
Gastrointestinální symptomatologie 



SZZk pediatrie 

• Zvracení, diferenciální diagnóza 

• Gastroesofageální reflux, kojenecká kolika 

• Bolesti břicha, diferenciální diagnostická rozvaha 

• Akutní gastroenteritída u kojenců a batolat  

• Průjem, diferenciálně diagnostická rozvaha, klinický 
dopad 

• Malabsorpční syndromy, celiakie, potravinová 
alergie 

• Poruchy vyprazdňování, diferenciální diagnóza  

 

 

 

 

 







Zvracení df.dg. 

• stimulace 
supramedullárně 

• psychogenní z. 

• zvýšení tlaku CNS  
• krvácení  

• edém 

• tu  

• hydrocefalus 

• zánět 

• křeče 

• vestibulární 

 

• stimulace 
chemoreceptorové 
zóny 

• léky  

• toxiny 

• metabolické produkty 



Zvracení df.dg. 

• pharynx (zvracivý reflex) 
• esofagus (GER, achalasie, dysmotilita, atrezie, membrána) 
• žaludek (peptické léze, pylorostenosa, membrána) 
• střevo (appendicitis, atresie, duplikatura, ileus, invaginace, 

m.Crohn, adhese, steósa, m.Hirschprung, dysmotilita, nutriční 
intolerance, infekce) 

• hepatobiliární (hepatitis, cholecystitis, cholelithiasa) 
• pankreatické (pankreatitis) 
• renální (pyelonefritis, hydronefrosa, lithiasa) 
• respirační (pneumonie, otitis, sinusitis) 
• kardiologické (ischemie) 

 



GER 

• manifestace obvyklé: zvracení a regurgitace 
• související s esofagitidou: hematemesa, melena, anemie, 

dyasfagie, epigastrická a retrosternální bolest, pyrosa, 
meteorismus, postprandiální plnost, odmítání stravy, váhové 
neprospívání, iritabilita kojenců 

• bez regurgitací a zvracení – neobvyklé: chronické ORL a 
respirační onemocnění, asthma, apnoe, Sandifer-Sutcliffe sy, 
SIDS 

• klinicky němý GER 
 
Predisponující faktory: nezralost, UPV, neurologické postižení, chronické  
respirační choroby, zvýšený intraabdominální tlak, léky, potrava 





* 



W. SHAKESPEARE  

„ ... THE INFANT MEWLING AND PUKING … “ 

AS YOU LIKE IT (1599) 





Martin AJ et al. Natural history and familial relationships of infant spilling to 9 years of age.                       
Pediatrics. 2002;109(6):1061-7.  



Tobias G. Wenzl, et al. Gastroesophageal Reflux and Body Movement in Infants: Investigations with 
Combined Impedance-pH and Synchronized Video Recording. Gastroenterol Res Pract. 2011:271404. 

336 GER (99%) were associated with movement,  
only 5 episodes (1%) occured during resting time. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=3112532_GRP2011-271404.001.jpg


Interactions between crying and reflux in infants: 
                                            #1—traditional (acid-mediated) or functional (volume-mediated) heartburn 
                                            #2—strain-mediated reflux 
                                            #3—TLESRs—transient lower esophageal sphincter relaxations 

Orenstein SR. Infant GERD: Symptoms, Reflux Episodes & Reflux Disease, Acid & Non-acid Refllux—Implications for 
Treatment with PPIs. Curr Gastroent Rep. 2013 Nov;15(11):353.  

The crying (as well as the reflux) is caused by volumetric distension, rather than                               
being caused by acid reflux impacting the esophagus, as it does in simple heartburn.  



Deal L et al. Age-specific questionnaires distinguish GERD symptom frequency and severity in infants and young children: 
development and initial validation. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2005;41:178-85. 



Parent interest in medication.  

Scherer L D et al. Pediatrics 2013;131:839-845 
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•Abdominal ultrasonography should not be recommended to 
investigate gastroesophageal reflux (GER).  
•Simultaneous treatment of GERD and CMPA often results in 
unnecessary use of medication or elimination diet.  
•There is insufficient evidence for the prescription of prokinetics 
to all patients with GER/GERD.  
•There is little evidence to support acid suppression in the first 
year of life, to treat nonspecific symptoms suggestive of GERD.  
•Conservative treatment has many benefits and with low cost 
and no side-effects. 

Ferreira CT  et al. Gastroesophageal reflux disease: exaggerations, evidence and clinical practice.                                                             
J Pediatr (Rio).  2014 ;90(2):105-18. 



Many of us use IPP off label in children under a 
year of age. The dosing for these children is about 
1 mg/kg/day, and that's an off-label use. If the 
child doesn't respond to that, we may increase to 
2 mg/kg/day, or give 1 mg/kg per dose twice daily 
if we're going to use it on that basis. 
 

Winter HS. Long-term Issues in Pediatric GERD: Identifying Children at Risk for Complications. 
http://www.medscape.org/viewarticle/517266_30  

 



 

GER komplikace → GERD 

normální jícen normální jícen 

endoskopicky 

erozivní esofagitis 

2. a 4. stupeň 

eroze 

Z-linie 
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Dg.kritéria kojeneckých kolik (KK) 

KK: * (Rome III) 

1) 0. – 4.měsíc 

2) paroxysmus dráždivosti,  

    neklidu/pláče začínající a  

    končící bez jednoznačné 

    příčiny 

3) ≥3 hod./den, ≥3 dny/týden,  

    ≥1 týden 

4) není neprospívání 

* nutná přítomnost všech kriterií  

  Hyman PE et al. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Neonate/Toddler. Gastroenterology 2006;130:1519 – 26. 

