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DYsPePsie 

1. DEFINICE
dyspepsie je komplex nepříjemných a/nebo bolestivých subjektivních vjemů, spojovaných s poruchami trávení  
v nejširším slova smyslu. nejedná se tedy pouze o vlastní proces digesce, ale i o sekreci, motorické funkce, absorp-
ci, neuro-humorální regulaci a percepci. dyspepsie se zpravidla se člení na dyspepsii horního typu (s příčinami  
v horní části gastrointestinálního traktu, včetně pankreato-biliárních) a dolního typu (označovanou jako dyspep-
sii střevní). dyspepsie se dělí na dyspepsii organickou (při organickém onemocnění gastrointestinálního traktu), 
sekundární (při jiných chorobách, polékové, toxické aj.) a funkční (neorganická funkční porucha). obecně pro dys-
pepsii je charakteristická závislost na činnosti trávicích orgánů (na jídle, lačnění, defekaci aj.), je provázena zjev-
nými příznaky trávicí a/nebo regulační poruchy (nevolnost, zvracení, průjem, zácpa, bolest, říhání, abdominální 
dyskomfort aj.) a zpravidla je možno vysledovat závislost na druhu požité potravy.

Předmětem tohoto doporučeného postupu je přístup k dyspeptickým obtížím v ordinaci všeobecného praktic-
kého lékaře. 

dys- = předpona značící obtížnost, poruchu, často dodává slovu záporný význam, dyspepsia, ae, f., (ř.dys, ř.  
peptó = trávím), dyspepsie = porucha trávení.

2. KLASIFIKACE
Klasifikace dyspepsie podle klinické symptomatologie je obtížná, a je založena na nespolehlivých a často pacien-
ty měněných anamnestických údajích; příznaky se překrývají a často jsou proměnlivé. 
Klasifikace podle příčiny: 

a)  Dyspepsie organická 
Je způsobena nebo provází organické onemocnění, např. vřed, zánět nebo nádor. 

B)  Dyspepsie sekundární 
Provází řadu chorobných stavů lokalizovaných mimo trávicí trakt (např. renální insuficience, diabetes mellitus, 
infekce, cévní mozkové příhody, psychiatrická onemocnění), může být vedlejším účinkem léků (nesteroidní 
antiflogistika, cytostatika, antibiotika, atd.) nebo příznakem intoxikace. 

C)  Dyspepsie funkční 
Funkční dyspepsie zahrnuje izolované symptomy nebo jejich proměnlivé kombinace bez prokazatelných 
organických, biochemických, ultrazvukových či endoskopických abnormalit trávicího systému. Podle oblas-
ti trávicího traktu, do které nemocný lokalizuje své obtíže nebo podle jejich charakteru, rozlišujeme funkční 
dyspepsii horního typu (horní dyspepsie) a dolního typu (dolní dyspepsie). Klinické symptomy z obou oblastí 
se často prolínají. Klasifikace funkční dyspepsie je v tabulce 1. 

Funkční dyspepsie zahrnuje i projevy neurodigestivní astenie a neuropatických neorganických poruch (solární 
syndrom, neurotická visceralgie, hypochondrie). orgánové neurózy jsou dnes psychiatry označované jako soma-
toformní vegetativní dysfunkce.

v České republice je zažitá Mařatkova koncepce funkční dyspepsie, rozdělující poruchy na neuropatické (vztah 
k trávicím orgánům je jen zdánlivý) a trávicí, které jsou funkčními trávicími poruchami v užším slova smyslu (orgá-
novými neurózami). 

v evropě jsou používána tzv. římská kritéria funkčních poruch gastrointestinálního traktu. aktuální, třetí verze 
římských kritérií stanoví podmínky, podle kterých potíže musí trvat několikrát v týdnu minimálně 3 měsíce, které 
nemusí jít po sobě, se začátkem nejméně 6 měsíců před stanovením diagnózy. římská klasifikace iii z roku 2006 
je dostupná na stránkách České a slovenské gastroenterologie www.csgh.info.
K  diagnóze funkční dyspepsie vede cílená anamnéza zaměřená na  charakteristické projevy (pozitivní složka)  
a  postupy k  vyloučení organického onemocnění (negativní složka). dyspepsie, která byla řešena na  základě 
vyhodnocení anamnézy, somatického vyšetření, případně testů v  přímé dostupnosti praktického lékaře, a  to 
úpravou životosprávy a/nebo léky, případně dalšími postupy, aniž by pacient podstoupil specializovaná vyšetře-
ní (tzv. empiricky), je klasifikována jako dyspepsie nevyšetřená.
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taBUlKa č. 1: KlasifiKaCe fUnKční DYsPePsie

fUnKční DYsPePsie HorníHo tYPU

indiGesce
soubor obtíží, které souvisí s příjmem potravy. Hlavními poruchami jsou  
poruchy chuti k jídlu, předčasná sytost, plnost a tlak po jídle.

drÁŽdivÝ ŽalUdeK charakterizován indigescí a bolestmi v epigastriu.

cHaBÝ ŽalUdeK 
(dysMotilitnÍ FUnKČnÍ 
dysPePsie)

Projevuje se dyspepsií bez bolesti. Často se sdružuje s funkčními obtížemi  
střevními.

BiliÁrnÍ dysKineze
Příznaky podobné cholelitiáze (bolesti v pravém hypogastriu, nauzea, zvracení), 
ale ultrazvukové vyšetření ji neprokáže. 

dysFUnKce ŽlUČnÍKU 
neBo oddiHo svĚraČe

Příznaky jako při cholelitiáze.

fUnKční DYsPePsie DolníHo tYPU

1. drÁŽdivÝ traČnÍK Je střevní porucha projevující se zejména bolestmi nebo pocitem nepohody v břiše 
a poruchami defekace, ve smyslu změny ve frekvenci a konsistenci stolice. obtíže 
mohou záviset na druhu a množství požité stravy. Podtypy charakterizuje dominant-
ní symptomatologie:
Průjmová forma (iBs-d v anglosaské literatuře);
zácpová forma (iBs-c); odpovídá spastické zácpě, viz níže 
alternativní forma (iBs-a).

diagnózu lze stanovit se značnou pravděpodobností už na základě anamnézy: 
ranní frakcionované defekace – po první „normální“ defekaci následují další, stále 
řidší defekace, v různém počtu a v různých intervalech, po zbytek dne a v noci je 
klid, potíže se objevují téměř každý den.

Postprandiální defekace – vystupňovaný gastrokolický reflex, nemocní např. před 
cestou raději nejedí, protože vědí, že po každém jídle musí použít toaletu, potíže se 
také objevují téměř každý den.

tzv. debakly – urgentní defekace, které se případně několikrát opakují, vrcholí až 
odchodem vodnaté stolice, jsou provázeny kolikovitou střevní bolestí. vyvolávající 
příčiny jsou různé, např. emoce, stres, fyzická zátěž, nevhodné jídlo. Jedná se o potí-
že občasné, intermitující, s bezpříznakovými intervaly. 

v rámci dráždivého tračníku se může vyskytnout mukózní kolika (s bolestmi spo-
jená defekace velkého množství hlenu). U typu s převahou zácpy dominují poruchy 
vyprazdňování, neuspokojivé defekace a pocity nadmutí.

2. FUnKČnÍ PrŮJeM stav, který se projevuje průjmem bez výrazných bolestí – „nebolestivá forma dráždi-
vého tračníku“, chybí pravidelnost defekací a v některých případech může být prů-
jem i v noci, může být pocit „obolavělého břicha“, ale ne vyslovené bolesti. Průjmové 
epizody jsou často vázané na zátěžovou situaci.

3. sPasticKÁ zÁcPa Projevuje se bolestmi břicha a zácpou; chybějí nutkavé defekace, stolice je hrudkovi-
tá, rozkouskovaná spastickou haustrací, případně stužkovitá. 

4.  zMĚny střevnÍHo 
cHeMisMU 
(KvasnÁ  
a HniloBnÁ 
dysPePsie)

Kvasná enteropatie (kvasná dyspepsie) je podmíněna hyperkinezí tenkého střeva  
a kvasnou dysmikrobií. nemusí být jen funkční poruchou, může provázet i řadu cho-
robných stavů (a být tak součástí dyspepsie sekundární, např. při intoleranci laktózy). 
Hnilobná dyspepsie vzniká po převládnutí hnilobných bakterií ve střevě. v rámci 
funkční dyspepsie je vzácná (např. nadužívání projímadel), spíše komplikuje závažná 
organická onemocnění.

5.  ForMy neÚPlné  
a atyPicKé

izolovaný meteorismus, nepravidelná stolice, flatulence, někdy záchvatovitá, bolesti 
břicha – syndrom levého nebo pravého podžebří nebo syndrom pravé jámy kyčelní.
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3. EPIDEMIOLOGIE
dyspepsie je častým problémem, kterým trpí ve  světě čtvrtina populace. Prevalence je  nižší v  souborech, kde 
jsou vyloučeni pacienti s dominujícími refluxními příznaky. Jen asi čtvrtina pacientů s dyspepsií vyhledá lékaře. 
v České republice byla zjištěna celková prevalence dyspepsie 13 % (rejchrt, Bureš, 2005). 

v ordinaci praktického lékaře tvoří pacienti s dyspepsií 5–8 % z celkového počtu ošetřených, přičemž přibližně 
třetina z nich připadá na pacienty s dyspepsií dosud nevyšetřenou. Podle výsledků studií z českých praxí je 10 % 
pacientů z těch, kteří nově uvádějí dyspeptické obtíže, odesláno hned na gastroenterologii, dalších 20–30 % je 
vyšetřeno endoskopicky pro tyto obtíže v průběhu jednoho roku. 

