg/1 

sáček) 

Dávkování: 1 sáček nebo jednu tobolku 2-4x denně bez ohledu na věk 

 

5.2 Zácpa: 
 

5.2.1 Lukáš, 7 let 

 

Přišel do ordinace dětského lékaře pro zácpu.  Před týdnem se vrátil ze školy v přírodě, 

během tohoto týdne byl, ale na stolici jen jednou. Stolice bylo malé mnoţství, byla tuhá. 
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Lukáš teď méně jí, několikrát za den běţí na záchod, stolice ale není. Ţádné jiné obtíţe 

nemá. 

Objektivní nález: Přiměřené výţivy, dobře prokrvený, dobře hydratovaný. Bříško 

větší, nebolestivé, v levé polovině hmatná skybala. Okolí anu klidné. 

Léčba: glycerinový čípek 

Komentář: Prostá zácpa – vznikla při pobytu mimo domov, kde nebyl dostatek 

soukromí ani času k vykonání potřeby. Navíc měl Lukáš s sebou větší mnoţství 

čokolády – tu během několika dní snědl. Při léčbě bylo nutné změkčení stolice – 

lokálně, glycerinovým čípkem. 

Ema, 3 roky 

Zácpou trpí od roku věku, kdy ji rodiče začali vysazovat na nočník. Kdyţ se vyprázdní, 

dostane za odměnu bombon nebo čokoládu. Zácpa jí nevadí, je čilá, dobře jí, pije ale 

málo a to jen slazené nápoje. Ovoce ani zeleninu nejí, jen jablečné přesnídávky a občas 

banán. 

Objektivní nález: Čilá aţ hyperaktivní holčička, brání se vyšetření. Výškou a 

hmotností odpovídá věku. Dobře prokrvená, dobře hydratovaná. Bříško měkké, pro 

odpor dítěte hůře vyšetřitelné. Okolí anu klidné. 

Léčba: Úprava reţimu, omezení sladkostí včetně sladkých limonád, dostatečný příjem 

neslazených tekutin, do jídelníčku zařadit postupně potraviny s obsahem vlákniny, 

nácvik pravidelného vyprazdňování 

Komentář:  Funkční zácpa – nutné reţimové a dietní opatření. Medikamentózní léčba 

není nutná. 

5.2.2 Sandra, 1 měsíc 

 

Vyšetřena v ordinaci pediatra pro poruchu vyprazdňování. Narodila se z fyziologického 

těhotenství, v termínu, měla jen slabou novorozeneckou ţloutenku. Je plně kojena, 

dobře prospívá. Asi týden po propuštění z porodnice začala mít stolici jen jedenkrát za 

dva dny. Maminka jí v době mezi kojením dává rektální rourku, občas přitom odejde 

jen malé mnoţství stolice. Jednou za dva dny, většinou po kojení odejde spontánně 

přiměřené mnoţství, bez příměsi. 
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Objektivní nález: Pěkná, dobře prokrvená, dobře hydratovaná holčička. Bez icteru, 

bříško měkké, dobře prohmatné, bez rezistence. Okolí anu klidné. 

Doporučení: matka poučena o četnosti stolic u plně kojeného dítěte 

Komentář: Domnělá zácpa -  léčba ani ţádné další opatření nejsou nutné. 

5.2.3 Klára, 13 let 

 

Do ordinace pediatra se dostavila s tím, ţe má asi půl roku zácpu. Předtím měla stolici 

pravidelně. Teď je stolice 1-2x za týden, je tuhá, krev na ní nepozorovala. Cítí se 

unavená, je jí pořád zima, padají jí vlasy. 

Objektivní nález: Menší, přiměřené výţivy. Bledší kůţe, sliznice dobře prokrvené, 

vlhké. Kůţe sušší. Na krku hmatná ve střední čáře štítná ţláza. Pomalejší, pravidelná 

akce srdeční. Břicho měkké, dobře prohmatné, bez rezistence. 

