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Dráždivý tračník

Myslím, že mám všechny příznaky, které toto onemoc-

nění provázejí, zácpou však netrpím, krev nebyla ve sto-

lici objevena. Mám dopolední průjmové stolice, boles-

ti v podbřišku a někdy až k pupíku i v podžebří. Jsem 

po operaci žlučníku od r. 1978 a při ultrazvuku břicha mi 

byl zjištěn chronický zánět slinivky. Poslední vyšetření 

na stolici - geontrici candida. Chtěla bych poradit něja-

ký vhodný doplněk stravy. Zatím beru Hylak forte, Pan-

grol a Duspatalin retard. Držím docela přísnou dietu (bez 

tuku, mléčných výrobků, cukru a sladidel). Četla jsem, že 

jsou tyto potíže psychického charakteru, což v mém pří-

padě souhlasí.

Doporučení týkající se dráždivého tračníku jsou velice obecná. Dů-

ležité je pravidelné stravování a příjem potravy v klidu, dostatek po-

hybu, snaha vyvarovat se stresových situací a také věnovat dostatek 

času relaxaci a odpočinku. Někdy velice dobře na pacienty zaléčené 

na gastroenterologii působí konzultace u psychiatra nebo psychote-

rapeuta. Z postupů samoléčby se dá doporučit konzumace bylinných 

čajů zejména z meduňky lékařské a máty peprné a při nedostatečném 

efektu kapek Hylak vyzkoušet jiná probiotika (např. Enterol kapsle, Bio-

pron Premium aj.) 

Opakující se střevní potíže

Je mi 37 let, měřím 176 cm a vážím 84 kg. Předcházející 

2 měsíce jsem se léčila na dráždivý močový měchýř. Bra-

la jsem antibiotika, ta nezabrala, poté mi lékař nasadil 

léky na toto onemocnění, které zabraly, následně mě 

však začal trápit průjem. Léky jsem vysadila, ale obtíže 

přetrvávají. Již týden jsem na starém pečivu, celý týden 

beru smectu, občas imodium. Nemám klasický průjem, 

v noci, když procitnu, začne se mi svírat břicho, jako když 

má člověk nervy, a za chvíli musím jít. Stolice je kašovitá, 

za 2 hodiny jdu znovu a pak třeba celý den nic, nedoká-

žu to ale ovládnout. Už jsem to dvakrát prožila, pokaždé 

ve zkouškovém období a je velice těžké se toho zbavit. 

Mám za sebou čerstvě i kolonoskopické vyšetření – vše 

v pořádku. Prý to může být i od zad, tam jsem se zatím 

nedostala. Prosím, poraďte mi, co to může být, jestli mi 

střeva špatně zpracovávají tekutiny nebo je to od ner-

vů. Nikdo mi zatím neřekl nic určitého. Ještě mi, prosím 

napište, zda je nějaký lék, jejž lze dlouhodobě užívat 

na úpravu funkce střev.

Podle popisu příznaků jsou zřejmě zdrojem vašich potíží psychic-

ké stresy. Trávicí trakt je velmi citlivý na stres a u řady lidí je poměrně 

těsně propojen s psychikou. Pak i menší podráždění může vyvolat řadu 

nežádoucích příznaků. Někdy podobné příznaky spadají i pod pojem 

dráždivý tračník - tedy nepřiměřeně reagující trávicí trakt.

Z dlouhodobého hlediska jsou dobré zkušenosti s přípravkem 

SynBIO, který obsahuje probiotika a betaglukan. Velmi dobře ovlivňuje 

dráždivost střevní sliznice, což bylo potvrzeno v klinické studii prof. Mi-

lana Lukáše.  Dále doporučujeme pravidelnou konzumaci vlákniny – 

ta na sebe váže jak látky potenciálně dráždivé pro střevní sliznici, tak 

tekutiny, čímž dochází k zahuštění střevního obsahu. Doporučujeme 

vám tedy 1měsíční kúru přípravkem SynBIO + každodenní podávání 

vlákniny, např. rozpustné vlákniny ASP nebo indického psyllia.

Špatné trávení ze stresu

Dobrý den, dnes jsem poslouchala v TV debatu na téma 

trávení. Mám přesně tento problém, před rokem mi 

byla diagnostikována semicirkulární jizva spodní, zadní 
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a horní stěny bulbu po zhojené ulceraci. Užíva-

la jsem Ganaton tbl., po pozitivitě RUT antibio-

tika. Stále mám velký problém po jídle – po-

cit plnosti, tlaku, nadýmání, nauzey. Bohužel 

jsem se naučila stres zajídat jídlem, neustále 

mám pocit staženého žaludku. Prosím o radu, 

jaká probiotika nebo prokinetikum si mám 

koupit.

Podle popisu vašich problémů se může jednat 

o řadu příčin, které vedou k pocitu těžkosti v žaludku. 

Vzhledem k tomu, že uvádíte zajídání stresu jídlem, 

může se u vás jednat např. o tzv. syndrom dráždivého 
tračníku. Tato porucha se může projevovat jak pozitiv-

ními příznaky (např. průjem), tak negativními (tj. pocit 

plnosti, nadýmání).

Lék Motilium patří do téže skupiny jako lék Ganaton - 

tj. prokinetika., ale je volně prodejný, tedy nepotřebujete 

předpis lékaře. Pokud vám Ganaton pomáhal, bude vám 

zřejmě pomáhat i Kinito – současně dostupný přípravek 

se stejným složením, vázaný na recept. Tato skupina léků 

však léčí pouze příznaky, což znamená, že jejich účinek se 

projevuje pouze po dobu podávání. Probiotika se dopo-

ručují pro dlouhodobé zlepšení problémů. Velmi dobré 

zkušenosti jsou např. s přípravkem SynBIO. Kromě probio-

tik obsahuje betaglukan, který působí příznivě na možný 

zánět sliznice trávicího traktu. Více o tomto použití najde-

te v samostatném článku SynBIO pro pacienty s dráždi-

vým tračníkem. Dále můžete vyzkoušet Biopron Forte 

nebo ProbioRestart.

Opakované trávicí potíže

Je mi 58 let, měřím 178cm, vážím 98 kg. 

Trpím občasnými trávicími potížemi, spoje-

nými s pálením žáhy a říháním. Ze zdravotních 

důvodů jsem přestal před rokem sportovat, 

mám potíže s kyčlí. Vzhledem k pracovnímu 

vytížení a nepravidelné stravě se v poslední 

době tyto problémy se zažíváním u mne ob-

jevují dost často. Nedávno jsem se doslechl 

náhodou o dostupnosti kdysi osvědčeného 

Gasterin gelu. Prosím o radu, zda složením od-

povídá původnímu, a o další informace, popř. 

radu k výše popsaným potížím.

 Původní složení gasterinu bylo jiné po chemické strán-

ce – obsahoval koloidní fosforečnan hlinitý a pektin, který 

vytváří stejně jako v novém gasterinu příjemnou lékovou 

formu – gelovou konzistenci. Nový Rosen Gasterin gel 

obsahuje bezpečnější uhličitan vápenatý, pektin a xanta-

novou gumu. Uhličitan vápenatý je současně bohatým 

zdrojem vápníku.
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