Prevalence dráždivého tračníku v evropské populaci je odhadována v  rozmezí 5 % až 25 %; 14–25 % u žen a 5–19 % 
u mužů. rozptyl frekvence výskytu je dán charakterem sběru dat, při prospektivním aktivním přístupu je incidence vyšší. 

odhaduje se, že 2 % z pacientů, kteří navštěvují praktického lékaře, trpí dráždivým tračníkem. v ordinacích gast-
roenterologů tvoří pacienti s dolním dyspeptickým syndromem až třetinu nově vyšetřených (36 %). tzv. postinfekční 
dráždivý tračník může přetrvávat až u 15 % pacientů 8 let po akutním průjmovém onemocnění. 
Prevalence chronické zácpy je udávána od 1 do 27 %. Je častější u žen (16–21 %) než u mužů (8–12 %).

4. PATOFYZIOLOGIE
Jako příčiny dyspepsie připadají v úvahu:

a. strukturální abnormality a systémové příčiny:
1. peptické vředy;
2. onemocnění jater, žlučníku a slinivky;
3. léky (např. nesteroidní antiflogistika, antibiotika, kalium chloratum, teofylin, digitalis, bisfosfonáty, 

protinádorová chemoterapie);
4. stavy po operacích žaludku a postcholecystektomický syndrom;
5. zánětlivá střevní onemocnění;
6. malignity;
7. další onemocnění: 

•	 metabolická (renální insuficience, porfyrie);
•	 endokrinnní (dekompenzovaný diabetes mellitus, addisonova choroba, hypertyreóza, hyperparatyreóza);
•	 toxické stavy (otravy, drogová závislost, včetně alkoholu);
•	 nervová (migréna, epilepsie, nitrolební hypertenze);
•	 reflexní (renální kolika);
•	 orl (Menierova choroba, kinetózy);
•	 úrazy (komoce, úrazy břicha);
•	 alergické stavy (potravinová alergie), imunopatie (celiakie);
•	 fyziologické stavy (těhotenství, reakce na bolest);
•	 stav po operacích;
•	 choroby srdce.

B. funkční poruchy
etiopatogeneza funkčních poruch trávicího ústrojí je nejasná a komplexní. Jsou podmíněny regulační poruchou osy 
cns-trávicí systém a poruchou rovnováhy neurotransmiterů s pravděpodobnou významnou rolí serotoninu. složitou 
cestou nervovou a  humorální jsou ovlivňovány cílové duté orgány trávicího traktu, vybavené hladkou svalovinou 
a enterálními nervovými pleteněmi. Porucha netkví v orgánu, ale v jeho regulaci (orgánová neuróza). významnou roli 
hrají negativní vlivy zevního prostředí (psychosociální vlivy) a pravděpodobně blíže neurčené genetické vlivy.

na patogenezi dyspepsie se podílejí různou měrou a intenzitou tyto faktory:
•	 alterovaná motilita;
•	 abnormální (zvýšená) viscerální percepce;
•	 psychosociální vlivy.
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na rozvoji dolního dyspeptického syndromu se dále podílejí: 
•	 preluminální faktory dráždící tenké a tlusté střevo (laktosa a další cukry, žlučové sole, mastné kyseliny s krátkým 

řetězcem, potravinové alergeny);
•	 nerovnováha střevní mikroflóry;
•	 možné zánětlivé změny střevní sliznice.

Příčinou navozující dráždivý tračník může být infekční průjem.
samostatnou problematiku tvoří poruchy, které jsou na pomezí interny a psychiatrie, a psychiatricky podmíněná 
dyspepsie (somatoformní dysfunkce, deprese).

5. KLINICKÝ OBRAZ 
symptomatologie horní dyspepsie zahrnuje: dyskomfort, bolest v  epigastriu, časnou sytost (pocit naplnění 
žaludku brzy po  začátku požívání potravy), nechutenství, postprandiální plnost (nepříjemný pocit přetrvávání 
potravy v žaludku), nauzeu (pocit nevolnosti s obavou ze zvracení), někdy se zvracením malého objemu potravy, 
nadmutí v horní části břicha bez viditelné distenze, pachutě v ústech, regurgitaci, foetor ex ore (halitóza), pyró-
zu, říhání bez úlevy, zvracení. dysfagie a odynofagie jsou příznaky nad rámec dyspepsie, které vyžadují specific-
ký diagnostický přístup. 

do pojmu dolní dyspeptický syndrom lze zahrnout pestrou škálu potíží, které se někdy sdružují do charakte-
ristických, diagnosticky využitelných celků. dolní dyspeptický syndrom tvoří tyto hlavní subjektivní příznaky:
•	 bolesti v  břiše nejspíše spastického rázu, obvykle související s  pasáží tráveniny, pocit plnosti nebo nadmutí  

s nadměrnou flatulencí nebo bez ní,
•	 hlasité škroukání (borborygmy),
•	 poruchy ve frekvenci vyprazdňování stolice (sklon k průjmu nebo zácpě, případně střídavá stolice),
•	 změny v kvalitě a vzhledu stolice.

obtíže jsou občasné (např. debakly), mohou se vyskytovat pravidelně (např. frakcionované nebo postprandiální 
defekace) nebo jsou trvalé (pocit nadmutí, plnosti, flatulence), ale v kolísavé intenzitě. Častou stížností jsou bor-
borygmy. stolice bývá nepravidelná, většinou spíše řídká. Plyny mohou být bez příznačného zápachu nebo pře-
vládá zápach kyselý nebo hnilobný (kvasná nebo hnilobná enterokolopatie). 

někdy je obtížné odlišení horních a dolních dyspeptických příznaků; může docházet k překrývání příznaků i kolí-
sání intenzity projevů (např. pyróza společně s meteorismem a spastickými bolestmi břicha).

Je pochopitelné, že může dojít ke  koincidenci funkční poruchy s  onemocněním, jehož projevem je některý 
z  dále uvedených varovných znaků (např. krev ve  stolici). vyšetření musí přinést uspokojivé vysvětlení příčiny 
těchto varovných projevů.

Celkové příznaky nejsou vždy přítomny, ale mohou dokreslovat klinický obraz funkční poruchy. Může se vysky-
tovat únavnost, snížená schopnost koncentrace, poruchy spánku, obsedantní jednání, anxiozita nebo i depresivní 
stavy. Mezi méně časté extraintestinální projevy dráždivého tračníku patří „močové symptomy“ (polakisurie, dráž-
divý močový měchýř), sexuální dysfunkce a fibromyalgie.
alarmující známky, které nutí lékaře k rychlému vyšetření a řešení, jsou uvedeny v tabulce č. 2.

taBUlKa č. 2:

alarMUJíCí ZnÁMKY

neúmyslný (nevysvětlený) úbytek na váze

anémie z nedostatku železa

Krvácení do trávicího traktu

dysfagie a odynofagie

Přetrvávající zvracení

Hmatná rezistence v břiše

silná bolest v břiše

obtíže u pacienta po operačním zákroku

nově vzniklé obtíže u pacienta nad 45 let
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6. DIAGNOSTIKA
diagnostika dyspeptických obtíží zahrnuje jak postupy založené na rozboru osobní i rodinné anamnézy a vyšet-
ření v  přímé dostupnosti praktického lékaře (tzv. pozitivní diagnostika), tak postup per  exclusionem, kdy jsou 
za  pomoci specializovaných vyšetření vylučovány možné organické příčiny v  pozadí obtíží. volba postupu je 
vždy individuální, s ohledem na závažnost stavu, osobnostní charakteristiky a preference pacienta. Přístup lékaře 
k pacientovi s funkčními obtížemi při první konzultaci je často klíčový pro navázání dlouhodobého vztahu. 

základem vyšetření je podrobná anamnéza k rozboru příznaků, zjištění možných příčin dyspepsie mimo trávicí 
trakt, včetně užívání léků, podchycení alarmujících příznaků (tabulka č. 2) a zvážení okolností, které snižují nebo 
zvyšují (tabulka č. 3) pravděpodobnost funkčních obtíží.

taBUlKa č. 3: 

anaMnestiCKé úDaJe PoDPorUJíCí DiaGnóZU 
fUnKční PorUCHY

dlouhá anamnéza obtíží

začátek obtíží v mládí

Bezpříznakové intervaly

Přítomnost nepříznivých psychosociálních faktorů

Časté konzultace pro funkční problémy v praxi

dříve pozorovaná tendence k somatizaci psychických 
obtíží

nedávné prožití významné životní události

lékař bere v úvahu epidemiologické souvislosti a míru rizika malignity v dané věkové kategorii. cíleně je třeba 
získat informace o předchozích onemocněních, zejména trávicího traktu, která mohou rekurovat (peptické vředy, 
refluxní choroba jícnu), případně o rodinné zátěži. 

somatické vyšetření může odhalit známky sekundární nebo organické dyspepsie. Pro funkční dyspepsii svěd-
čí známky vegetativní dystonie: červený dermografismus, erythema pudendi, studená vlhká akra, respirační sinu-
sová arytmie, palpační bolestivost solárního plexu, aerofagie. nepřítomnost těchto známek ovšem funkční poru-
chu nevylučuje. 

základní laboratorní vyšetření (pokud nebylo provedeno v posledních 2 měsících) zahrnuje: krevní obraz, sedi-
mentaci červených krvinek, případně crP, vyšetření glykémie, bilirubinu, jaterních transamináz, amyláz a vyšetře-
ní moči. U průjmové formy dráždivého tračníku, která neodpovídá na běžnou terapii, je vhodný cílený screening 
celiakie (vyšetřením protilátek proti tkáňové transglutamináze, attGa-iga a celkového iga), event. vyšetření sto-
lice na bakterie a parazity. další laboratorní vyšetření indikujeme cíleně dle klinické situace. 

terapeutický test s inhibitory protonové pumpy má u dyspepsie nízkou diagnostikou hodnotu a nelze jím spo-
lehlivě rozlišit např. mezi refluxní chorobou, organickou a funkční dyspepsií. 