Vyšetření: Mírná anemie a zvýšení jaterních testů, zvýšená hladina stimulačního 

hormonu štítné ţlázy (TSH), sníţení tyroxinu, pozitivní protilátky proti tyreoglobulinu a 

tyreoidální peroxidáze 

Léčba: substituce hormonů štítné ţlázy, korekce anemie 

Komentář: Zácpa při celkovém onemocnění – autoimunitním zánětu štítné ţlázy. Je 

nutná léčba základního onemocnění. Léčba zácpy v domácích podmínkách by oddálila 

správnou diagnózu a zahájení adekvátní léčby. 

 

Jaké jsou varovné signály, které naznačují, že je nutná návštěva lékaře? 

 

Návštěva dětského lékaře nebo gastroenterologa je doporučena v těchto situacích: 

 

 zácpa trvá déle neţ 3 dny 

 zácpou trpí dítě do jednoho roku věku 

 v domácích podmínkách se nedaří dítě vyprázdnit 

 zácpa se opakuje, dítě odmítá jíst, neprospívá, je unavené 
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 dítě má bolesti bříška, pláče při vyprazdňování 

 na stolici, prádle nebo na pleně se objeví krev 

 

U dětí se nejčastěji pouţívají laxativa změkčující stolici (paraffinum liquidum) nebo 

laktulóza (lactulosum). Pokud se léčba těmito laxativy nedaří, lze podat syntetická 

kontaktní laxativa např. pikosíran sodný (natrii picosulfas). Je také důleţité naučit se 

pravidelnému rytmu vyprazdňování a odstranit strach z bolestivé defekace a nastolit 

dietní opatření, která byla popsána. Je třeba mít na paměti, ţe dlouhodobé uţívání, nebo 

vysoké dávky laxativ mohou způsobit bolestivé spasmy nebo ochabnutí střevní motility 

a vyhasínání defekačního reflexu. Proto by doba jejich uţívání měla být co nejkratší. 

 

Volně prodejná laxativa a jejich použití v dětském věku 

 

Regulax ovocné kostky 6, 18 a 36 kostek (sennae folium 710mg sennae fructus 300mg 

paraffinum liquidum 250mg/1 kostka) 

Dávkování: děti starší 12 let ¼-1/2kostky rozţvýkat a zapít, nejlépe na noc 

Pozor: není vhodné pro diabetiky! 

 

Guttalax gtt. 10ml (0,5mg pikosíranu sodného v jedné kapce) 

Dávkování: děti 4-10let 2,5-5mg na noc, starší 10let 5-10mg na noc 

 

 

Obrázek č. 4 : Guttalax 

Zdroj : [www.guttalax.cz,] 
 

Laxygal gtt. 10ml (0,416mg pikosíranu sodného v jedné kapce) 

Dávkování: děti 4-10let: 2,5-5mg na noc, děti nad 10 let: 5-10mg na noc  
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Lactulosa sir.  250ml, 500ml (2,5g /5ml) 

Dávkování: děti pod 1 rok: 1,25 – 2,5g 1x denně, 1 – 6 let: 2,5g 1-2x denně, 7 – 15let: 

na začátku léčby 7,5g denně a dále 1,25 – 2,5g 1 – 2x denně, nad 15 let:  5-7,5g 3x 

denně 

 

 

Obrázek č. 5 : Lactulosa 

Zdroj : [www.lekarnaparizska.cz] 

 

Suppositoria glycerini 10čípků (2,06g/1 čípek) 

Dávkování: 1 čípek při potíţích, lze opakovat i několikrát denně 

 

Paraffinum liquidum sol por. (pouze magistraliter příprava) 

Dávkování: děti nad 6 let: 5 – 10ml 1 – 3x denně 

Poznámka: dětem mladším šesti let lze aplikovat jen ve formě rektálního nálevu 

 

5.3 Na co by se měl farmaceutický asistent zeptat rodičů, než vydá 

volně prodejný lék? 