Wessel MA et al. Paroxysmal fussing in infancy, sometimes called colic. Pediatrics.1954;14:421 – 35.  

http://en.citizendium.org/images/c/c4/Wessel_1954_fig4.png
http://en.citizendium.org/images/f/f6/Wessel_1954_fig1.png


Etiopathogenesis of infantile colic: 
 
Main factors 
Immaturity of nervous/digestive system 
Gut hormones (increased ghrelin and motilin) 
Cow’s milk proteins allergy and atopy 
Altered gut microflora (low Lactobacilli, increased E.coli) 
 
Related factors 
Family tension 
Maternal smoking 
Increased maternal age 
Firstborn status 

https://it.linkedin.com/reg/join-pprofile?_ed=0_0dpSzn-5ElkAYW7bjGuTU5HofbVm2Y-mf9zhkbvzZaNd0LuJ1kXXIux9Zgu3tREZ2exND6A9kdwF9yRs7UcI_0&trk=pprof-0-ts-view_full-0


  http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/grafy_populacniho_vyvoje_1950_2013 

Rodinné domácnosti podle počtu dětí podle výsledků sčítání lidu 1961–2011 (%) 

       

Rok sčítání            

Průměrný počet dětí v 

domácnosti 

 

Struktura v % 

0 1 2 3 4 5 6+ 

1961 0,83 52,0 23,7 16,8 5,2 1,5 0,5 0,3 

1970 0,74 53,7 25,1 16,5 3,7 0,7 0,2 0,1 

1980 0,83 51,2 21,1 22,1 4,8 0,9 . . 

1991 0,94 44,0 24,8 25,3 5,1 0,7 0,1 0,0 

2001 0,80 50,7 23,9 21,3 3,4 0,5 0,1 0,1 

2011 0,67 56,5 23,2 17,3 2,5 0,3 0,1 0,0 

   53,3 

   39,7 

   19,9 

    5,7 

     1,9 

    0,7 

    0,2 

    0,2 

    
0,04 

  75,34 



At High Risk for Infantile Excessive Crying and Associated Problems: 
  
• Pregnant women with anxiety and/or with little support.  
• Pregnant women with many somatic symptoms.  
• Parents with much stress or little social support.  
• Parents with anxiety or other psychological problems.  
• Parents with depression or other psychiatric problems.  
• Teenage parents.  
• Parents with addiction.  
• Parental unemployment; financial problems.  
• Premature and/or small for gestational age children.  
• Children with an especially high, penetrating and loud cry. 

Akhnikh S.The excessively crying infant: etiology and treatment. 
 



  

 

  

 

  

 

Kim JS. Excessive crying: behavioral and emotional regulation disorder in infancy. Korean J Pediatr 2011;54(6):229-233. 



Df.dg.KK 
CNS a smyslové orgány: 
• abnormity (Chiariho malformace I) 
• infantilní migréna 
• subdurální hematom 
• glaukom 
• cizí těleso v oku 
břicho: 
• obstipace 
• intolerance bílkoviny kravského mléka 
• gastroezofageální reflux/ezofagitída 
• laktózová intolerance 
• rektální fisura 
• invaginace 
• inkarcerovaná hernie 
• volvulus 
• patologie biliárních cest vč. lithiázy 
• renální patologie, zvl. obstrukce ureteropelvické junkce 
infekce: 
• meningitis 
• otitis media 
• infekce močových cest  
• viróza 
• exantémy v cirkumanální oblasti, zvl.kandidová dermatitida 
trauma: 
• poškození rohovky 
• fraktura 
• hair turniquete syndrom  
• iritace kůže v perianální oblasti bez přítomnosti infekce 
medikace:  
• léky podávané matce a vylučované do mateřského mléka 

Savino F. Focus on infantile colic. Acta Paediatr. 2007;96:1259 – 64.  
Barr RG. Colic and crying syndromes in infants. Pediatrics 1998;102(5 Suppl.E):1283. 
Poole SR. The infant with acute unexplaine, excesive crying. Pediatrics 1991;88:452. 

5%

perzistující pláč: 
 Leading cause of child abuse: 

Krugman, 1993. 
 Shaken baby syndrome: 

Morris et al., 2000. 

 KK 



• There is substantial evidence that cow's-milk allergy causes 
prolonged crying in approximately 1% to 2% of infants, or 5% to 
10% of cases referred to clinicians because of prolonged crying.  
• Prolonged crying after 4 months of age occurs in approximately 
5% of infants and is associated with poorer developmental 
outcomes, whereas symptoms of possible GI disturbance after 4 
months of age and severe regurgitation after 6 months of age 
suggest a more serious illness.  
• The use of L reuteri supplements to prevent or treat prolonged 
infant crying offers a potentially exciting development that may 
change our understanding of the factors involved. The evidence 
is promising but insufficient and does not provide a basis for 
routine adoption of probiotic supplements; rather, the findings 
as a whole point to the need for further research.  
 



