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Akutní gastroenteritida 
u kojenců a batolat
prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha

kojenci 1–4 roky

rotavirus rotavirus

norovirus norovirus

adenovirus adenovirus

Salmonella Salmonella

Campylobacter

Yersinia

příznak lehká dehydratace střední dehydratace těžká dehydratace

kapilární návrat normální zpomalený zpomalený

turgor normální snížený výrazně snížený

dýchání normální hluboké tachypnoe, hluboké

oči/fontanela normální halonované/vkleslá halonované/vkleslá

sliznice normální oschlé suché

puls normální tachykardie tachykardie, nitkovitý

produkce slz normální snížená chybějící

diuréza normální snížená oligurie

Tabulka č. 1: Nejčastější vyvolavatelé AGE

Tabulka č. 2: Stupně dehydratace

Souhrn 

Akutní gastroenteritida je častý problém v dětství, 

zvláště v prvních 3 letech života. Obvykle, nikoliv 

však vždy, probíhá mírně a úmrtí na ni je výjimečné. 

Je však spojena s častou hospitalizací. Je proto vhod-

né, aby rodiče zvládali současné možnosti laické 

předhospitalizační péče.

Klíčová slova: akutní gastroenteritis, dehydratace, re-

hydratace.

Acute gastroenteritis in infants and toddlers

Summary: Acute gastroenteritis is a common prob-

lem in childhood, particularly in the first 3 years of 

life. It is usually, although not always, a mild disease 

and death is an exceptional outcome. However, it is 

associated with a  substantial number of hospitali-

sations. It  is therefore appropriate that the parents 

managed the current possibilities of a lay pre-hospi-

talisation care.

Key words: acute gastroenteritis, dehydration, rehy-

dration.

Definice

Akutní gastroenteritis (AGE) je definována jako 

snížení konzistence stolice a/nebo zvýšení frekvence 

stolic event. s  horečkou a zvracením. Průjem ob-

vykle trvá méně než týden, ne déle než 2 týdny. 

Epidemiologie

V Evropě incidence AGE činí 0,5–1,9 epizod na dítě a rok 

(u dětí mladších 3 let). Nejčastějším vyvolavatelem 

je rotavirus. Nejčastější bakteriální příčinou je 

Campylobacter nebo Salmonella. Ve 45– 60  % není 

vyvolávající agens zjištěno. Kojení snižuje výskyt 

AGE, pobyt v  kolektivních zařízeních výskyt AGE 

zvyšuje. Přehled nejčastějších vyvolavatelů AGE je 

v  tabulce č. 1. Vzhledem rozšiřujícímu se očkování 

proti rotavirům se v poslední době relativně zvyšuje 

počet norovirových infekcí.

Klinický obraz

Horečka nad 40    °C, krev ve stolici, bolesti břicha, 

příznaky iritace CNS (iritabilita, apatie, křeče, 

kóma) vedou k  podezření na bakteriální původ 

AGE. Zvracení a respirační příznaky (rýma, kašel) 

bývají spojeny s  virovou etiologií AGE. Není však 

objektivní průkaz, že z  kombinace klinických 

projevů lze jednoznačně soudit na vyvolavatele 

AGE. Nejpodstatnějším markerem pro další postup 

je stanovení míry dehydratace. Nejobjektivnějším 

parametrem je procento poklesu váhy dítěte 
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dávkování 

roztoku 

úvodní 

4 hodiny

udržení 

hydratace

mírná 

dehydratace
30–50 ml/kg

10 ml/kg 

na každou 

vodnatou stolici

střední 

dehydratace
50–100 ml/kg

10 ml/kg 

na každou 

vodnatou stolici

těžká 

dehydratace
100–150 ml/kg

10 ml/kg 

na každou 

vodnatou stolici

pozn.
nutno zhodnotit 

efekt rehydratace

pokračuje kojení 

nebo výživa 

formulí, u batolat: 

pyré z mrkve, 

jablek, banánů, 

možno rýži, 

suchary

Tabulka č. 3: Dávkování rehydratačního roztoku
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a  z  toho vyplývající indikace míry dehydratace 

(podle WHO je hodnocena lehká až střední 

dehydratace jako 3–9 % ztráta hmotnosti, těžká nad 

9 %). Nejvýznamnější klinické známky dehydratace 

jsou: prolongovaný kapilární návrat, snížení kožního 

turgoru a abnormální respirační projevy (tachypnoe, 

prohloubení dechu), dále halonované oči, suché 

sliznice, chladná akra, slabý puls, absence slz, 

tachykardie, vkleslá fontanela (viz tabulka č. 2).

Kapilární návrat je standardně hodnocen na 

prstu horní končetiny, který je ve výši srdce, 

v  místnosti s  normální teplotou. Tlak na distální 

článek na palmární straně prstu je postupně 

zvyšován a po jeho skončení má být návrat 

kapilárního prokrvení u nedehydratovaného dítěte 

do 1,5–2 vteřin.

