
GASTROENTEROLOGIE

Dráždivý tračník (irritable bowel syn-

drome – IBS) je funkční poruchou 

tlustého střeva projevující se bolestmi 

břicha, nepravidelnou nebo střídavou 

stolicí a nutkavými defekacemi. Proje-

vuje se jako ranní frakcionované de-

fekace (opakované ranní vyprázdně-

ní), postprandiální defekace (řídká 

stolice s imperativním nucením po jíd-

le) či debakly (opakované urgentní 

defekace s kolikovitou bolestí celého 

břicha). Funkční průjem se od IBS liší 

trvalým, nebolestivým průběhem.

Pacienti trpící funkčními poruchami GIT jsou 

častými návštěvníky ordinací praktických lékařů 

i specialistů. Až 50 % nemocných navštěvujících 

gastroenterology má potíže funkčního půvo-

du. V případě IBS si pacienti opakovaně stěžují 

na změny charakteru stolice, často se nedaří 

vystopovat žádnou zřejmou souvislost. Vyšetřo-

vání musí být pečlivé, protože nelze pominout 

možnost odhalení závažného organického one-

mocnění. Léčba IBS musí být vždy kombinovaná 

a komplexní. Zahrnuje jak přístup nefarmakolo-

gický (změny dietetických a režimových opatře-

ní), tak i medikamentózní. Spolupráce pacienta 

a lékaře je většinou velice náročná a obtížná, vy-

žaduje důvěru a spolupráci na straně pacienta, 

u lékaře pak trpělivost, pečlivost, schopnost em-

patie a uvážlivost v preskripci široké palety léků.  

Diagnóza IBS je diagnózou per exclusio-

nem. Onemocnění má typické příznaky, jimiž 

jsou bolesti břicha, průjem, zácpa a jejich vzá-

jemné střídání. Diagnostika spočívá ve vylouče-

ní organického postižení tlustého střeva a spl-

nění Římských kriterií III: 

Rekurentní břišní bolest nebo dyskomfort 

nejméně 3 dny v měsíci v minulých třech 

měsících (začátek nejméně před 6 měsíci) 

ve spojení nejméně se dvěma níže uvedený-

mi kritérii: 

1. zlepšení defekací; 

2. začátek spojen se změnami ve frekvenci vy-

prazdňování stolice; 

3. začátek spojen se změnami ve formě (vzhledu) 

stolice. 

Podmínkou diagnózy IBS je normální nález 

při fyzikálním vyšetření, a to nejen nález na bři-

še, ale i na srdci, plicích a dalších orgánech. Pro 

defi nitivní stanovení diagnózy je při prvním 

kontaktu s pacientem nutno uplatnit alespoň 

základní laboratorní a zobrazovací vyšetřo-

vací metody. Jedná se o vyšetření CRP, krevní-

ho obrazu, jater, tj. sérových hodnot bilirubinu, 

ALT, AST, ALP a GGT, dále amylázy a lipázy séra 

a moči, močoviny, kreatininu a kyseliny močo-

vé. Normální musí být i sérová hladina sodíku, 

draslíku, chlóru, magnesia. Vyšetřit je třeba che-

micky moč a močový sediment. K základnímu 

laboratornímu vyšetření patří také vyšetření sé-

rových lipidů, TSH a glykémie. Ze zobrazovacích 

metod je první volbou abdominální ultrasono-

grafi e. Nezbytnými vstupními vyšetřeními jsou 

metody endoskopické (kolonoskopie) případně 

i rentgenologické (kontrastní vyšetření trávicí 
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trubice, počítačová tomografi e, případně magnetická re-

zonance).     

V medicíně platí, že nejhůř se léčí takové stavy, 

u nichž není známa etiologie a patogeneze a u kterých 

je normální objektivní nález a normální jsou i nálezy při 

vyšetřeních laboratorních, funkčních a zobrazovacích. 

K takovým stavům patří také IBS. Diagnóza se opírá 

o anamnestické údaje a popis subjektivních potíží. Lé-

kař, který nemocného s IBS do své péče přebírá nebo 

již v péči má, je postaven před složitý a často velmi ne-

vděčný úkol. 

Nefarmakologická léčba

Měla by vždy předcházet léčbě farmakologické. Je 

založena především na změně dietních a režimo-

vých opatření. Pacientům doporučujeme příjem stravy 

po malých porcích, častěji v průběhu dne. Složením by 

měla plně vyhovovat dostatečnému energetickému pří-

jmu a výdeji, obsahovat by měla všechny složky potravy. 

Je nutno dodržovat dostatečný pitný režim, příjem vlákni-

ny, vitamínů a minerálů. Ve výběru pokrmů se musí ne-

mocný vyvarovat silně kyselých a kořeněných jídel, jídel 

připravených smažením či mléka, které bývá často špatně 

tolerováno.  