 

kojené dítě s KK 

 

bezmléčná dieta matky 

 

zhodnocení po 2 týdnech 

 

efektivní → pokračovat 

 

bez efektu → probiotika  

 

zhodnocení po 2 týdnech 

 

efektivní → pokračovat 

 

bez efektu → tišení bolesti 

 



uměle živený kojenec 

 

speciální formule „pro bolavá bříška“ 

 

zhodnocení po 2 týdnech 

 

efektivní → pokračovat 

 

bez efektu → eHF  

 

zhodnocení po 2 týdnech 

 

efektivní → pokračovat 

 

bez efektu → původní formule 

 

http://www.pilulka.cz/data/images/preview/2/30752.jpg


Behaviorální intervence 

• neanalgetické, nenutritivní tišící manévry – kolébání, 
broukání 2 – 3/sec. v klidném prostředí 

• manévry tlumící pláč, ne bolest (např. jízda autem), mají 
diagnostický význam 

• informace o benigní prognóze KK 

• psychologická intervence rodičů 

Hyman PE et al. Childhood Functional  Gastrointestinal Disorders: Neonate/Toddler. Gastroenterology 2006;130:1519 – 26. 



Summary: 
 

• KK je syndrom postihující 10 – 30% kojenců v prvních 
měsících života bez závislosti na pohlaví či způsobu 
výživy, s vrcholem kolem 6.týdne. 
 

• Z terapeuticky ovlivnitelných etiologických příčin může 
být příčinou KK: ABKM nebo dysmikrobie. 
 

• Organická příčina je udávána u 5 – 10% KK. 
 

• KK predikují další potenciální gastroenterologickou, 
alergologickou a psychiatrickou morbiditu. 
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period study n age 
(y) 

findings 

≥ 3 
months 

Boey and Yap (1999; Malaysia) 
Boey et al. (2000; Malaysia) 
Ostkirchen et al. (2006; Germany) 
Oh et al. (2004; Singapore) 
Ramchandani et al. (2005; UK) 

148 
1549 

555 
3590 

13971 

11–12 
11–16 

5–7 
6–17 
2–6 

prevalence of RAP = 41.2%; higher in girls 
prevalence of RAP = 10.2%; no sex or age difference 
prevalence of RAP = 33.2% 
prevalence of RAP = 23,4% 
prevalence of RAP = 3.8% (age 2), 6.9% (3y), 11.8% (6y) 

weekly Brun Sunblad et al. (2007; Sweden) 
Kristjansdottir (1996; Iceland) 
 
Petersen et al. (2003; Sweden) 
 
Stanford et al. (2008; Canada) 

1908 
2162 

 
1155 

 
2488 

9–15 
11–12 
15–16 
6–13 

 
10–18 

prevalence in girls = 10%; prevalence in boys = 5% 
prevalence = 18.4% 
 
prevalence = 19%; 8% reported abdominal pain more than once 
per week 
weekly or more pain ranged from 13.5% to 22.2% 

King S et al. The epidemiology of chronic pain in children and adolescents revisited: A systematic review.                                  
PAIN 152 (2011) 2729–2738. 



Hospitalizovaní v 
nemocnicích ČR 

2012                  
ÚZIS 2013 



GIT hepato- 

bilární 

pankre-

atické 

infekce anato- 

mické 

metabol.

/toxické 

systém uro- 

genitální 

neuro-

logické 

•funkční     

 RBB 

•obstipace 

•malabsorp-   

 ce cukrů 

•gastritis     

 (HP) 

•GER 

•NSZ 

•celiakie 

•alergická  

 gastroente-  

 ritida 

•Meckelův  

 divertikl 

•intusus- 

 cepce 

•hepatitis 

•tu 

•cholecys- 

 titis 

•cysta 

•gonokoko-  

 vá perihe- 

 patitida 

•pankreati-   

 tis 

•pseudo-  

 cysta 

•paraziti 

•familiární  

 středozem- 

 ní horečka 

 

 

 

•malrotace 

•membrány/ 

 stenózy 

•duplikatury 

•recidivující  

 intestinální    

 obstrukce 

•diabetes 

•porfyrie 

•otrava Pb 

•hyperpara- 

 thyreóza 

•hyperlipi- 

 demie 

 

 

•angio- 

 neurotický   

 edém 

•juvenilní  

 idiopatická  

 arthritída 

 

•IMC 

•hydronef- 

 róza 

•obstrukce  

 ureteropel-  

 vická 

•lithiáza 

•ovariální  

 cysta 

•ovariální  

 torze 

•zánět malé  

 pánve 

•dysmen- 

 orea 

•endometri- 

 óza 

•ektopická  

 gravidita 

•abdomi- 

 nální  

 epilepsie 

 /migréna 

Zeiter DK et al. Chronic Abdominal Pain. In: Lifschitz CH (ed). Pediatric Gastroenterology and Nutrition in Clinical Practice.  Marcel Dekker, 
Basel/New York 2002: 537– 550.  

podtržené označuje obvyklejší příčiny 



John E et al. Applied Principles of Neurogastroenterology: Physiology/Motility, Sensation. 
Gastroenterology 2006;130:1412–1420. 

 Abdominal pain 

http://www.gastrojournal.org/home


Guthrie E, Thompson D. Abdominal pain and functional gastrointestinal disorders.                                                                             
BMJ. 28, 2002; 325(7366): 701–703.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.is.cuni.cz/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=1124226_psymed12.f3.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.is.cuni.cz/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=1124226_psymed12.f3.jpg


Anamnestické údaje u funkčních RBB 

predisponující 

faktory 

psycho-

fyziologické f. 

modifikujicí 

faktory 

CNS – ENS 

dysregulace 

klinické 

projevy 

PRENATÁLNĚ: 

•ranní nausea 

•bolesti hlavy 

•obtížný porod 

POSTNATÁLNĚ: 

•kojenecké  

 koliky 

•obtíže s jídlem 

RA: 

•GI funkční   

 obtíže 

•„painfull family“ 

•nemoc v rodině 

ZEVNÍ FAKTORY: 

•prodělané   

 infekce 

 

PSYCHOLOG. 