Postup v rámci domácí péče

Nejdůležitějšími kroky v  laické pomoci při terapii 

dětských průjmů jsou:

1. Prevence a léčba dehydratace (viz tabulka č.3)

2. Dostatečný přísun potravy

3. Užití event. další medikace

1. Prevence a léčba dehydratace

Doporučují se rehydratační roztoky se sníženou anebo 

nízkou osmolaritou – roztoky ESPGHAN (60  mmol/l 

Na+). V  domácích podmínkách je obvykle možné 

předejít dehydrataci zvýšením příjmu tekutin (např. 

polévkou, rýžovým odvarem apod.), jakmile dítě 

začne mít průjem. Dávkování rehydratačního roztoku 

je uvedeno v tabulce č.3.  Rehydratační roztoky s rýží 

jako zdroj polysacharidů u necholerických průjmů 

nepřinášejí žádný benefit ve srovnání se standardním 

roztokem ESPGHAN a proto nejsou doporučovány.

2. Dostatečný přísun potravy

Podání jídla by nemělo být přerušeno na více než 

4–6 hodin. U uměle živených kojenců není ve většině 

případů nutné užívat formule se sníženým obsahem 

laktózy. Po skončení průjmu se doporučuje přidat 

navíc jednu porci jídla denně po dobu jednoho týdne 

pro vyrovnání ztráty hmotnosti během průjmu.

3. Užití event. další medikace

Suplementace zinkem

Podání zinku během epizody průjmu zkracuje trvání 

průjmu, snižuje jeho intenzitu a také snižuje incidenci 

průjmu v nejbližších 2–3 měsících.  Z těchto důvodů 

by všechny děti s  průjmem měly užívat denně 

suplementaci zinkem ihned po začátku průjmu. 

Na základě mnoha klinických studií doporučuje 

WHO a UNICEF suplementaci zinkem v dávce 10 mg 

denně u dětí do 6 měsíců a 20 mg denně u dětí nad 

6 měsíců věku po dobu 10–14 dní jako univerzální 

léčbu všech dětských průjmů. Tento postup navíc 

snižuje výskyt průjmu v následujících 2–3 měsících. 

Při užívání zinku ve studiích u evropských dětí, které 

nemají porušený stav výživy před začátkem průjmu, 

nejsou výsledky suplementace zinkem při AGE tak 

přesvědčivé.

Laktoferin

V  současné době je možné podání laktoferinu 

v  dávce nejméně 100 mg/kg hmotnosti. Laktoferin 

je v  malém množství běžnou součástí mateřského 

mléka a je účinný proti virům – nejčastějším 

původcům dětské gastroenteritidy, ale i bakteriím, 
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parazitům a  plísním. Navíc u dětí urychluje zrání 

střevní výstelky.

Antibiotika ve většině případů nejsou nutná ani účinná, 

protože velké množství průjmů je virového původu.

Probiotika naopak snižují trvání a intenzitu 

symptomů. Doporučuje se výhradně použití 

přípravků s ověřenými kmeny, tj. Lactobacillus 

rhamnosus GG a Saccharomyces boulardii jako 

doprovodná léčba k rehydrataci.

Střevní adsorbencia (aktivní uhlí, kaolin-pektin, 

apod.) a  antisekreční látky (bismut) nepřináší při 

akutním průjmu významný efekt. Mírně zlepšují 

konzistenci stolice, ale neredukují ztráty vody 

a  iontů. U dětí nejsou doporučeny. Může se zvážit 

použití smektitu.

Léky ke zpomalení střevní pasáže (loperamid 

apod.) jsou u dětí kontraindikovány. Prodlužují 

setrvání patogenů v organizmu a mohou průjmovou 

epizodu prodloužit, což může mít u dětí i fatální 

následky.

Antiemetika nejsou doporučována.

V nekomplikovaných situacích postačuje telefonicky 

konzultovat rodinného pediatra či pediatrické 

oddělení nemocnice.

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.

 

Indikací k hospitalizaci jsou:

• Šok.

• Těžká dehydratace nad 9 %.

• Neurologické abnormality (křeče, letargie).

• Neztišitelné zvracení či biliární zvracení.

• Selhání perorální rehydratace.

• Obava z nedostatečné péče v domácím 

prostředí.

• Suspekce na chirurgickou příčinu obtíží.

1. Guarino A et al. ESPGHAN/ESPID Evidence-Based Guidelines 

for the Management of Acute Gastroenteritis in Children in 

Europe. JPGN 2008;46:S81–122..

Potřeba laboratorních vyšetření

Kultivační vyšetření stolice není u AGE rutinním 

vyšetřením. Je indikováno v případě prolongovaného 

průjmu v  situaci, kdy je předpokládáno užití 

antibiotiky (imunokompromitované dítě, suspekce 

na dysenterii) a  v  situacích, kdy vylučujeme infekci 

v  rámci diferenciálně diagnostického postupu 

(nespecifické střevní záněty).

Neexistují hematologické markery umožňující 

rozlišení mezi virovou a bakteriální etiologií AGE. 

Jediným laboratorním markerem použitelným 

k  vyloučení dehydratace nad 5  % je normální 

hodnota bikarbonátu.

Terapie v rámci hospitalizace

Na prvním místě je použití perorální rehydratace 

roztoky ESPGHAN (60 mmol/l Na+).  Podání roztoku 

per os nebo sondou je stejně efektivní – ne však 

lepší – než intravenózní cesta, kterou je třeba užít 

v případech těžké dehydratace a za stavů, kdy ztráty 

zvracením převyšují dodávku tekutin rehydratačním 

roztokem.