 

5.3.1 U průjmů 

 

 Jak je dítě staré, pokud je mladší neţ 6 měsíců, zda bylo vyšetřeno pediatrem 

 Jak často má dítě stolice, jestli nejsou vodnaté nebo s příměsí krve, nebo jestli 

nemá stolice tmavou (černou) barvu, jak dlouho průjem trvá a jestli uţ se 

neobjevil v minulosti opakovaně 

 Jestli dítě pije 
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 Jestli nemá teplotu 

 Jestli není průjem provázen silnými bolestmi bříška 

 Jestli nemá dítě vyráţku nebo nemá ţluté zbarvení kůţe a očního bělma 

 

5.3.2 U zácpy 

 

 Jak je dítě staré 

 Jak dlouho má zácpu, jestli uţ se zácpa nevyskytla v minulosti a jestli bylo dítě 

vyšetřeno pediatrem 

 Jestli dítě netrpí na bolesti bříška 

 Jestli dítě neodmítá jídlo a pití 

 Jestli rodiče nepozorovali na stolici, prádle nebo plence krev 
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6 Diskuse 

 

Ve své práci jsem se zabývala jedním z nejčastějších zdravotních obtíţí – poruchami 

zaţívání – tedy průjmem, zácpou a bolestmi bříška. Zaměřila jsem se zejména na ty 

formy, při kterých můţe být spolupráce farmaceutického asistenta přínosem. Jsou to 

takové stavy, které nevyţadují odbornou lékařskou péči. U dětí je ale situace 

komplikovanější, v řadě případů musí lékařská péče předcházet a farmaceutický asistent 

by měl být vţdy schopen rozpoznat závaţnější stav. V praktické části jsem prostudovala 

dokumentaci padesáti pacientů, kteří byli ošetřeni v pediatrické a gastroenterologické 

ambulanci a na oddělení urgentního příjmu fakultní nemocnice v Praze 5 Motole. Z nich 

jsem vybrala devět typických kasuistik, ty uvádím ve své praktické části. Tyto případy 

se týkaly dětí, u nichţ byl závaţnější průběh onemocnění, a proto navštívily lékařské 

zařízení. Větší část dětí je ale léčena v domácích podmínkách, k ošetření k lékaři se 

nedostaví, protoţe průběh onemocnění není závaţný. Rodiče těchto dětí mají buď 

dostatek vlastních zkušeností, nebo čerpají informace od známých, příbuzných anebo 

v dnešní době čím dál tím častěji z internetu. Na ne zcela odborná doporučení pak 

mohou vyţadovat v lékárně léky, které nemusí být vţdy zcela vhodné. Úlohou 

farmaceutického asistenta je rozpoznat varovné signály a poradit rodičům, aby navštívili 

lékaře. 

 

 V teoretické části jsem podrobně rozebrala etiologii, klinický obraz i moţné 

komplikace uvedených onemocnění a uvedla jsem všechna dostupná léčiva. Ne všechna 

jsou vhodná pro děti. V praktické části jsou proto vyjmenovány volně prodejné 

preparáty vhodné pro pouţití v dětském věku. Současně je uvedeno dávkování pro 

jednotlivé věkové skupiny. 

 

Velké procento dětí a to jiţ od útlého věku se potýká s průjmy, zácpou a bolestí břicha 

z důvodů nevyhovujících stravovacích návyků a pitného reţimu. Stále více dětí proto 

plní čekárny u praktických lékařů a gastroenterologů. V tomto případě můţe pomoci i 

farmaceutický asistent a poradit rodičům jaký jídelníček a pitný reţim je pro děti 

vhodný. Proto jsem se v teoretické části dotkla i tohoto tématu 
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Průjem, zácpa a zejména bolest bříška můţe být u dětí varovným signálem závaţnějšího 

onemocnění. Proto jsem na základě analýzy případů a s přihlédnutím k doporučeným 

lékařským postupům vypracovala soubor otázek, které by měl farmaceutický asistent 

poloţit rodům, neţ vydá volně prodejný lék.  
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Závěr 
 