FAKTORY: 

•stresující  

 prostředí 

•školní obtíže 

•absence ve  

 škole 

•finanční  

 problémy 

•časté návštěvy  

 u lékaře 

•abusus  

•zanedbávání 

•časová korelace 

 stresu a obtíží 

FYZIOLOGICKÉ 

FAKTORY: 

•zánět 

POHLAVÍ: 

•dívky 

OSOBNOST: 

•deprese 

•neuróza 

•hypervigilance 

DIETA: 

•intolerance 

•alergie 

STŘEVNÍ 

FLORA: 

•antibiotická  

 léčba 

•nevhodná   

 strava 

VISCERÁLNÍ 

HYPER-

SENZITIVITA: 

•senzitivita 

•opakované  

 odběry a   

 vyšetření 

DYSMOTILITA: 

•zvracení 

•průjem bez  

 průkazu infekce, 

 bez epidemiol.a. 

•obstipace 

POVAHA 

BOLESTI: 

•střední čára 

•není propagace 

•neurčitost 

 

EXTRA- 

INTESTINÁLNÍ: 

•bledost  50% 

•bolest hlavy 50% 

•zmatenost 

•nausea 

•dilatace pupil 

•bolesti končetin 

•letargie 

•subfebrilie 

RBB 



„červené praporky“ 

anamnesticky: 
• RA+: nespec. střevní zánět, celiakie, vředová  
        choroba 
• bolest: mimo střední čáru, perzistující bolesti    
        v pravém horním nebo dolním kvadrantu,  
        bolest budící ze spaní 
• dysfagie 
• perzistující zvracení 
• noční průjem 
• nechtěný úbytek na váze 
• nejasné horečky 
• prchavé exantémy 
• recidivující afty 
• melena, hematemeza, enterorrhagie 
• arthralgie 
 

 
 

objektivně: 
• ztráta růstové rychlosti 
• somatické parametry pod 3.P (výška, proporc.) 
• arthritis 
• perirektální patologie: fissura mimo 0 a 6,   
        píštěle, appendixy, hemorrhoidy 
• pubertas tarda 
• věk ↓ 4 roky 

psychologicky: 
• anxieta, depresivní chování, abusus ? 
• suicidální chování 
• chronická neustupující bolest, špatná tolerance  
        obtíží 
• komunikační problémy: dítě (rodiče) - lékař 
• iracionální (alternativní) zdravotní postoje 

laboratorně: 
• zánětlivá aktivita:  FW,  CRP,    leuko,   trombo 
• anemie 
• OK+ 

Zeiter DK et al. Chronic Abdominal Pain. In: Lifschitz CH (ed). Pediatric Gastroenterology and Nutrition in Clinical Practice. 
Marcel Dekker, Basel/New York 2002: 537 – 550.  



Gray L. Chronic abdominal pain in children. 
Australian Family Physician. 2008; 37: 398 – 400. 



 
RBB → dospělí: vyroste se z toho? 

 

Former RAP patients were significantly more likely than controls to endorse: 

• anxiety symptoms and disorders,  
• hypochondriacal beliefs,  
• greater perceived susceptibility to physical impairment,  
• poorer social functioning,  
• current treatment with psychoactive medication,  
• and generalized anxiety in first degree relatives.  
There were trends suggesting associations between childhood RAP and:  

• lifetime psychiatric disorder,  
• depression,  
• migraine,  
• and family history of depression.  

Pediatrics. 2001; 108: E1.  
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V Evropě incidence AGE činí 0,5 – 1,9 epizod na dítě a rok u dětí mladších 3 let.  

kojenci 1 – 4 roky 

rotavirus 

norovirus* 

adenovirus 

Salmonella 

rotavirus 

norovirus* 

adenovirus 

Salmonella 

Campylobacter 

Yersinia 

Guarino A et al. ESPGHAN/ESPID Evidence-Based Guidelines for the Management of Acute Gastroenteritis in Children in 
Europe. JPGN 2008;46:S81-122. 

* Vzhledem rozšiřujícímu se očkování proti rotavirům se v poslední době relativně zvyšuje počet norovirových infekcí. 



Epidemiologická data 

VESIKARI, Timo, et al. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2008, 46, s. 38-48. 

Zdroj: Epidat 



Epidemiologie RVGE  
• infekci prodělá téměř každé dítě do 5 let věku1 

• těžké RVGE - nejčastější u kojenců ve věku 3 - 24 měsíců4 

• výskyt - v mírném pásmu období zima – jaro (v tomto období často 
největší tlak na lůžka i z jiných příčin)2                                                                                                            

• tyto viry jsou prakticky nezávislé na hygieně – vyskytují se                 
      v rozvinutých i rozvojových zemích6 

• cesta přenosu je fekálně – orální5 

• infekční dávka virů velmi nízká3  

• pro RV může být infekční už 10 částic3  

• během akutního onemocnění vylučování až 1012 virových  
částic/g stolice4 

• kontaminované ruce, kontaminované povrchy, hračky5 

• často jako nosokomiální infekce2 

 

    

1. Parashar, et al. (1998) Emerg Infect Dis 4(4): 561-70. 2. Gleizes, et al. (2006); Pediatr Infect Dis J 25(1 Suppl): S12-21. 3. Grimwood K, Lambert SB (2009). Human Vaccines 5 
(2): 57–69. 4. Bishop RF (1996). Arch. Virol. Suppl. 12: 119–28. 5. Butz AM, Fosarelli P, Dick J, Cusack T, Yolken R (1993). Pediatrics 92 (2): 202–5. 6. Parashar, et al. (2006) 

Emerg Infect Dis 12(2): 304-6 . 