Při podezření na  organické onemocnění trávicího ústrojí nebo při diagnostických pochybách, při neúspěchu 
terapeutického testu nebo potřebuje-li pacient ujištění, indikujeme endoskopické vyšetření. v případě horní dys-
pepsie obvykle ezofagogastroskopii, v případě dolní dyspepsie kolonoskopii, případně obě vyšetření násled-
ně. ze zobrazovacích technik je přímo dostupné ultrasonografické vyšetření břicha. další specializovaná vyšetře-
ní obvykle indikuje specialista. 

součástí vyšetřovacího postupu u dyspepsie může být psychologické nebo psychiatrické vyšetření. U žen patří 
do rutinní diferenciální diagnostiky gastrointestinálních obtíží gynekologické vyšetření.

7.  PŘÍSTUP K PACIENTŮM S DYSPEPSIÍ V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 
základem rozhodovacího procesu o  volbě postupu je správné zhodnocení anamnestických dat a  rozpoznání 
potřeb pacienta. 

7.1. DYSPEPSIE HORNÍHO TYPU 
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7.1.1. POSTUP S čASNOU ENDOSKOPIÍ
U pacientů s anamnézou těžšího průběhu dyspepsie, při alarmujících známkách a v případech, kdy dřívější empi-
rická léčba nepřinesla efekt, u pacientů s nově vzniklou dyspepsií po 45. roce věku a při anamnéze peptického 
vředu nebo krvácení ze žaludku, je indikována ezofagogastroduodenoskopie. ta nemusí být za každou cenu pro-
vedena u pacientů s  již prokázaným duodenálním vředem, který dobře reaguje na  léčbu, u pacientů mladších 
(hranice 50 roků) s  jednou epizodou dyspepsie bez důvodného podezření na peptický vřed a u pacientů, kteří 
před krátkou dobou byli vyšetřeni (endoskopicky) pro stejné potíže. 

7.1.2. EMPIRICKÝ POSTUP
U pacientů, kteří nemají alarmující známky ani anamnézu organického onemocnění trávicího traktu a neužívají 
nesteroidní antiflogistika (nsa), je možné zahájit empirickou léčbu. základní podmínkou je domluva o kontrole  
a poučení pacienta jak se zachovat, pokud se symptomatologie změní nebo se objeví alarmující příznaky. Při roz-
hodování o volbě terapie se řídíme hlavními příznaky:
a)  Je-li v  popředí refluxní symptomatologie, tj. pyróza a  regurgitace, pak volíme terapeutický pokus s  inhi-

bitorem protonové pumpy (omeprazol 2× 20 mg, esomeprazol 40 mg, lansoprazol 2× 30 mg, pantoprazol 
1–2× 40 mg,) po  dobu 2–6 týdnů, případně déle (viz kapitola refluxní choroba jícnu). v  případě úspěšného 
terapeutického pokusu (uspokojivá symptomatická odpověď), pokračujeme v  udržovací dávce (omeprazol 
1× 20 mg, esomeprazol 1× 20 mg, lansoprazol 1× 30 mg, pantoprazol 1× 40 mg), která ještě zajistí kontrolu sym-
ptomů. U lehkých případů navrhneme léčbu podle potřeby. Jestliže terapeutický pokus selže, indikujeme ezo-
fagogastroskopii.

B)  Je-li v popředí bolest v epigastriu nebo břišní dyskomfort, případně jiné příznaky dyspepsie horního typu, 
zahajujeme antisekreční léčbu inhibitorem protonové pumpy (omeprazol 1× 20 mg, esomeprazol 1× 20 mg, 
lansoprazol 1× 30 mg, pantoprazol 1×  40 mg) nebo lékem ze skupiny H2-blokátorů (ranitidin 2× 150  mg, famo-
tidin 2× 40 mg). Při předpokládané poruše žaludeční motility můžeme podat prokinetikum (itoprid 2–3× 50 mg 
před jídlem, domperidon 2–4×  10 mg). efekt terapie vyhodnotíme při kontrole pacienta za 2–4 týdny. v přípa-
dě efektu léčby navrhneme udržovací dávku léků po dobu 4–8 týdnů. Pokud obtíže přetrvávají, znovu zhod-
notíme pracovní diagnózu, změníme navrženou léčbu na 2–4 týdny nebo navrhneme vyšetření u specialisty. 

c)  Pacienti s dyspepsií, kteří užívají nesteroidní antiflogistika (nsa), mají dvakrát vyšší (15–30 %) prevalen-
ci gastroduodenálního vředu, než pacienti s dyspepsií bez nsa. Pokud po vysazení nsa a úpravě životosprá-
vy nedojde k  úlevě od  obtíží nebo vždy v  případě, že je další používání nsa nezbytné, volíme endoskopii. 
Při negativním výsledku endoskopie doporučíme preferenční nsa nebo k nsa přidáme inhibitor protonové 
pumpy (PPi; omeprazol 20 mg 1× denně, lansoprazol 1× 30 mg denně, pantoprazol 1× 40 mg denně). U nemoc-
ných rizikových a vyššího věku je indikováno preventivní podávání PPi, event. eradikace, při pozitivitě infekce 
Helicobacter pylori (H. pylori). 

d)  U pacientů s pracovní diagnózou funkční dyspepsie provedeme jako součást anamnézy rozbor životosprá-
vy a navrhneme opatření ke zlepšení. stravování doporučujeme dle individuální tolerance. v některých přípa-
dech má seznámení pacienta s výsledky vyšetření, jeho ujištění a odstranění kancerofobie terapeutický efekt. 
v  některých případech jsou opatření (změna jídelníčku, časování a  objem jídel, omezení kouření, alkoholu) 
pro ovlivnění obtíží sama o sobě dostačující. 

7.1.3. POSTUPY ZALOžENÉ NA PŘÍSTUPU K INFEKCI H. pylori
zhruba třetina endoskopií je prováděna osobám mladším 45 let. Hledané organické nálezy (malignita, vředo-
vá choroba) nejsou ve věku do 45 let časté. Podle zahraničních studií v 95 % případů pacientů do 45 let s nádo-
ry trávicího traktu byl přítomen alespoň jeden alarmující příznak. většina případů vředové choroby je spojena 
s infekcí H. pylori a eradikační léčba je považovaná v přítomnosti infekce H. pylori za kauzální léčbu vředové cho-
roby. z těchto bodů vychází strategie pro mladé pacienty s dyspepsií bez alarmujících příznaků („test and treat“). 
v praxi znamená provedení neinvazivního testu na přítomnost H. pylori (13c-UBt, dechový test s ureou značenou 
izotopem 13c nebo Hpsag, stanovení antigenu H. pylori ve stolici). Je-li tento pozitivní, pak je infekce eradikována. 
Přehled neinvazivních metod ke zjištění infekce H. pylori je v tabulce č. 4. doporučená eradikační schémata pro 
použití v primární péči najdete v kapitole 8. Peptický vřed. 

Je-li test na H. pylori negativní, pak je podávána empirická léčba (suprese kyseliny nebo prokinetika). Pokud i po era-
dikační léčbě potíže přetrvávají nebo se znovu objeví v období od šesti do osmi týdnů, následuje vyšetření endosko-
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pické, při kterém je vždy doporučováno odebrání biopsií na vyšetření infekce H. pylori a jeho citlivosti na antibiotika.
v České republice postup „test and treat“ není doporučeným postupem, a to především z ekonomických (nízká 
cena endoskopie), organizačních (lehce dostupná endoskopie, omezená dostupnost neinvazivní diagnostiky  
H. pylori), ale i medicínských důvodů (vyšší výskyt adenokarcinomu jícnu, středně vysoká prevalence H. pylori). 

taBUlKa č. 4: neinVaZiVní MetoDY stanoVení infeKCe HeliCoBaCter PYlori

neinvazivní metody 
stanovení infekce 
H. pylori

Diagnostika infekce Potvrzení úspěšnosti eradikace úhrada 

serologie elisa 
senzitivita 60–70 % nevHodnÝ pro kontrolu úspěšnosti 

eradikace  
(hladiny protilátek přetrvávají) 

Hrazen 
z indikace vPl 

specifita 98 %

UBt (Dechový test 
s ureou značenou 
izotopem uhlíku 13C)

senzitivita 95 % vHodnÝ 
Provádí se nejdříve za 4 týdny 
po skončení atB terapie, 
2 týdny po skončení léčby PPi

Hrazen jen 
z indikace 
specialisty specifita 95–100 %

Hpsag 
(test na antigen H. pylori 
ve stolici) 

senzitivita 95 %
vHodnÝ  
Platí stejná omezení jako u UBt

Hrazen 
z indikace vPl

specifita 95–100 %

vPl = všeobecný praktický lékař

7.1.4. PŘÍSTUP K PACIENTŮM S FUNKčNÍ DYSPEPSIÍ
Je-li endoskopický nález i další provedená vyšetření negativní, je další postup empirický. režimová a stravovací 
doporučení jsou individuální a vychází z rozboru anamnézy. Je třeba varovat pacienty před bizarními eliminační-
mi dietami a navrhovat spíše vyvážené složení stravy. 