Cílem mé práce bylo shrnutí informací o dětech s trávicími obtíţemi a vymezení role 

farmaceutického asistenta při léčebném procesu. Farmaceutický asistent  se denně ve 

své praxi setkává s mnoţstvím pacientů s různými onemocněními. Jeho úlohou je 

navrhnout vhodné léčivé prostředky, které si pacient můţe v lékárně zakoupit. Dalším 

bodem je poučit pacienta o dávkování, neţádoucích účincích a kontraindikacích. 

Důleţitým bodem je rozpoznat z varovných  příznaků, ţe by se mohlo jednat o 

závaţnější onemocnění a takového pacienta nasměrovat k lékaři.  

 

 Pro zpracování teoretické části jsem pouţila odbornou literaturu, periodika  a 

internetové stránky – zdroje jsou uvedeny v bibiliografii. Tvorbou  této absolventské 

práce jsem získala cenné poznatky o tématu, který se mi jistě bude hodit v praxi i 

běţném ţivotě. 

 

  

Při praktické části jsem vyuţila vstřícnosti personálu dětských ambulancí nemocnice 

v Motole. Lékařskou dokumentaci jsem studovala aţ po souhlasu rodičů s nahlíţením 

do dokumentace jejich dítěte a musím uvést, ţe i z jejich strany byl přístup více neţ 

vstřícný. Získala jsem tak informace nejen o zadaném tématu, ale i o úrovni péče o 

dětské pacienty vůbec. Cíl práce byl splněn. 



 51 

Zusammenfassung 

 

Für meine Abschlussarbeit habe  ich das Thema Entleerungsstörungen bei 

Kindern.gewählt. Bauchschmerzen, Verstopfung und Durchfall sind bei Kindern sehr 

häufige Beschwerden, mit dennen die Eltern mit ihren Kindern zum Kinderarzt 

kommen oder die Apotheke besuchen. Für einen Laien ist es sicherlich nicht einfach zu 

entscheiden, ob eine schwere Erkrankung vorliegt, die einen Arztbesuch erfordert, oder 

eine milde Erkrankung, die man durch entsprechende Diät und frei in der Apotheke frei 

erhältliche Medikamente zu Hause behandeln kann. 

 

Der theoretische Teil dieser Arbeit ist in drei Kapitel folgendermaßen eingeteilt: 

Bauchschmerzen, Durchfal und Verstopfungen. In jedem Kapitel beschreibe ich die 

Ursachen der vorligenden Symptome und verweise auf die Medikamente, die für 

Selbstmedikation geeignet und  in Apotheken frei  erhältlich sind. Am Ende sind die 

Warnsignale schwerwiegender Erkrankungen zusammengefasst, die auf jeden Fall vom 

Arzt behandelt sollten.  

 

Bauchschmerzen, Durchfall oder Verstpofung können durch verschiedene Krankheiten 

verursacht sein. Bei Kindern werden oft eine Infektion, chronische entzündliche 

Darmerkrankung oder Malabsorption als Ursache bestätigt. Bei einem großen Teil der 

Patienten ist es nicht möglich – auch nach einer gründlichen ärztlichen Untersuchung – 

eine klare Ursache ihrer Beschwerden zu finden. In solchem Fall sind die Probleme auf 

psychisches Unbehangen, Stress, falsche Ernährung oder mangelhafte körperliche 

Aktivität zurückzuführen. Deshalb sind in der Arbeit auch einige Vorschläge für solche 

Diät- und Gesundsheitsregime -  Maßnahmen erwähnt, die die lästigen Probleme 

beseitigen helfen können. Bei Kindern, sogar bei sehr kleinen Kindern, kann die 

Ursache der Bauchschmerzen, des Durchfalls oder der Verstopfung im Berei der Psyche  

liegen. Hier kann die kinderpsychologische Untersuchung und Beratung behilflich sein. 