 



Koletzko S et al.   Acute Infectious Diarrhea in Children. Dtsch Arztebl Int 2009;106:539–48. 

Nejčastěji se AGE vyskytuje mezi 6.měsícem – 
3.rokem věku s vrcholem kolem 18ti měsíců. 





Dehydratace: 

symptom lehká  <5% střední  <10% těžká 10%+  

celkově žízeň neklid spavost 

puls v normě zrychlený slabý 

dech v normě hlubší zrychlený 

VF v úrovni vkleslá velmi vkleslá 

turgor v normě snížený stojící kožní 

řasa 

oči / slzy v normě / + halonované / -- suché / -- 

moč normální oligurie anurie 



Složení ORS: 

nápoj Na K Cl bik./c. CHO 

WHO 90 20 80 30 2,0 
ESPGAN 60 20 nad 25 10 2,0 
Coca-Cola 3,6 - - 13,4 10,0 
juice 

(jablko) 0,43 25 - - 11,9 

7-UP 0,5 - - - 10,0 

voda 3,0 0,5 4 - - 
 

 



První 4 hodiny léčby ORS: 

• kojené dítě: MM + 10 ml/kg ORS na každou 
vodnatou stolici 

• uměle živený kojenec:                                                    
lehká dehydratace: 30 - 50 ml/kg ORS               
střední dehydratace: 50 - 100 ml/kg ORS             
těžká dehydratace: 100 - 150 ml/kg ORS                      
+ 10 ml/kg ORS na každou vodnatou stolici 

• kontrola klinického stavu dítěte 

 

 

 

 

 

 

 



Dalších 24 hodin: 

• kojený* i uměle živený°kojenec:  

   *kojení                                                                               
°neředěná umělá výživa                                                     
+ 10 ml/kg ORS na každou vodnatou stolici      

• u dětí starších 1 roku: rýže, banány, škrábaná jablka, 
brambory, kuřecí maso, starší pečivo 

    + 10 ml/kg ORS na každou vodnatou stolici 



 
Telefonickou konzultací nelze bez klinického vyšetření řešit tyto 

situace: 
 

• více než 8 průjmových stolic/den 

• perzistující zvracení 

• existence závažné choroby (diabetes, renální 
selhávání) 

• dítě ve věku do 2 měsíců 

 



Omezení orální rehydratace: 

• těžká dehydratace 

• nezvládnutelné zvracení (5 – 10 ml/5 minut) 

• vysoký výdej stolicemi (nad 10 ml/kg/hod.) 

• malabsorpce cukrů 



Indikací k hospitalizaci jsou: 

• šok 

• dehydratace > 9% 

• neurologické abnormality (křeče, letargie) 

• neztišitelné zvracení či biliární zvracení 

• selhání perorální rehydratace 

• obava z nedostatečné péče doma 

• suspekce na chirurgickou příčinu obtíží 

 



 



European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Paediatric Infectious Diseases 

Evidence-Based Guidelines for the Management of Acute Gastroenteritis in Children in Europe 
J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2008; 46: 619 – 621. 

1) Akutní gastroenteritis (AGE) je extrémně častá, zvláště v prvních 3 letech života. V 
Evropě probíhá většinou lehce, úmrtí jsou extrémně vzácná. AGE je však spojena často s 
hospitalizací, což zvyšuje náklady na léčbu. 

2) Tíže AGE je spíše spojena s vyvolavatelem než s věkem. Nejčastěji vyvolává AGE 
rotavirus. 

3) Dehydratace je hlavním rysem tíže AGE – váhový úbytek, prodloužený kapilární návrat, 
snížený turgor a abnormální respirační chování (tachypnoe, prohloubené dýchání) jsou 
hlavními projevy dehydratace. 

4) Hospitalizace je indikována v případech, že léčbu nelze provádět ambulantně (infuse). 
5) Rutinní mikrobiologické vyšetření není nutné. 
6) Rehydratace je základem léčby a hypoosmolární rehydratační roztoky by měly být 

nabízeny ad libitum. 
7) Po iniciální rehydrataci by měla pokračovat normální výživa, tj. u kojenců není ve většině 

případů nutné vysazovat formule s laktózou. 
8) Medikace není nutná, některá probiotika mohou redukovat délku a tíži AGE. Další léky 

mohou být efektivní, ale vyžadují další studie. 
9) Ve většině případů není nutná ATB terapie – může indukovat nosičství Salmonelly. ATB 

léčba je efektivní v léčbě shigelóz a v časné fázi infekce Campylobacterem. 
10) Prevence rotavirové infekce očkováním je v Evropě doporučována všem dětem ke 

snížení výskytu a tíže AGE. 
 