Principy medikamentózní léčby funkční dyspepsie:
a) léčba dyspepsie je proměnná a nejistá.
b)  antisekreční léčba může být účinná. U pacientů s funkční dyspepsií je suprese kyseliny účinnější než placebo. 

inhibitory protonové pumpy jsou účinné v léčbě dyspepsie zejména v těch studiích, které nemají adekvátně 
vyloučeny pacienty s refluxní chorobou jícnu. ekvivalentní dávky inhibitorů protonové pumpy v obvyklých kli-
nických indikacích jsou znázorněny v tabulce č. 5.

c)  efekt prokinetik je obtížně interpretovatelný, s výjimkou dysmotilitního dyspeptického syndromu (s nebo bez 
refluxních obtíží). 

d)  Účinek psychofarmak je nejistý. není důvod je předepisovat každému nemocnému s funkční poruchou. dobré 
zkušenosti jsou s podáním atypických psychofarmak (sulpirid) u některých pacientů s funkční dyspepsií. U neu-
ropatických funkčních poruch a u funkční abdominální bolesti jsou antidepresiva ze skupiny ssri (selektivní 
inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) lékem volby. 

e)  eradikace může být individuálně zvažována u H. pylori pozitivních pacientů, mladších 45 let, kteří mají potíže 
charakteristické pro vředovou chorobu. z eradikační léčby infekce H. pylori u funkční dyspepsie dlouhodobě 
profituje jen asi 10 % pacientů.

f )  Průběžně může přispět k úlevě symptomatická léčba (digestiva, antacida, algináty, deflatulencia, spasmoanal-
getika).
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taBUlKa č. 5: eKViValentní DÁVKY inHiBitorů ProtonoVé PUMPY V oBVYKlýCH KliniCKýCH 
inDiKaCíCH 

Molekula Funkční
dyspepsie

rcHJ
terapeutický 

pokus

rcHJ 
Udržovací dávka 

eradikace 
H pylori

Profylaxe 
gastropatie

omeprazol 20 mg 2× 20 mg 20 mg 2× 20 mg 20 mg 

esomeprazol 40 mg 1× 40 mg 20 mg 2× 20 mg 20 mg 

lansoprazol 30 mg 2× 30 mg 30 mg 2× 30 mg 30 mg 

Pantoprazol 40 mg 1–2× 40 mg 40 mg 2× 40 mg 40 mg 

rcHJ = refluxní choroba jícnu

7.2. DYSPEPSIE DOLNÍHO TYPU 

7.2.1. POSTUP PER EXCLUSIONEM 
rozvaha mezi stanovením pozitivní diagnózy na  základě symptomatologie a  diagnózou per exclusionem byla 
popsána výše. U všech pacientů s příznaky dolního dyspeptického syndromu nad 50 let, by měla být zvážena indi-
kace kolonoskopie. Je třeba přihlédnout k rodinné anamnéze. vyšetření u specialisty by mělo být zvažováno vždy, 
dojde-li ke změně charakteru obtíží nebo přidruží-li se nová závažná okolnost. diferenciální diagnostika dolního 
dyspeptického syndromu je obtížná a zahrnuje řadu stavů (celiakie, syndrom bakteriálního přerůstání, potravino-
vá alergie, kolorektální karcinom, idiopatický střevní zánět, lamblióza, deficit laktázy), které určují možný rozsah 
vyšetření. Funkční zácpu je třeba oddělit od zácpy organické (tumor, zánět, vrozená anomálie) a druhotné (příči-
ny metabolické, neurologické, toxické, lékové, věkem podmíněná ochablost pánevního svalstva). 

7.2.2. PŘÍSTUP K PACIENTŮM S FUNKčNÍ STŘEVNÍ PORUCHOU
lékař, který stanovil diagnózu funkční střevní poruchy, nejčastěji dráždivého tračníku, by měl citlivým způsobem 
pacienta vyslechnout, vysvětlit podstatu onemocnění, uklidnit ho a naznačit možnosti i limity léčby. na konzulta-
ci musí být vyhrazeno dostatek času. v některých případech se psychologický přístup a rozbor „osobních problé-
mů“ vyšetřovaného může uplatnit jako postup kauzální.
Je-li stav spojen se závažnou stresovou zátěží nebo je-li psychopatologie zřejmá, je vhodné požádat o konzulta-
ci psychiatra nebo psychologa. 
léčebné postupy u dráždivého tračníku zahrnují: 
•	 režimová a dietní opatření
•	 Psychoterapeutické postupy 
•	 Medikamentózní léčbu 
základem dietního režimu je respektování individuální potravinové tolerance nemocného. Je třeba zdůraz-

nit potřebu pravidelného stravování, častěji (4–5× za den) a v klidném prostředí. Problémem může být častější 
pití kávy a nevhodná mohou být umělá sladidla. Při zácpě je nutný důsledný pitný režim. nesnášenlivost mléka 
a mléčných výrobků by neměla být přehlédnuta. vláknina může pozitivně ovlivnit symptomy, zvláště u pacientů 
s funkční zácpou (viz níže), v některých případech ovšem také zhoršit.

z  psychoterapeutických postupů může přinést efekt relaxační terapie, hypnoterapie nebo kognitivní beha-
viorální terapie, zejména u mladších pacientů s refrakterní funkční dyspepsií. Praktický lékař by měl mít přehled  
o dostupnosti psychoterapeuta v oblasti svého působení.

farmakoterapie přinese efekt jen některým pacientům. Funkční střevní obtíže mají obvykle dlouhodobý cha-
rakter a jen málokterý terapeutický režim je úspěšný. terapie, obvykle zaměřená na potlačení dominantního sym-
ptomu nemusí přinést celkové zlepšení. Po roce léčby příznaky obtěžují 80 % pacientů. Pro klinické studie funkč-
ních střevních poruch je typický velký placebo efekt (17–64 %).

Medikamentózní léčbu volíme podle vedoucího příznaku. Metodou volby je empirický postup, při němž postupně zkou-
šíme jednotlivé přípravky se známým nebo předpokládaným mechanismem účinku a kriticky hodnotíme jejich účinek.

Je-li vedoucím příznakem břišní bolest, pak největší efekt lze očekávat u muskulotropních spasmoanalgetik 
(alverin, drotaverin, mebeverin, pitofenon) nebo parasympatikolytik s anticholinergními nebo antimuskarino-
vými účinky (butylscopolamin, otilonium).
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Meta – analýzy studií prokázaly signifikantně vyšší účinek oproti efektu placeba u cimetropium bromidu, pina-
verium bromidu, otilonium bromidu, trimebutinu a  mebeverinu. U  nás dostupný mebeverin je možno použít 
v dávce 2×  200 mg i u pacientů s glaukomem a hypertrofiií prostaty.

Psychofarmaka mohou přinést efekt. Mechanismus účinku antidepresiv u  funkční dyspepsie je nejasný, ačko-
liv deprese je u pacientů s funkčními poruchami trávicího traktu relativně častá. Úspěšné použití tricyklických anti-
depresiv (např. 50–150 mg amitriptylinu v  noční dávce) u  pacientů s  dráždivým tračníkem a  bolestí jako domi-
nantním příznakem, je dokumentováno velkými studiemi. limitujícím vedlejším účinkem je zácpa, která je méně  
problematická u antidepresiv se selektivní inhibicí zpětného vychytávání serotoninu (ssri). Je nutno počítat s inter-
valem nástupu účinku a potřebou delšího podávání. U některých pacientů přinese efekt podání atypických neu-
roleptik, jako je sulpirid. není ale důvod předepisovat psychofarmaka každému nemocnému s funkční poruchou.

Probiotika jsou používána stále častěji. nežádoucí účinky jsou minimální. výsledky studií jsou zatím nepřesvěd-
čivé. některé studie prokázaly jejich efekt na zmírnění břišních bolestí a nadýmání, v jiných studiích probiotika 
nadýmání způsobila. nebyl prokázán specifický účinek jednotlivých kmenů v konkrétní situaci. 

U  průjmové formy dráždivého tračníku je paleta široká, od  adsorbencií (calcium carbonicum, smectit) přes 
antidiaroika (loperamid, difenoxylát, codein), spasmolytika, k  prebiotikům a  probiotikům (Lactobacillus, 
Bifidodobacter).

Krátkodobě nebo podle potřeby lze podat Calcii carbonici precipitati 1 čajová lžička 1 hodinu po jídle. loperamid 
v  dávce 2–4 mg až 4× denně denně snižuje transitní čas v  tenkém i  tlustém střevě, frekvenci i  urgenci sto-
lic. efektivní může být podání 4 mg v  jedné dávce před spaním. některým pacientům, kteří očekávají problém 
po odchodu z domova, může pomoci i profylakticky. alternativně lze použít codein nebo difenoxylát, ale jejich 
možné vedlejší účinky (sedace, vznik lékové závislosti) jsou limitací při delším užívání. setrony (antagonisté 5–Ht3 
serotoninových receptorů), v zahraničí používané v léčbě dráždivého tračníku, se v České republice v této indika-
ci nepoužívají.

U zácpové formy je základní podmínkou dieta s dostatečným (individuálně vyzkoušeným) množstvím vlákniny  
v  cereáliích, ovoci a  zelenině. Vláknina zvětšuje objem stolice a  zrychluje střevní tranzit. Příjem 10–30 g žitné 
vlákniny denně byl prokázán jako efektivní, ale pouze část pacientů u  tohoto režimu zůstává, u  některých 
dokonce zhorší příznaky. Je třeba zdůrazňovat dostatečný příjem tekutin a  vysvětlit zásady defekačního reži-
mu. doporučujeme laktulózu nebo objemová laxativa, nikoliv laxativa kontaktní. Deflatulencia (simetikon) je 
možno podávat při aerofagii a pocitech nadmutí, podobně preparáty obsahující mentha piperita. Při dysmikrobii 
jsou k dispozici probiotika nebo nevstřebatelná antibiotika; cloroxin nebo nifuroxazid. 

8. PEPTICKÝ VŘED 

8.1. DEFINICE
Peptický vřed je ložiskový defekt sliznice, který vzniká účinkem kyseliny chlorovodíkové a pepsinu a prostupuje 
přes lamina muscularis mucosae. vředová choroba gastroduodena je nozologická jednotka, kdy peptická ulcerace 
vznikne v místech přirozené odolnosti sliznice vůči kyselině chlorovodíkové a pepsinu, tedy v žaludku a v bulbu 
duodena.