Velmi důležité je pečlivé vysvětlení podstaty onemoc-

nění tak, aby se s touto informací mohl pacient psychic-

ky vyrovnat, a to proto, že jeho edukace a spolupráce je 

v dlouhodobé léčbě podstatná a lze pak dosáhnout lep-

ších výsledků. V literatuře se dále hovoří o možnosti ovliv-

nění IBS hypnózou a psychoterapií. V teoretické rovině 

lze uvažovat i o  elektrostimulaci perkutánně naloženými 

elektrodami, metodou, se kterou zatím nejsou význam-

nější klinické zkušenosti. 

Někteří pacienti se cítí onemocněním frustrováni, vní-

mají stav jako výrazné zhoršení kvality života a přítomnými 

symptomy se cítí vyčerpáni. Tyto psychické potíže často 

převyšují organické symptomy. Proto péče o tyto pacien-

ty zahrnuje i psychologický pohovor, psychoterapii, rela-

xační terapie, hypnoterapii nebo kognitivně behaviorální 

terapie, zejména u pacientů s refrakterní funkční dyspe-

psií, a často se nelze vyhnout nasazení léků zmírňujících 

úzkost a depresi. Tato psychická interakce se projevuje 

také ve faktu, že u pacientů s funkčními potížemi je vysoký 

stupeň efektivní odpovědi na podání placeba (17 – 64 %). 

Nicméně stále platí, že tento postup volíme pouze u pa-

cientů s jasně stanovenou diagnózou, respektive tam, kde 

máme organickou patologii exaktně vyloučenou.  

Farmakologická léčba

Léčba je jako u všech funkčních potíží obtížná a zatím 

není léku, který by byl účinný v léčbě všech symptomů. 

Terapie je přísně individuální a lékovou skupinu volíme 

dle převažujícího příznaku.

Antidiarhoika - jde o nejvhodnější skupinu léčiv 

pro podskupinu dráždivého tračníku průjmovitou. 

Nejčastěji předepisovaným je loperamid (Imodium) 

2-4 mg až 4x denně, který zpomaluje tranzit stře-

vem, zvyšuje absorpci vody a iontů, zvyšuje klidový 

tonus análního sfi nkteru, což může vést i k částeč-

nému odstranění nepříjemného průvodního jevu 

u řady pacientů – špinění. Někteří lékaři považují 

za efektivní podání profylaktické, 4 mg v jedné dávce 

před spaním, a to zejména u pacientů s imperativním 

ranním nucením na stolici. Loperamid nepřechází přes 

hematoencefalickou bariéru, a je proto upřednostňován 

před diphenoxylátem (Reasec) nebo kodeinem. V druhé 

řadě lze použít cholestyramin, pokud zvažujeme v eti-

opatogenezi dráždivého tračníku i podíl žlučových solí. 

Mezi používaná adsorbencia řadíme calcium carboni-

cum, smectit. S výhodou přidáváme pre- i probiotika, kte-

rých je na trhu široká škála. 

Setrony (antagonisté 5–HT3 serotoninových recepto-

rů), v zahraničí používané v léčbě dráždivého tračníku, se 

v České republice v této indikaci nepoužívají.

U zácpové formy dráždivého tračníku na prvním mís-

tě doporučujeme dietetická opatření a naučení pacienta 

defekačnímu mechanismu a péči o stolici. Doporučujeme 

vlákninu v množství zhruba 10 – 30g žitné vlákniny den-

ně, dostatečný přísun tekutin. Defl atulencia (simetikon) je 

možno podávat při aerofagii a pocitech nadmutí, podob-

ný efekt mají i přípravky obsahující mentha piperita. 

Spasmolytika – U IBS s bolestivou symptomatolo-

gií volíme podávání spasmolytik (pinaverin, mebeverin, 

drotaverin, trimebutin, alverin). Nicméně ordinace těchto 

typů léků by neměla být plošná a paušální.  U nás dostup-

ný mebeverin je možno použít v dávce 2x200 mg i u pa-

cientů s glaukomem a hypertrofi í prostaty.

Psychofarmaka – Spektrum používaných farmak 

se pak rozšiřuje o tricyklická antidepresiva (TCA) nebo 

selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu 

(SSRI), podávané v dávkování redukovaném u TCA na cca 

1/3 dávek z psychiatrické indikace.  Jejich opodstatnění 

je podmíněno  koexistencí psychických změn u pacientů 

s IBS. Patří sem například sulpirid (Dogmatil, Prosulpin), 

tianeptin (Coaxil) a amitriptylin. Podání benzodiazepinů, 

pokud již o jejich ordinaci uvažujeme, lze pokládat za ře-

šení pouze krátkodobé. Úspěšné použití tricyklických an-

tidepresiv (např. 50 – 150 mg amitriptylinu v noční dávce) 

u pacientů s dráždivým tračníkem a bolestí jako domi-

nantním příznakem je dokumentováno velkými studiemi.

Ostatní medikace – velmi různorodá skupina látek, 

pro jejichž použití nejsou dostatečně průkazné farmako-

logické studie typu „evidence based medicine“, přičemž 

jejich používání je v lékařské praxi značné a vychází z em-

pirických znalostí.  Patří sem pankreatické enzymy (Pan-

grol, Kreon, Panzytrat, Gastrix), pepermint (Colpermin), 

HCl-dilutum, cholestyramin a další.  
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