 

•Antibiotic therapy is recommended for culture proven or suspected Shigella gastroenteritis. 
The first-line treatment for shigellosis is azithromycin for five days. 
•Salmonella gastroenteritis: Antibiotic therapy is not effective on symptoms and does not 
prevent complications. It is associated with a prolonged fecal excretion of Salmonella. 
Therefore antibiotics should not be used in an otherwise healthy child with Salmonella 
gastroenteritis .  
•Antibiotics (ceftriaxon) are suggested in high-risk children to reduce the risk of bacteremia 
and extraintestinal infections. These include neonates and young infants (< 3 months) and 
children with underlying immune deficiency, anatomical or functional asplenia, corticosteroid 
or immunosuppressive therapy, inflammatory bowel disease, or achlorhydria. 
•Campylobacter gastroenteritis: Antibiotic therapy for Campylobacter gastroenteritis is 
recommended mainly for the dysenteric form and to reduce transmission in daycare centers 
and institutions. It reduces symptoms if instituted in the early stage of the disease (within 3 
days after onset). The drug of choice is azithromycin, but antibiotic choice should be based on 
local resistance pattern. 
•Clostridium difficile: this is an emerging agent of diarrhea whose role is limited or 
questionable in children below 36 months of age. It is also a major agent of antibiotic induced 
diarrhea and of severe diarrhea in children with underlying chronic conditions such as 
inflammatory bowel diseases.Hypervirulent strains may induce severe symptoms and should 
be treated with oral metronidazole or vancomycin. Antibiotic-associated diarrhea is often 
caused by C.difficile. Mild disease often resolves by discontinuation of the antibiotic used. For 
moderate or severe disease, the first-line treatment is oral metronidazole. 



SZZk pediatrie 

• Zvracení, diferenciální diagnóza 

• Gastroesofageální reflux, kojenecká kolika 

• Bolesti břicha, diferenciální diagnostická rozvaha 

• Akutní gastroenteritída u kojenců a batolat  

• Průjem, diferenciálně diagnostická rozvaha, klinický 
dopad 

• Malabsorpční syndromy, celiakie, potravinová 
alergie 

• Poruchy vyprazdňování, diferenciální diagnóza  
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Malabsorpční syndrom 
 
• porucha enterocytu (celiakie, enteropatická forma alergie, selektivní 

deficity – laktáza a další) 
• infiltrace střevní stěny (m.Whipple, lymfom) 
• porucha krevního oběhu 
• porucha lymfatického oběhu (lymfangiektazie) 
• nedostatečná absorpční plocha (resekce) 
• nedostatečný styk s trávicími sekrety (hypermotilita) 
• změny mikrobiální flóry (infekce, syndrom bakteriálního přerůstání) 
• snížená aktivita pankreatických enzymů (CF) 
• poruchy žluči (atrezie, resekce ilea) 
• exudativní enteropatie (lymfatický systém, střevo, extraintestinální 

nemoci) 

Mařatka Z. Klinická gastroenterologie. Avicenum, Praha 1988: 309 – 325. 



Intolerance sacharidů 
 • Malabsorpce sacharidů je nejčastější příčinou 

neimunitní intolerance potravy, která 
postihuje 20 – 30% evropské populace. 

• Klinickým důsledkem je nausea, meteorismus, 
postprandiální flatulence, bolesti břicha a 
vodnaté stolice, které iritují svým kyselým 
složením perianální oblast.  

• Obtíže začínají po 30 minutách od požití                  
a mohou trvat 6 – 9 hodin.  

 
Raithel M et al. The malabsorption of commonly occurring mono and disaccharides: levels of investigation and differential diagnoses.                       

Dtsch Arztebl Int. 2013;110:775-82. 

 



Laktózová intolerance (LI)                                         
MKN-10:  E73.9, intolerance mléka: K90.4 

• Celosvětově nastává ve věku 2 – 5 let pokles 
laktázy v mikrovillech tenkého střeva u 70% 
populace.  

• Míra poklesu laktázy je různá z čehož plyne i různá 
míra klinické manifestace, resp. množství 
mléčného cukru, které je ještě tolerováno.  

• Klinickou manifestaci dále ovlivňuje rychlost 
vyprazdňování žaludku, intestinální transit time, 
bakteriální flóra a individuální hladina reziduální 
laktázy. 

 Raithel M et al. The malabsorption of commonly occurring mono and disaccharides: levels of 
investigation and differential diagnoses. Dtsch Arztebl Int. 2013;110:775-82. 

 



Patofyziologie LI 

galaktóza 

glukóza 
laktóza 

laktóza 
průjem 

↓pH stolice 

norma 

laktázová insuficience 

ve vydechovaném vzduchu produkce překračuje 
absorpční schopnosti 



Epidemiologie LI 

Sahi T: The inheritance of selective adult-type lactose malabsorption. 
Scand J Gastroenterol 1974; 9 (Suppl 30): 1-73. 

 

Heyman MB. Lactose Intolerance in Infants, Children, and Adolescents. 
Pediatrics 2006; 118: 1279-1286. 



LI 

PRIMÁRNÍ začátek příčina 

kogenitální  narození laktóza 

adultní 3 – 11 let laktóza 

SEKUNDÁRNÍ 

novorozenci neonatálně 
< 34.týden, imundefekt, 

hypoxie, fototerapie, 

malnutrice, NEC 

gastroenteritis infekce 

celiakie, CF, m.Crohn 
postižení sliznice tenkého 

střeva při základním 

onemocnění 

chirurgie, radiace, chemoterapie resekce, poškození sliznice 

zářením nebo chemicky 

Dekker JD, Einerhand WC, Büller H. Carbohydrate Malabsorption. In: Lifschitz CH.                                                                                                             
Pediatric Gastroenterology and Nutrition in Clinical Practice, New York Marcel Dekker, 2002: 399-373. 