8.2. KLASIFIKACE
z  hlediska etiologie jsou rozhodujícími faktory infekce H.pylori a  nesteroidní antiflogistika. vředovou chorobu 
za přítomnosti infekce H. pylori je nutné léčit eradikací, pro ostatní peptické vředy je rozhodující terapií účinná 
suprese acidopeptického působení žaludeční šťávy. následující klasifikace vnímá jako vředovou chorobu pouze 
peptický vřed s průkazem H. pylori. 
1. vředová choroba gastroduodenální (s prokázanou infekcí H. pylori)
2. Peptické vředy sekundární 

a) Gastropatie z nesteroidních antiflogistik (antirevmatik). 
b)  vředy stresové (vředy při polytraumatech, pooperační vředy, curlingovy vředy při popáleninách, rokitansky- 

cushingovy vředy po mozkových traumatech a operacích mozku). 
c) vředy endokrinní (zollingerův-ellisonův syndrom, hyperparatyreóza).
d) stařecké vředy (vlivy trofické a nutriční).
e) Hepatogenní vředy - změny prokrvení při portální hypertenzi.
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8.3. EPIDEMIOLOGIE
v české populaci byla kumulativní prevalence vředu jakéhokoliv původu 5–10 %. v sestavách endoskopovaných 
pacientů s dyspepsií a refluxem bývá 8-10 % pacientů s nálezem peptického vředu. v současné době přesná čísla 
o prevalenci postrádáme, ale jsou identifikovány následující trendy: 
a) Jak klesá prevalence infekce H. pylori, ubývá vředové choroby a relativně přibývá polékových vředů.
b) zatímco dříve převažovaly nálezy vředů v  duodenu, nyní se poměr žaludečních a  dvanáctníkových vředů 
vyrovnává. 

8.4. PATOFYZIOLOGIE
Peptický vřed vzniká tehdy, jestliže dojde k vychýlení rovnováhy mezi faktory agresivními (pepticky aktivní žalu-
deční šťáva) a mezi obrannými faktory, které chrání sliznici před samonatrávením (autodigescí). 
v žaludečním sekretu je obsažen inaktivní enzym pepsinogen, který se v kyselém prostředí stává účinným pep-
sinem. Kyselé prostředí vytváří Hcl, pH žaludeční šťávy dosahuje hodnoty 1. takto výrazná kyselost sekretu je 
potřebná jednak k acidifikaci, ale především jako antimikrobiální bariéra.

Jako protektivní faktory působí ochranná vrstva žaludečního hlenu, stálá obnova buněk žaludeční sliznice 
(epitelu), správné prokrvení sliznice (mikrocirkulace) a alkalická sekrece žaludeční sliznice. obranné mechanismy 
jsou stimulovány a řízeny endogenními prostaglandiny. Útlumem sekrece prostaglandinů dochází k oslabení až 
zhroucení této komplexní obranné bariéry. Hlavním agresivním činitelem je pepticky aktivní žaludeční sekret.

8.5. KLINICKÝ OBRAZ
Podle příznaků lze jen obtížně rozpoznat organickou a funkční dyspepsií. Pro duodenální a prepylorický vřed je 
charakteristická epigastrická bolest objevující se nalačno (2 a více hodin po jídle a/nebo v noci). Bolest může být 
lokalizovaná v pravém podžebří a připomínat bolest biliární nebo vyzařovat do zad při vředu na zadní stěně bulbu 
duodena, může být ztráta chuti k jídlu nebo naopak mírnění bolesti příjmem potravy). Časté jsou projevy překy-
selení. Mezi pacienty endoskopovanými pro typické refluxní obtíže, bývá až 8 % pacientů s peptickým vředem. 
Méně charakteristické jsou obtíže u vředů žaludečních. s určitou mírou nepřesnosti lze říci, že čím orálněji je vřed 
lokalizován, tím časněji po jídle se bolest projeví. až u 10 % nemocných je prvním projevem peptického vředu 
akutní, nezřídka dramaticky probíhající komplikace: krvácení do trávicího traktu nebo perforace vředu.

Po  zavedení eradikační léčby se dnes méně často setkáváme s  typickou sezónní periodicitou obtíží, obvykle  
2×  ročně, na jaře a na podzim.

8.6. DIAGNOSTIKA
Pečlivá anamnéza, osobní i  rodinná, včetně cíleného dotazu na užívání léků je nezbytná, nicméně pro diagnó-
zu peptického vředu není rozhodující. Klíčové je vyšetření gastroskopické, které umožňuje vizuální diagnostiku  
a odběr biopsií, které kromě posouzení histologie, slouží též pro průkaz H. pylori. Při endoskopii lze provést rych-
lou ureázovou reakci na zjištění přítomnosti infekce H. pylori. z kultivace bioptického vzorku lze stanovit citlivost 
H. pylori na antibiotika. 

Gastroskopie jako urgentní výkon se provádí při krvácení do trávicího traktu. Ultrasonografické vyšetření bři-
cha, stejně jako základní soubor laboratorních vyšetření je  nutno pokládat za  nezbytné u  každého nového 
pacienta s peptickým vředem.

Přístup k nemocnému s peptickým vředem 
Přístup k nemocnému řídí gastroenterolog. doporučuje režimová opatření a léčbu, kterou obvykle realizuje prak-
tický lékař. Gastroenterolog si ponechává v péči pacienty, kteří vyžadují další sledování. 

Základní léčebný režim tvoří tyto složky: 
a) informace o podstatě onemocnění, podrobnosti o vyšetření, léčbě, případně o možných komplikacích a prognóze.
b) duševní klid, dostatek spánku, vyhýbání se konfliktním situacím, odstranění zdrojů psychické tenze. 
c) zanechání kouření.
d)  dieta dle individuální tolerance. neexistuje dietní režim, který by prokazatelně urychlil hojení peptického 

vředu. respektujeme individuálně toleranci jednotlivých potravin a  způsobů přípravy pokrmů (např. koření). 
nedoporučujeme zejména ty  složky potravy, které stimulují žaludeční sekreci a  nemají vazebnou schopnost 
pro Hcl (káva, alkohol, silný čaj). zcela nevhodné je pití mléka nebo smetany na noc. nabádáme k dodržení pra-
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videlnosti v jídle; zejména u nemocných s duodenálním vředem jsou žádoucí kratší intervaly mezi jídly.
e) Posouzení vhodnosti farmak, užívaných z jiné indikace. 

8.6.1. ERADIKAčNÍ LÉčBA H. pylori
Při průkazu infekce H.pylori je základem léčby eradikace. Mezinárodní kolegium expertů vyslovilo všeobecný sou-
hlas s eradikační léčbou jako se základem racionální léčby vředové choroby (Maastricht iii. consensus report 2007).

K eradikaci je indikován i pacient s prokázanou infekcí H. pylori, s dříve diagnostikovaným peptickým vředem, 
který má obtíže nebo vyžaduje dlouhodobou antisekreční terapii. Podstatou eradikační terapie je kombinace 
inhibitoru protonové pumpy (omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol) s 2 antimikrobiál-
ními prostředky. Prokazatelně osvědčený je pro první volbu amoxicillin (a) a klarithromycin (c). alternativou je 
podání metronidazolu (M) viz tabulka č. 6.

léky se podávají ve  dvou denních dávkách, obvykle po  dobu 7 dní. důležitá je  spolupráce nemocného. 
nekompletní absolvování léčebného schématu prokazatelně snižuje úspěšnost eradikace a  přispívá k  vzniku 
rezistence. Úspěšnost léčby snižuje, kromě nedostatečné spolupráce nemocného, především již existující rezis-
tence na použitá antibiotika nebo chemoterapeutika. s ohledem na vznik rezistence je nevhodné kombinovat 
metronidazol s klarithromycinem v jednom léčebném režimu. amoxicillin nelze podávat při alergii na penicilin, 
metronidazol by se neměl podávat, existuje-li regionální předpoklad vysoké rezistence a v těch případech, kde 
lze předpokládat požívání alkoholu.

 
taBUlKa č. 6: 

eradikační režim 1. volby (1st line therapy)

inhibitor protonové pumpy ve standardní dávce
omeprazol 20 mg 2× denně

lansoprazol 30 mg 2× denně
Pantoprazol 40 mg 2× denně

amoxicilin 1000 mg 2× denně
+ Klaritromycin 500 mg 2× denně

Metronidazol může nahradit klaritromycin, není-li vysoká rezistence.
Při léčbě je nutno počítat s přibližně 20 % selháním (dle literárních údajů).

Jako eradikační režim 2. volby v České republice lze doporučit: 
PPi ve standardní dávce 2× d., amoxicilin 1 g 2× d., ciprofloxacin 500 mg 2× d.
Před terapií 2. volby je vhodné (podle některých autorů nezbytné) vyšetření kultivace a citlivosti H. pylori.

sekvenční léčba
sekvenční léčba se používá jak na zahájení terapie tak především pro 2. volbu při selhání eradikace. Princip spo-
čívá v rozložení antibiotik do dvou fází:
1) PPi standardní dávka 2× d., amoxicilin 1 g 2× d. 5 dní.
2) PPi standardní dávka 2× d., klaritromycin 500 mg 2× d., ornidazol 500 mg 2× d.
Úspěšnost tohoto postupu přesahuje 90 %.

vysokodávková dvojná léčba
Při rezistenci na běžná antibiotika a po selhání léčby 2. volby je možno se rozhodnout pro léčbu vysokými dávka-
mi amoxicilinu (prakticky nulová rezistence na toto antibiotikum) a vysokými dávkami PPi.
dávkování duální léčby:
omeprazol (nebo ekvivalent) 40 m g 4× denně, amoxicilin 750 mg 4× d.

tipy pro eradikační léčbu
a) vysvětlete účel léčby a motivujte nemocného ke spolupráci.
b) informujte o možných nežádoucích účincích léčby a jejich významu.
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c) Poučte, kdy je možné léčbu přerušit.
d)  Při léčbě vysokými dávkami antibiotika (případně jejich kombinacemi) zmírňujte zásah do  gastrointestinál-

ní mikroflóry doporučením probiotik. K léčbě nežádoucích dyspeptických projevů můžete využít prokinetika 
s antiemetickým působením.