 

Im praktischen Teil habe ich eine Reihe von Fragen und Antworten präsentiert denen 

die pharmazeutis – technische Asistentin kann, ob dem Patienten, der in die Apotheke 

mit den oben genannten Symptomen kommt, frei erhältliche Medikamente helfen 

könnten oder ob er besser die ärztliche Hilfe aufsuchen sollte. Der praktische Teil 
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enthält auch Fallgeschichten von patienten und einige Vorschläge für entsprechende 

diätetische oder Regime – Maßnamen bzw.geeignete Medikamente, die in der  

Apotheke frei erhältlich sind. Die Patienten mit Symptomen, die von einer ernsthaften 

Krankheit zeugten wurden an einen Arzt verwiesen. 

 

 



 53 

 

Bibliografie 

Monografie 

 

1. BERKOW, R. Merck manual, kompendium klinické medicíny. 1.vyd. Praha: X-Egem, 

1996, 2798s. ISBN 80-85395-98-3 

2. DYLEVSKÝ, I. Základy funkční anatomie člověka. 1.vyd  Praha: Manus, 2007, 194s. 

ISBN 978-80-86571-00-3 

3. HORKÝ, K.. Lékařské repetitorium. 1.vyd . Praha: Galén, 2003, 788s. ISBN 80-

7262-241-2 

4. HRODEK, O., VAVŘINEC, J., Pediatrie. 1.vyd. Praha: Galén, 2002, 767s. ISBN 80-

7262-178-5 

5. KEUDEL, H. Nemoci dětského věku. 1.vyd. Praha :  Kniţní klub, 1997. 369 s. ISBN 

80-7176-418-3. 

6. KOHOUT, P. Zácpa, diety a rady lékaře. 1.vyd. Praha: Maxdorf,  2005, 70s. ISBN 

80-7345-050-X 

7. LUKÁŠ, M. Diety při onemocnění zácpou. 1.vyd. Praha : Sdruţení MAC, 2003. 31 s. 

ISBN 80-86015-96-3. 

8. MARTÍNKOVÁ J. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 1.vyd. Praha : 

Grada Publishing, 2007. 379 s. ISBN 978-80-247-1356-4. 

9. NEVORAL, J. Výživa v dětském věku. 1.vyd. Praha: H a H, 2004. 420 s. ISBN 80-

86022-93-5. 

10. SEDLÁČKOVÁ, M. Bolesti břicha a jiné břišní obtíže u dětí. 1.vyd. Praha :   

Triton, 2003. 165s. ISBN 80-7254-365-2. 

11. SEDLÁČKOVÁ, M. Maminko, mě bolí bříško. 1.vyd. Praha : Triton, 2004, 110 s. 

ISBN 80-7254-436-5. 

12. SUCHOPÁR, J. Remedia compendium. 3.vyd. Rraha: Panax, 1999. 772s. ISBN 80-

902126-5-4 

13. TUMOVÁ, D. Diety při dětských průjmech. 1.vyd. Praha : Sdruţení MAC, 1998. 

31s. ISBN 80-86015-40-8 

 

 

 

 



 54 

Seriálové publikace 

 