Dietní opatření při LI 

• Několikastupňové omezování laktózy:                             
     1) dieta bez sladkého mléka                                             
     2) dieta bez mléka                                                            
     3) bez laktózy 

• Triky - jen u neúplných defektů laktázy:  
     1) snížený přívod do střeva v jednotce času 
     2) oslazené mléko je lépe tolerováno 
     3) mléko s čokoládou se pomaleji vyprazdňuje ze žaludku 
     4) mléko s čajem 
     5) lépe je tolerováno mléko tučnější a šlehačka  
     6) podpora koagulace v žaludku (Ca, HCl) 
           

Kocián, J.: Osteoporóza a osteomalacie, Praha Triton, 1995, s. 25-53.  



Jídla, která mohou obsahovat mléko 

• klobásy, burgery, zmražené a konzervované maso                 

    a ryby v omáčce nebo obalované 

• cereální produkty: dětské cereálie, sušenky,  

    žemle, koláče, konzervované špagety se sýrem 

• mléčné produkty: margariny, zmražené,  

    dehydrované a konzervované krémy, zmrzlina 

• ovoce a zelenina: konzervované a dehydrované,  

    s omáčkou 

• cukrovinky: mléčná čokoláda, plněné cukroví, tofé 



 



 

www.glutensensitivity.net/VojdaniDiagrams.htm  www.glutensensitivity.net/VojdaniDiagrams.htm  

http://www.glutensensitivity.net/VojdaniDiagrams.htm
http://www.glutensensitivity.net/VojdaniDiagrams.htm
http://www.egifts.cz/img/big/1564.jpg


typické symptomy  

MS 

oligosymptomatická c. 

non GI/GI (1:1) 

asociované nemoci 

chronický průjem 

neprospívání 

velké břicho 

 

malabsorpce:  

anemie 

malý vzrůst  

osteopenie  

aborty  

steatosa 

RBB  

meteorismus  

obstipace 

GER 

glutendependentní:  

DM1  

thyreoiditis 

AIH  

Sjögren sy  

Addison sy  

autoimunitní gastritis 

IgA nefropatie 

leuko a/nebo trombocytopenie  

nezávislé na malabsorpci:  

DH                                           

ataxie                                    

alopecie                                      

perikarditis, kardiomyopatie 

psoriasis                  

polyneuropatie                 

epilepsie                             

vaskulitis                

hypo/hyperthyreosa      

hypoplasie zubní skloviny      

PBC                                                  

↑ AMS                                         

reidivující afty  

na lepku nezávislé: 

Down sy 

Turner sy  

Williams sy  

vrozené srdeční vady 

↓ IgA 

Fassano A et al. Current approaches to 
diagnosis and treatement of celiac disease: 

an evolving spectrum. Gastroenterology 
2001;120:636-651. 



 

 

alopecia areata 

 

 

 

 

vitiligo 

 

 

 

 

psoriasis 

 

 

dermatitis herpetiformis Duhring 



Rashid M et al. Oral Manifestations of Celiac Disease: A Clinical Guide for Dentists. J Can Dent Assoc 2010;76. 



cheilosis 

 

 

 

 

lichen planus 

 

 

 

 

glossitis atrophica 



Kostní patologie při celiakii 

• arthritis 

• osteoporosis 

• osteopenie 

• osteomalacie 

• rachitida 

Celiac Disease 

Evaluation and Management 

CDHNF & NASPGHAN, 2004 



Lionetti E, Catassi C. New clues in celiac disease epidemiology, pathogenesis, clinical manifestations, and treatment. Int 
Rev Immunol. 2011;30(4):219-31. 



Histologie k diagnóze celiakie (C) není nutná jestliže: 

 

1. Existují klinické symptomy svědčící pro C 

2. Anti-tTG IgA > 10x 

3. EMA + 

4. HLA DQ 2/8 + 

 

 



Klasifikace změn sliznice 

Marsh MN. Gluten, major histocompatibility komplex, and the small intestine: a molecular and immunobiologic approach 
to the spektrum of gluten sensitivity. Gastroenterology. 102; 1992: 330 – 354. 



Léčba CS (BLD = bezlepková) 

• Jedinou dostupnou terapií je tč. celoživotní BLD 

• Ne pšenice, ječmen, žito, oves ? (ale pozor na 
kontaminaci) 

• Nedodržování BLD zvyšuje riziko GIT malignit a 
osteoporózy 

 



Cílený screening celiakie 

 

1) Stanovení sérových autoprotilátek k tkáňové 
transglutamináze ve třídě IgA a celkového IgA. 
U deficitu IgA vyšetřit ve třídě IgG.  

2) Pozitivní výsledek indikuje biopsii tenkého 
střeva při dietě s lepkem. 

Expertní skupina Ministerstva zdravotnictví pro celiakální sprue: Celiakální sprue –  
současný stav a sociální situace nemocných v České republice. Čes.-slov.Pediatr.2004;59:603-604. 