Kontrola účinnosti eradikace
o účinnosti eradikace se lze přesvědčit kontrolním vyšetřením H. pylori, ale nejdříve 4 týdny po skončení eradi-
kace. není-li indikována endoskopie, pak je vhodný dechový test s ureou značenou 13c nebo vyšetření antige-
nu H. pylori ve stolici.

9. REFLUXNÍ CHOROBA JÍCNU 

9.1. DEFINICE 
refluxní choroba jícnu je onemocnění způsobené patologickým gastro-ezofageálním refluxem. 
Gastroezofageální reflux je opakovaný zpětný tok žaludečního (popřípadě současně i duodenálního) obsahu 
ze žaludku do jícnu. Patologický gastroezofageální reflux je takový typ refluxu, který vyvolá soustavnou sym-
ptomatologii nebo patologické změny na jícnu nebo v oblasti gastro-ezofageálního přechodu. refluxní ezofa-
gitida je poměrně častým projevem refluxní choroby jícnu, může být makroskopicky zjevná (při endoskopickém 
vyšetření) nebo prokazatelná histologicky (tzv. mikroskopická ezofagitida). termínem funkční pyróza se označu-
je prosté pálení žáhy (jako izolovaný příznak) bez prokazatelných morfologických změn (makroskopických či mik-
roskopických) a při normálním výsledku pH-metrie. Barrettův jícen je náhrada (metaplasie) normálního dlaždico-
vého epitelu jícnu epitelem cylindrickým, který má alespoň v některých úsecích intestinální charakter (inkomplet-
ní intestinální metaplasie). Barrettův jícen je jednou z komplikací refluxní choroby jícnu. výskyt Barrettova jícnu je 
odhadován na 10–20 % nemocných s dlouhodobou anamnézou refluxní choroby jícnu (trvající déle než 15 let). 
Barrettův jícen je prekanceróza. refluxní choroba jícnu (rcHJ) je běžné, obtěžující, chronické nebo opakující se, 
obvykle benigní, ale potenciálně závažné onemocnění.

9.2. KLASIFIKACE 
refluxní chorobu jícnu pro běžnou klinickou praxi v  ordinaci praktického lékaře není třeba klasifikovat. Pokud 
pacient podstoupí v  době výrazných refluxních obtíží ezofago-gastroskopii, může být makroskopický endo-
skopický obraz normální (ne-erozivní refluxní choroba jícnu; nerd – non-erosive reflux disease) nebo s nálezem 
refluxní ezofagitidy (erozivní refluxní choroba jícnu; erd – erosive reflux disease ). Je třeba pamatovat, že až polo-
vina nemocných s doloženou refluxní chorobou jícnu má v době výrazných obtíží normální endoskopický nález. 
Pro klasifikaci makroskopicky zjevné refluxní ezofagitidy byla navržena řada různých klasifikací. nejčastěji se stále 
užívá původní klasifikace savary-Miller (1978), která zahrnuje 4 stupně. Pro první stupeň je charakteristické jedno 
nebo několik nesplývajících erytémových skvrn nebo slizničních erozí. Při druhém stupni erozivní nebo exsuda-
tivní slizniční leze splývají, ale nedosahují celého obvodu jícnu. Postižení celé cirkumference jícnu je ve 3. stadiu. 
ve čtvrtém stadiu je přítomna některá z komplikací refluxní ezofagitidy (vřed, krvácení, stenóza, Barrettův jícen). 

9.3. EPIDEMIOLOGIE
epidemiologické studie na  komunitní úrovni ukazují na  20–40 %ní roční prevalenci refluxních obtíží v  populaci 
západní evropy a severní ameriky. Každodenní pyrózou trpí 4–7 % osob. Pro epidemiologii rcHJ je typický fenomén 
ledovce, kdy většina případů zůstává skrytá, je řešena bez návštěvy lékaře, zhruba 25 % pacientů konzultuje léka-
ře a jen 5 % se dostává do péče specializované. nárůst prevalence je patrný i v rozvíjejících se zemích jihovýchod-
ní asie a dálného východu. až u 10 % pacientů ošetřených na orl ambulancích, jsou obtíže dávány do souvislos-
ti s rcHJ (sataloff, 2006). Podle jiných autorů (Harding, 2004) 30-80 % případů astmatu může být ve vztahu s rcHJ. 

Prevalence refluxní choroby jícnu v České republice není známa. incidence těžké ezofagitidy je 4,5/100 000 oby-
vatel, roční mortalita 0,1/100 000 obyvatel. výskyt Barrettova jícnu je odhadován na 10–20 % nemocných s dlou-
hodobou anamnézou refluxní choroby jícnu.
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9.4. ETIOPATOGENEZE REFLUXNÍ CHOROBY JÍCNU
etiopatogeneze je multifaktoriální. Uplatňují se agresivita refluxátu (Hcl, pepsin, sole žlučových kyselin), ana-
tomické prvky (mechanický defekt dolního jícnového svěrače, Hissův úhel, krátký jícen, hiátová hernie), funkč-
ní dysmotilitní faktory (snížený tonus dolního jícnového svěrače, transientní relaxace dolního jícnového svěrače, 
poruchy peristaltiky jícnu, porucha relaxace žaludečního fundu a opožděná evakuace žaludku), narušení obran-
ných mechanismů jícnu: porucha antirefluxních bariér, porucha luminální očisty (samoočišťovací schopnost jícnu, 
slizniční jícnová sekrece), tkáňová resistence (pre-epiteliální a epiteliální ochranný mechanismus) a snížený práh 
sensorického vnímání nociceptivních podnětů z jícnu. z výše uvedených mechanismů jsou rozhodující transient-
ní relaxace dolního jícnového svěrače. 

Funkce dolního jícnového svěrače může být negativně ovlivněna i hormonálně (tonus snižují sekretin, cholecys-
tokinin, glukagon, somatostatin, progesteron). 

Podle současných poznatků se zdá, že infekce H. pylori působí do určité míry protektivně proti vzniku komplika-
cí refluxní choroby jícnu, především Barrettova jícnu a adenokarcinomu jícnu. 

9.5. KLINICKÝ OBRAZ 
K hlavním symptomům patří pyróza a regurgitace. dysfagie a odynofagie jsou zpravidla spojeny s komplikovaný-
mi formami refluxní choroby jícnu. v některých případech může pacient trpět těmito dalšími příznaky: říháním, 
záchvatovitým sliněním, globem (pocitem cizího tělesa v oblasti jugula), nauseou, zvracením a bolestí na hrudi 
(která je po vyšetřeních uzavřena jako „nekardiální“). U těchto symptomů není jasná příčinná souvislost s refluxní 
chorobou jícnu, ale mohou být jejím průvodním jevem. vzácněji se refluxní choroba jícnu může manifestovat izo-
lovaně mimojícnovými projevy: recidivující infekce horních cest dýchacích, astma bronchiale, chrapot, laryngitidy, 
chronický kašel, recidivující záněty středouší (u dětí), zvýšená kazivost zubů, halitóza (zápach z úst). 

Komplikacemi refluxní choroby jícnu zahrnují komplikace refluxní ezofagitidy (krvácení, vřed, stenóza, striktura), 
Barrettův jícen a adenokarcinom jícnu. Komplikací v širším slova smyslu jsou případy refluxní choroby jícnu nere-
agující na adekvátní farmakologickou léčbu. 

9.6. DIAGNOSTIKA 
Pečlivá anamnéza a  klinické vyšetření v  typických případech pro stanovení diagnózy refluxní choroby jícnu  
a zahájení léčby postačí. v tom je refluxní choroba jícnu oproti jiným chorobám gastrointestinálního traktu výji-
mečná, ve většině případů (u osob mladších 40 let a bez varovných příznaků, viz dále) nejsou třeba žádná další 
vyšetření. v nejasných, atypických nebo léčbě vzdorujících případech je třeba doplnit endoskopii, event. jícno-
vou pH-metrii či impedanci a  manometrii. Jícnový refluxát je nejčastěji smíšený (40–50 %), obsahující kyselinu 
chlorovodíkovou, pepsin a  žluč. také čistě kyselý reflux je poměrně častý. izolovaný alkalický reflux je vzácný. 
endoskopie – ezofagogastroskopie se provádí především k diagnostice komplikací refluxní choroby a k vylou-
čení jiného organického onemocnění, především karcinomu. normální esofagoskopie onemocnění nevylučuje, 
polovina pacientů s refluxní chorobou jícnu má normální endoskopický nález. technický pokrok diagnostických 
metod, zejména jícnové pH-metrie a multikanálové intraluminální impedance, umožňuje diagnostikovat reflux 
kyselý (pH < 4), mírně kyselý (pH 4–7) a mírně alkalický reflux (pH > 7) a jeho výšku propagace v jícnu. 

U osob mladších 40 let a bez alarmujících příznaků (viz níže) je možno při typické anamnéze (pyróza, gastro-ezo-
fageální reflux) provést tzv. terapeutický test. Pacientovi je na 4–8 týdnů podán inhibitor protonové pumpy (eso-
meprazol 40 mg, omeprazol v dávce 2× 20 mg, lansoprazol 2× 30 mg nebo pantoprazol v dávce 2× 40 mg), pokud 
se jeho refluxní obtíže zlepší o 75 % a více, výrazně to podporuje diagnózu refluxní choroby jícnu. 