14. AMBROŢOVÁ, H., Infekční průjmy u dětí. Praktické lékárenství. 2006,č.4, s. 172-

174.  ISSN 1801-2434 

15. BORTÍK, M., Funkční dyspepsie. Praktické lékárenství. 2006, č. 5, s. 214-217. 

ISSN 1801-2434 

16. DOLEŢAL, Z., Pitný reţim u dětí. Pediatrie pro praxi.2007, č. 3, s. 136-138. ISSN 

1213-0494 

17. DVOŘÁKOVÁ, P., Rotavirová infekce u dětí. Pediatrie pro praxi. 2009, č.6, s. 

112. ISSN 1213-0494 

18. GOLDEMUND, K., Chronická obstipace.Pediatrie pro praxi. 2005, č.6, s.291-294. 

ISSN 1213-0494 

19. LUKÁŠ, K., Průjem. Medicína pro praxi. 2006, č. 3, s. 106-110. ISSN 1214-8687 

20. NEVORAL, J., Chronické bolesti břicha u dětí a adolescentů. Pediatrie pro praxi. 

2009, č.3, s.151-154. ISSN 12130494 

21. SCHWARZ, J., Siala, K., Huml, M., Sýkora, J., Zácpa u dětí, prevence a léčba. 

Pediatrie pro praxi. 2008, č. 6, s.3-6. ISSN 1213-0494 

22. SÝKORA, H., Huml, M., Problematika akutního průjmu u dětí a s tím spojená 

dehydratace. Pediatrie pro praxi. 2008, č.2, s.123-126. ISSN 1213-0494 

23. TÁBORSKÁ, J., PAZDIORA, P., Rotavirus jako nejčastější původce průjmů u dětí. 

Pediatrie pro praxi. 2005, č.3, s. 135-140. ISSN 1213-0494 

 

Elektronické dokumenty 

 

24.  Bolesti břicha [online]. 2010 [cit 2011-05-10]. Dostupný z : http://www.bolesti-

bricha.cz/  

25. DOLEŢEL, Z., II. Dětská klinika LF MU a FN Brno. Perorální rehydratace kojenců 

a batolat – možnosti a limitace. [online]. 2003 [cit 2011-05-10]. Dostupný z 

http://www.muni.cz/research/publications/486127/ 

26. Praktický přístup k výživě dětí, které mají zácpu. [online]. 2010 [cit 2011-05-10]. 

Dostupný z http://www.pediatrie-motol.cz/dokumenty/obstipace.doc 

27. Průjem a typy průjmů [online]. 2008 [cit 2011-05-10]. Dostupný z 

http://www.ipsen.cz/informace-pro-sirokou-verejnost/prujmy/38-prujmy/27-prujmy 



 55 

28. ŘEHOVÁ, I., Průjem u dětí. [online].2010 [cit.2011-05-10]. Dostupný z 

http://www.maminkam.cz/prujem-u-deti 

29. ŠIMUNKOVÁ, M., Zácpa a její léčba. [online].2009 [cit. 2011-05-10]. Dostupný z 

http://www.vitalia.cz/tiskove-zpravy/zacpa-a-jeji-lecba/ 

30.VICIANOVÁ, K., [online].2007 [cit 2011-05-10]. Dostupný z: 

http://rodina.cz/clanek5763.htm 

 

Seznam obrázků 

Obr.č. 1: Smecta 

Zdroj: [www.prujmy.cz] 

Obr.č 2: Carbo medicinalis 

Zdroj: [www.galmed.cz] 

Obr.č. 3: Sab Simplex 

Zdroj: [im9.cz] 

Obr.č.4: Guttalax 

Zdroj: [www.guttalax.cz] 

Obr.č.5 Lactulosa 

Zdroj: [www.lekarnaparizska.cz] 

 

Seznam tabulek 

Tab.č 1   Stupně dehydratace 

Zdroj: [SÝKORA, J., HUML, M., 2008, 22 ] 

Tab.č 2   Příznaky dehydratace 

Zdroj: [DOLEŢEL, Z., 2003, 16 ] 

Tab.č. 3 Sloţení rehydratačního roztoku 

Zdroj: [DOLEŢEL, Z., 2003, 16 ] 

Tab.č 4 Schéma realimentace 

Zdroj: [DOLEŢEL, Z., 2003, 16 ] 

Tab.č. 5 Normální frekvence stolic 

Zdroj: [SCHWARZ, J., SIALA, K., HUML, M., SÝKORA, J., 2008 21 ] 

 

 