Cílený screening celiakie (antiTTG) 

 

A) příbuzní: 1.stupně, při pozitivitě i 2.stupně 

B) nemocní: dermatitis herpetiformis, anemie nereagující na léčbu, 
osteoporóza, rachitis při podávání D vitaminu, průjmy, 
polyneuropatie, myopatie a ataxie, deprese, poruchy chování, 
amenorhea, pozdní menarche, pubertas tarda, Downův a 
Turnerův sy, ↓růstu, ↓tělesné hmotnosti, rec.aftozní 
stomatitida, hypoplazie zubní skloviny,↓sérové Fe, ↓IgA, 
↑aminotransferáz  

C) asociované choroby: DM1, AIT a jiné autoimunitní 
endokrinopatie, AIH, PSC, PBC, SLE, IgA nefropatie, choroby 
pojiva (JIA),Sjögrenův sy 

 
                     červeně: doporučení ESPGHAN k vyšetření HLA u asymptomatických osob s rizikem celiakie  

 

 



SZZk pediatrie 

• Zvracení, diferenciální diagnóza 

• Gastroesofageální reflux, kojenecká kolika 

• Bolesti břicha, diferenciální diagnostická rozvaha 

• Akutní gastroenteritída u kojenců a batolat  

• Průjem, diferenciálně diagnostická rozvaha, klinický 
dopad 

• Malabsorpční syndromy, celiakie, potravinová 
alergie 

• Poruchy vyprazdňování, diferenciální diagnóza  

 

 

 

 

 



www.behance.net/gallery/10430343/Final-Year-Project-Food-Allergy-Identification 

 



ABKM 

2 – 3% kojenecké populace 

 

http://fordoct.com/wp-content/uploads/2011/06/cow-milk-allergy-in-infant.jpeg


Hill DJ et al. Clinical spectrum of food allergy in children in Australia and South-East Asia: identification and targets for 
treatment. Ann Med.1999;31:272-81. 



Klinické dělení ABKM 

reakční čas 

objem  

okamžitě 

malé mn. 

hodiny 

střední mn. 

dny – týdny 

větší mn. 

kůže exantém exantém ekzém 

GIT průjem, 

zvracení 

průjem, 

zvracení 

průjem,GER, 

KK, obstipace 

respirace wheezing 

kašel, stridor 

wheezing, 

kašel, rýma 

wheezing, 

kašel, rýma 

Hill,1986; Baehler,1996 

IgE                                                                                       non-IgE 



Grittenden RG et al.Cow’s Milk Allergy: A Complex Disorder. J Am Coll Nutr 2005;24:Suppl.6:582-591. 

  

http://www.jacn.org/content/24/suppl_6/582S/F2.large.jpg


Závažná ABKM 

gastro- 

intestinální 

projevy 

• neprospívání: chronický průjem a/nebo odmítání 

jídla a/nebo zvracení 

• anemie z okultních nebo makroskopických ztrát 

• hypalbuminémie 

• endoskopicky a/nebo histologicky prokázaná 

enteropatie nebo kolitída 

dermatolo- 

gické 

projevy 

• exsudativní nebo těžká atopická dermatitis 

s hypalbuminenií nebo neprospíváním nebo 

anémií 

respirační 

projevy 

• akutní edém laryngu  

• bronchiální obstrukce s dyspnoí 

celková 

reakce 

• anafylaktická reakce 

Vandenplas Y et al. Guidelines for the diagnosis and management of cow´s milk protein allergy in infants.                                    
Arch Dis Child 2007; 92: 902 – 908. 



Venter C et al.Cows milk protein allergy and other food hypersensitivities in infants.                                                                         
Journal of Family Health Care 2009;19:128-134 

  eliminační test   

těžká ABKM  ABKM 



  

1000 mg Ca2+ denně matce, která eliminuje mléko a mléčné výrobky 



SZZk pediatrie 
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Obstipace 

• 3% dětí u PLDD  
• 25% praxe dětského gastroenterologa 

 
 



Definice  

Iowa-criteria ~ ≥ 2 body 

1) defekace < 3/týden 

2) > 2x enkopréza /týden 

3) velká stolice za 7 – 30 dní 

4) palpačně skybala 

 

Kriteria velké stolice: 

1) 2x > standard  

nebo 

2)   vyplní mísu 





Southwell BR et al. Chronic constipation in children: Organic disorders are a major 
cause. J. Paediatr. Child Health. 2005; 41, 1–15. 

 



U novorozenců  
•příznaky částečné nebo úplné distální 
obstrukce střeva (zvracení  se žlučí), 
•při rektálním vyšetření masivní odchod 
plynů a stolice                                
•průjem z dysmikrobie 
 
U starších dětí  
•trvalá obstipace  
•dystrofizace dítěte, retardace růstu  
•celkový obraz malabsorpčního syndromu 
•při pohmatu  v levém hypogastriu skybala  
•opakované ataky bolestí břicha  
•může se objevit enkopréza 
 

m.Hirschprung 
NID 









Léčba obstipace 

akutní: 
• edukace 
• dietní opatření 
• dokumentace 
• trénink 
• odstranění stolice 
• prevence reakumulace stolice 
• sledování 
chronické: 
• konzultace a edukace 
• dietní opatření 
• odstranění retinované stolice 
• udržovací terapie (prevence reakumulace) trvání: 6 – 24 měsíců 
• sledování 
 

 











vlánina (g)/100 g  

otruby 45 

lněné semínko 38 

sója a fazole 15 – 18  

sušené fíky 12 

celozrnné pečivo 8 – 10 

ovesné vločky 7 

rybíz 6 

hrášek 5 

mrkev, zelí, brokolice 3 

potravina   vláknina 





Literatura 
• www.gastroped.cz → doporučené postupy 

 

 

 

 

• www.pediatriepropraxi.cz →  vyhledávání 

 Celiakální sprue 
Kojenecké ublinkávání 
Kojenecké koliky 
Akutní gastroenteritida  

ABKM 

http://www.gastroped.cz/
http://www.gastroped.cz/
http://www.pediatriepropraxi.cz/
http://www.pediatriepropraxi.cz/