Přítomnost alarmujících příznaků vždy vyžaduje zevrubné vyšetření. alarmující příznaky zahrnují dysfagii, ody-
nofagii, opakované zvracení, hubnutí a z laboratorních vyšetření především mikrocytární hypochromní anemii. 

v  diagnostice prováděné již specialistou je třeba při ezofagogastroskopii rozpoznat refluxní ezofagitidu  
a Barrettův jícen. v diferenciální diagnostice je třeba odlišit refluxní nebo stagnační ezofagitidu z jiné příčiny (např. 
achalazie), hiátovou hernii a vyloučit jiná závažná organická onemocnění jícnu, především karcinom a eozinofilní 
ezofagitidu. obtížná je diferenciální diagnostika tzv. nekardiální bolesti na hrudi (část pacientů s doloženou ische-
mickou chorobou srdeční má i patologickou jícnovou pH-metrii). 
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9.7. PŘÍSTUP K PACIENTOVI S REFLUXNÍ CHOROBOU JÍCNU
režimová opatření zahrnují mírné podložení „hlavy postele“, doporučení redukce nadváhy nemocného, zákaz 
kouření, pravidelné jídlo v menších dávkách (poslední jídlo večer 4 hodiny před ulehnutím), vyřazení potravin  
a pochutin, které negativně ovlivňují funkci dolního jícnového svěrače (coca-cola, čokoláda, káva, čaj, máta, alko-
hol, citrusové plody, rajčata) nebo zpomalují evakuaci žaludku (tučná jídla).

farmakoterapie zahrnuje antacida (mohou vázat i sole žlučových kyselin), algináty, H
2
-blokátory, inhibitory pro-

tonové pumpy a dále prokinetika (viz níže). z inhibitorů protonové pumpy je nejdelší zkušenost s omeprazolem, 
vyšší účinnost je popisována u esomeprazolu. v případě rizika lékových interakcí je vhodný pantoprazol. terapie 
může mít vzestupný (step-up) nebo sestupný charakter (step-down). Udržovací léčbu je třeba volit individuálně, 
jak co do délky, tak i výběru léku. Užívání tzv. jedlé sody (naHco

3
 – hydrouhličitan sodný) se považuje za obso-

lentní, pravidelné velké dávky by mohly být dokonce nebezpečné (vedoucí k metabolické alkalóze). 
Pokud je to možné, je výhodné vysadit léky negativně ovlivňující funkci dolního jícnového svěrače a/nebo eva-

kuaci žaludku (nitráty, anticholinergika, blokátory kalciového kanálu, aminofyliny, benzodiazepiny, barbituráty, 
některá antidepresiva) a/nebo negativně působící na sliznici (nesteroidní antiflogistika).

na eradikaci H. pylori není v současné době jednotný názor, všeobecně je od eradikace z této indikace v posled-
ních letech odklon. Každý případ je třeba zvažovat přísně individuálně. v současné době převažuje názor, že era-
dikace H. pylori existující refluxní chorobu jícnu může zhoršit a u eradikací z jiné indikace dokonce může induko-
vat vznik refluxní choroby jícnu jako nového onemocnění. 

K chirurgickému léčení je v současné době indikováno podstatně méně nemocných. antirefluxní chirurgická 
léčba představuje fundoplikaci v oblasti gastro-esofageální junkce (nissenova operace v různých modifikacích, 
zpravidla prováděna laparoskopicky). Před operací musí být kromě jícnové pH-metrie provedena i manometrie. 
v dnešní době jsou k chirurgické léčbě indikováni hlavně pacienti se současnou významnou anatomickou patolo-
gií (velká hiátová hernie, insuficience dolního jícnového svěrače) a s těžkými mimojícnovými projevy. individuálně 
je třeba zvažovat operační řešení u mladých nemocných s perspektivou mnohaleté farmakoterapie a zvláštní pro-
blém tvoří žádost samotného pacienta o chirurgické řešení. Po fundoplikaci pro refluxní chorobu jícnu může být 
přechodně dysfagie (trvající až několik týdnů po operaci). Při dlouhodobém sledování operovaní nemocní čas-
těji umírají z jiných příčin (především kardiovaskulárních) než neoperovaní. Po 10 letech se až dvě třetiny opero-
vaných musí pro recidivu refluxních obtíží vrátit k farmakologické léčbě. Ukazuje se také, že antirefluxní operace 
bohužel není účinnou léčbou Barrettova jícnu, ani prevencí vzniku adenokarcinomu jícnu. 

léčba komplikací je mnohdy obtížná. terapie akutního krvácení je endoskopická. stenóza komplikuje dlouhodobý 
průběh refluxní choroby jícnu. U starších žen (užívajících nesteroidní antiflogistika) může být stenóza první manifes-
tací onemocnění. diferenciálně diagnosticky je třeba vyloučit především malignitu v této oblasti. v léčbě se kombi-
nuje farmakoterapie (inhibitory protonové pumpy, prokinetika) s dilatacemi (bužiová či balonová dilatace).

z domácí studie Metro i ze zahraničních prací vyplývá, že pacienti mají vysokou compliance k úvodní léčbě 
inhibitory protonové pumpy (PPi), ale hůře přilnou k dlouhodobé léčbě. Polovina pacientů má i při dlouhodobé 
léčbě PPi přetrvávající symptomy refluxu, včetně nočních příznaků. noční příznaky mohou být způsobeny noč-
ním odblokováním kyselé sekrece (noční průnik, tzv. acid breakthrough). Příčinou selhání léčby může být nedo-
statečná dávka PPi, nesprávné dávkování, nesprávný způsob podání nebo nedostatečné užívání. Musíme zvážit  
i správnost původní diagnózy; nemusí se jednat o kyselý reflux. 
v těchto případech je potřeba: 

a) zdůraznit správné podávání PPi 30–60 minut před jídlem (snídaní).
b)  U převážně nočních obtíží změnit dávku na večerní, případně přidat večerní dávku PPi 30–60 minut před 

večerním jídlem. 
c) Prodloužit podávání PPi v plné dávce z 2–4 na 12 týdnů

a zvážit alternativy: 
d) Přidat H2-blokátor na noc (možnost vzniku tolerance; vhodnější intermitentní podávání).
e) Přidat alginát nebo antacidum do kombinace pro rychlou úlevu.

antacida jsou látky neutralizující kyselý žaludeční obsah chemicky (natrium bikarbonát) nebo adsorpcí (soli váp-
níku a  hořčíku). Mají rychlý a  krátký účinek. algináty vytváří po  reakci s  kyselinou ochrannou gelovou vrstvu 
na žaludku. Účinek nastupuje rychle a trvá 2–4 hodiny. 

f )  v  případě prokázaného nebo předpokládaného alkalického refluxu nebo v  případě slabě kyselého refluxu 
nereagující adekvátně na antisekretorickou léčbu je vhodné podat prokinetika (v prvním případě samotné, 
v druhém případě v kombinaci s inhibitory protonové pumpy). v současné době je v České republice z proki-
netik k dispozici itoprid (obvyklé dávkování je 3× 50 mg). současně s itopridem se nesmí podávat makrolido-
vá antibiotika a některá antimykotika (flukonazol, ketokonazol).
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Ke  specialistovi jsou odesíláni pacienti nejasní, složití a  komplikování, dále osoby neodpovídající na  adekvátní 
léčbu a nemocní s alarmujícími příznaky, osoby starší 40 let, u kterých se refluxní potíže objevily jako nový příznak, 
a pacienti starší 50 let, kteří mají refluxní potíže déle než 20 roků a dosud nebyli gastroenterologem vyšetřeni.

9.8. DISPENZARIZACE
Barrettův jícen podléhá dispenzarizaci. Frekvence endoskopických kontrol (případně další opatření) je stanovena 
gastroenterologem u každého pacienta individuálně. 

9.9. PROGNóZA
Prognóza quoad vitam je u nekomplikované refluxní choroby jícnu příznivá, potíže však často rekurují a význam-
ně tak snižují kvalitu života nemocných. U komplikovaných případů refluxní choroby jícnu je prognóza určová-
na typem a závažností komplikace.

10.  RIZIKA A PREVENCE GASTROPATIE Z NESTEROIDNÍCH 
ANTIFLOGISTIK

10.1. DEFINICE
Gastropatie z nesteroidních antiflogistik (nsa) je iatrogenně vyvolaná klinická jednotka, která má definovanou 
patogenezu a měnlivý klinický a patologicko-anatomický obraz. vzniká systémovým působením nesteroidních 
antiflogistik (včetně kyseliny acetylsalicylové). 

10.2. EPIDEMIOLOGIE 
Klinicky zjevné obtíže se vyskytnou u 3–5 % nemocných užívajících nsa, závažné komplikace postihnou 1–2 %. 
se snižováním prevalence infekce Helicobacter pylori v populaci, se zvyšuje podíl nsa na etiologii gastroduode-
nálních vředů. 

U nemocných, kteří pravidelně užívají nsa, lze při endoskopickém vyšetření zjistit erozivní změny žaludeční sliz-
nice až v polovině případů. riziko vyvolání postižení sliznice Git je závislé na druhu nsa, jak vyplývá z tabulky č. 6 
a je ovlivněno řadou rizikových faktorů (tabulka č. 7).

10.3. KLASIFIKACE A RIZIKO SKUPIN NESTEROIDNÍCH ANTIREVMATIK
je znázorněno v tabulce č. 7. 

taBUlKa č. 7: riZiKo JeDnotliVýCH tYPů nesteroiDníCH antifloGistiK (nsa)

typ nesteroidního 
antiflogistika 

Charakteristika riziko gastropatie indikace 

neselektivní nsa inhibice cox-1 i cox-2 

Podle druhu nsa:  
ibuprofen 1,0×, diclofenak 
2,3× vyšší, asa 4,8×, 
indomethocin 8,0× 
a ketoprofenu 10,3×.

nerizikoví pacienti 
z hlediska gastropatie 

Preferenční nsa 
(nimesulid, meloxicam, 
nabumeton)

Preferenční inhibice 
cox-2

snížení nÚ v Git o 15–20 % 
oproti neselektivním nsa.

snížená tolerance nsa, 
nižší rizika gastropatie

selektivní nsa 
celecoxib, rofecoxib, 
valdecoxib, parecoxib)

specifické inhibitory 
cox-2 

snížení nÚ v Git o 50 % 
oproti neselektivním nsa

rizikoví pacienti 
z hlediska gastropatie 
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10.4. PŘÍZNAKY GASTROPATIE Z NSA
Mezi symptomy a tíží objektivních endoskopicky zjistitelných změn není korelace. Při užívání nsa se mohou obje-
vit mírné dyspeptické příznaky, epigastrická bolest, případně zvracení. i bez předchozích prodromálních projevů 
může dojít k masivnímu krvácení do horní trávicí trubice nebo k perforaci peptického vředu. 

10.5. RIZIKOVÉ FAKTORY PRO VZNIK GASTROPATIE Z NSA 
Jsou uvedeny přehledně v tabulce č. 8

taBUlKa č. 8: riZiKoVé faKtorY Pro VZniK GastroPatie Z nsa 

rizikové faktory gastropatie z nsa Poznámka 

vysoké dávky nsa zejména neselektivní nsa 

Peptický vřed v  anamnéze Pozornost je třeba věnovat i ra

anamnéza krvácení do Git zejména polékové krvácení 

vyšší věk (nad 65 let) Již od 50 let stoupá výskyt gastropatie 3×  
Kombinace nsa s asa, antikoagulancii, kortikoidy, 
antidepresivy nsa potlačuje antitrombotický efekt asa 

infekce Helicobacter pylori nezávislé rizikové faktory 

idiopatické střevní záněty

alkoholici a silní kuřáci 

taBUlKa č. 9: ZÁsaDY PreVenCe GastroPatie Z nsa a asa

Pacienti bez rf
Pacienti s rf jinými než vřed nebo 
krvácení do Git v anamnéze 

Pacienti s vysokým 
rizikem gastropatie

obecná doporučení:
racionální indikace nsa, případně zvážení alternativ nsa, 
podání v nejnižší účinné dávce, po dobu co nejkratší, event. potencovat paracetamolem. 
nekombinovat nsa a asa
Pozor na kombinace nsa s kortikoidy, antidepresivy, antikoagulačními preparáty 

neselektivní nsa, 
při intoleranci preferenční 
nsa 

preferenční nsa event. 
neselektivní nsa+PPi
preferenční nsa+PPi 

neselektivní nsa+PPi 
preferenční nsa+PPi 
selektivní nsa+PPi 

asa asa+zvážit profylaxi PPi tasa+PPi 

nsa+asa jen, pokud se 
kombinaci nelze vyhnout

Pokud se nelze vyhnout kombinaci nsa + 
asa, pak je doporučeno současné podávání 
PPi

nsa+asa nepodávat

U pacientů s vysokým Kv rizikem nsa raději vůbec nepodávat. selektivní nsa jsou kontraindikovány. 

rF = rizikový faktor, Git = gastrointestinální, nsa = nesteroidní antiflogistika, asa = kyselina acetylsalicylová,  
PPi = inhibitory protonové pumpy, Kv = kardiovaskulární 

Bylo poukázáno na snížení účinnosti clopidogrelu při současném podávání PPi a z toho rezultujícímu vyš-
šímu riziku kardiovaskulárních příhod. Práce z posledních let (ray, ann int Med, 2010, Bhatt, neJM, 2010, Kwok, 
drug saf, 2011)  toto riziko neprokázaly. Je třeba sledovat stanovisko sUKl.

10.6. ZÁSADY PREVENCE GASTROPATIE Z NSA
Profylaxí PPi se rozumí souběžné pravidelné podávání léku ze skupiny inhibitorů protonové pumpy v jedné denní 
dávce ráno 30–60 minut před snídaní. K dispozici je omeprazol 20 mg, esomeprazol 20 mg, lansoprazol 30 mg 
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nebo Pantoprazol 40 mg. antagonisté H2 receptorů (ranitidin, famotidin) se mohou uplatnit při dyspepsii z nsa, 
ale nezajišťují dostatečnou ochranu gastropatie, zejména před žaludeční ulcerací a krvácením. 
U pacientů se zvýšeným rizikem, kteří budou vyžadovat dlouhodobé podávání nsa nebo nízkých dávek kyseli-
ny acetylsalicylové, je vhodné vyšetřit infekce H. pylori, v případě pozitivity eradikovat a efekt eradikace ověřit. 
incidence gastropatie z nsa narůstá lineárně s dobou užívání, s vyšší mírou výskytu v prvním měsíci. nelze proto 
spolehlivě rozlišit míru rizika při krátkodobé a dlouhodobé léčbě. U rizikových pacientů je vhodné zahájit profy-
laxi zároveň se začátkem podávání nsa. zásadní je zákaz kouření a omezení alkoholu. 

Je třeba mít na mysli, že nemocný, který již jednou prodělal nsa gastropatii, zůstává v tomto ohledu rizikovým 
celoživotně. Přehled zásad prevence gastropatie z nsa je v tabulce č. 9.

11.  MOžNOSTI PREVENCE DYSPEPTICKÝCH OBTÍžÍ A JEJICH PROGNóZA 
U  vředové choroby je nejvhodnější prevencí eradikace H. pylori. doporučíme nemocnému dodržování životo-
správy a  individuálně dobře tolerovanou pravidelnou stravu. omezujeme látky, které zvyšují žaludeční sekreci 
(silná káva a podobná stimulancia sekrece). nedoporučujeme dlouhé lačnění. trváme na nikotinové abstinenci  
a omezení alkoholu. nezbytné je vysazení všech ulcerogenních léků, nebo jejich krytí účinnou antisekreční léč-
bou. Pacientům s refluxem připomeneme režimová opatření. Prevencí funkčních poruch mohou být psychotera-
peutické přístupy. dodržujeme zásady prevence gastropatie. 

Prognóza
Prognóza funkčních gastrointestinálních obtíží je quoad vitam dobrá, quoad sanationem nejistá. Prognóza vředo-
vé choroby po úspěšné eradikaci je příznivá. refluxní obtíže jsou terapeuticky ovlivnitelné, ale jsou i případy rezis-
tentní na léčbu, které vyžadují dlouhodobé sledování. Prognóza dyspepsie organické a sekundární závisí na stavu 
základního onemocnění. 

12. POSUDKOVÁ HLEDISKA
Posouzení pracovní neschopnosti u dyspeptických obtíží je individuální s ohledem na charakter pracovního zařa-
zení, s ohledem na náročnost duševní nebo fyzické zátěže, práce ve směnách apod. Pro nemocného může být 
hrozba ztráty zaměstnání větší psychickou zátěží, než práce samotná. Po dobu léčby vředové choroby je vhod-
ný dostatečný odpočinek, spánek. Hospitalizace je nezbytná jen při komplikacích (krvácení, hrozba penetrace).
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PACIENT S OBTÍžEMI SE VZTAHEM K HORNÍ čÁSTI TRÁVICÍ TRUBICE 

REFLUXNÍ CHOROBA JÍCNU



d o P o r U Č e n é  P o s t U P y  P r o  P r a K t i c K é  l é K a ř e
21

GastroenteroloGie - novelizace 2012

PŘÍLOHA č. 1
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léKY a léčiVé PŘíPraVKY, PoUŽíVané V léčBĚ DolníHo DYsPePtiCKéHo sYnDroMU 

laXatiVa sPasMolYtiKa

objemová laxativa Mebeverin dUsPatalin retard®  
tob 200 mg

indická vláknina PsylliUM otilonium Bromid sPasMoMen® tbl 40 mg

osmoticky působící laxativa
drotaverin

no-sPa® inj 20 mg,  
tbl 40 mg

laktulóza

dUPHalac® sirup  l no-sPa Forte® tbl 80 mg

lactUlose® alsirup  l Butylskopolaminium BUscoPan® inj 20 mg,  
tbl 10 mg

lactUlosa inFUsia® sirup  l

Jiná laxativa sPasMolYtiKa + analGetiKa

Glycerol sUPPositoria Glyerini® čípky Pitofenon + Metamizol + Fenpiverin alGiFen® inj, rct sup, tbl
alGiFen neo® kapky

antiDiaroiKa sPasMolYtiKa + analGetiKa + PsYCHolePtiKa

střevní antiinfektiva Paracetamolum + codein + Pitofenon 
+ Fenpiverin sPasMoPan® rct, sup.

rifamixin norMiX® tbl

cloroxin endiaron® tbl 250 mg sPasMolYtiKa a DeflatUlenCia

nifuroxazid erceFUryl® cps 200 mg alverin 60 mg + simeticon MeteosPasMyl® cps.

střevní adsorbencia

calcium carbocinucm magistraliter formy DeflatUlenCia 

aktivní uhlí

carBo Medicinalis® tbl

simeticonum 

saB siMPleX® por. sus.

carBosorB® tbl, plv leFaX® susp, tbl 42 mg

carBocit® tbl saB siMPleX® por. sus,

aktivní uhlí kombinace carBotoX® tbl

diosmektit sMecta® plv  l PsYCHofarMaKa

antipropulsiva atypická neuroleptika

loperamid

iModiUM® cps 2 mg

sulpirid

doGMatil® cps, inj. 50 mg 

loPeron® tbl efferv. 2 mg ProsUlPin® tbl 50 mg

loPeron® cps 2 mg sUlPirol® tbl 50 mg 

ethylmorphin diolan® tbl 15 mg, 30 mg antidepresiva
tricyklická antidepresiva

codein codein sloFaKoFarMa® tbl 15 mg, 
30 mg amitriptylin aMitriPtylin® tbl 25 mg

Kombinovaná antipropulsiva nortriptylin nortrilen® tbl 25 mg

difenoxylát 2,5 mg + atropin 25 ug reasec® tbl 2,5 mg + 25 ug ssri antidepresiva #

loperamid 2 mg +  
simeticonum 125 mg iModiUM PlUs® žvýkací tbl Fluoxetin

citalopram 

stŘeVní eUBiotiKa Paroxetin 

Kmeny escherichia coli MUtaFlor® cps 20 mg a 100 mg  P sertralin

lactobacillus lacidoFil® cps  l Fluvoxamin

saccharomyces Boulard enterol® cps, plv  P

Bakteriální koncentrát HylaK Forte® sol.  l                                      # vzhledem k široké nabídce trhu, nejsou uváděny specialní názvy léků 

l, P kategorizace léků k 1.7.2006
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