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REFLUKS FIZJOLOGICZNY
Wiele mam martwi, kiedy dziecko ulewa, co jest zupełnie
fizjologiczne, to tzw refluks fizjologiczny, kiedy niewielkie,
lub większe ilości pokarmu cofają się z żołądka do ust a
czasem na zewnątrz, mleko może mieć różną konsystencję, od
zupełnie świeżej, po ścięte, tzw „twarożek” czy serwatkę.
Nawet obfite ulanie po karmieniu nie jest powodem do
niepokoju, zwłaszcza jeśli niemowlę dobrze przyrasta na wadze.
Kiedy zatem należy się zacząć martwić? Kiedy dziecko
zatrzymuje się w przyborach lub kiedy ulewa bardzo często i
bardzo dużo
Przyczyną refluksu fizjologicznego jest niedojrzałość układu
pokarmowego, a dokładnie niedojrzałość zwieracza przełyku,
odpowiedzialnego za zamykanie treści w żołądku, u niemowląt
zwyczajnie się nie domyka. Refluks u niemowląt ustępuje
naturalnie wraz z przyjęciem przez nie pozycji pionowej, czyli
kiedy dziecko zaczyna siedzieć.
U dzieci, u których refluks fizjologiczny jest nasilony, ważne
jest podniesienie dziecka bezpośrednio po posiłku czyli
pionizacja, to nie pozwala, wydostać się treści żołądkowej z
powrotem do przełyku.
REFLUKS ŻOŁĄDKOWO – PRZEŁYKOWY
Mówimy o nim wówczas kiedy (nie wszystkie objawy muszą się
pojawić):

Opis działania refluksu
żołądkowo – przełykowego
Źródło: www.refluks.pl
niemowlę ulewa obficie (przed posiłkiem, po posiłku, w
trakcie posiłku, pomiędzy posiłkami)
niemowlę ulewa bardzo obficie, wręcz chlusta
niemowlę nie lubi pozostawać w pozycji
(niemalże od urodzenia domaga się pionizacji)

poziomej

ulewanie nie kończy się wraz z przyjęciem przez dziecko
pozycji siedzącej, potrafi się utrzymywać nawet do roku
dziecko kaszle położone w pozycji poziomej
dziecku nasilają się objawy po spożyciu produktów
kwasotwórczych (np. cukru, kakao)
DIAGNOSTYKA
Aby potwierdzić refluks żołądkowo – przełykowy konieczna jest
wizyta na oddziale gastroenterologicznym, gdzie przeprowadza
się badania:
pH-metria – małoinwazyjne badanie, które trwa przez
dobę, polega na umieszczeniu na czczo w przełyku dziecka
pH-metru, czyli specjalnego czujnika bieżącego poziom
kwasów żołądkowych w przełyku w trakcie różnych
czynności i w stosunku do posiłków. pH-metr to specjalna
sonda wprowadzana przez nos dziecka połączona z
urządzeniem zapisującym dane przyczepionym do paska,
umieszczonego na pasie dziecka. Aby umieścić końcówkę

pH-metru na właściwym poziomie po jego wprowadzeniu do
przełyku wykonuje się zdjęcie RTG.
MMI-pH – wielokanałowa śródścienna impedancja połączona
z pH-metrią, pozwala na stwierdzenie i rozpoznanie
refluksu, niezależnie od pH przełyku i przyjmowanych
leków przeciwrefliksowych i jest obecnie podstawa w
diagnozowaniu refluksu (pacjent nie musi juz byc na
czczo). Impedancja mierzy całkowity opór do płynącego
prądu pomiędzy dwiema elektrodami. Wielokanałowa
śródścienna impedancja jest zależna od zmian w oporności
do płynącego prądu (impedancja) pomiędzy dwiema
metalowymi elektrodami w kształcie pierścieni (odcinek
pomiaru impedancji) generowanego przez obecność otreści
pokarmowej wewnątrz przełyku. Wielokanałowa śródścienna
impedancja ocenia kierunek ruchu treści wewnątrz
przełyku (postępowy przy połknięciach lub wsteczny
podczas refluksu żołądkowo-przełykowego) tak jak jest to
zdefiniowane przez odcinki pomiaru wielokanałowej
śródściennej impedancji umieszczone wewnątrz przełyku.
gastroskopia – badanie wykonywane w znieczuleniu
ogólnym, polega na wprowadzeniu do przełyku dziecka
kamerki w celu obejrzenia stanu śluzówki przełyku,
żołądka, dwunastnicy, badanie jest obciążone ryzykiem
powikłań: powikłania wynikające z podania anestetyków
(leków anestezjologicznych – narkozy), uszkodzenia
mechanicznego śluzówki przełyku, żołądka, dwunastnicy,
może
także
powodować
perforację,
czyli
przerwanie ciągłości oglądanych struktur, a tym samym
doprowadzić do krwotoku wewnętrznego. Pomimo, że
powikłania zdarzają się bardzo rzadko, należy mieć ich
świadomość i unikać badania, które niesie takie ryzyko,
jeśli nie jest to badanie ratujące życie.
badanie USG – badanie oceniające stan jamy brzusznej i
narządów, jest to badanie pomocnicze mające na celu
wykrycie nieprawidłowości budowy układu pokarmowego i
nie jest podstawą do diagnozowania refluksu, ze względu
na wysokie ryzyko obarczenia błędem, nie stosuje się tej

metody diagnozowania na poczatku lat 2000-nych, badanie
służy jedynie ocenie prawidłowego wyglądu narządów
wewnętrznych.
badanie RTG / tomografia – służy wykryciu wykrywać
nieprawidłowości w przewodzie pokarmowym, takie jak
niedrożność.
Dziecko
może
otrzymać
kontrast
radiologiczny (bar) do wypicia przed testem.
reakcja na IPP – Inhibitory Pompy Protonowej, czyli leki
obniżające poziom kwasów żołądkowych, czyli poprawa
stanu zdrowia małego pacjenta po wprowadzeniu leków.
DEBRIDAT – chociaż często wypisywany, jest lekiem na choroby o
olbrzymim spektrum skutków ubocznych, należy być zawsze
ostrożnym stosując ten preparat leczniczy.
LECZENIE
Leczenie polega głownie na podawaniu leków i zagęstników

O SPOSOBIE LECZENIA DECYDUJE LEKARZ SPECJALISTA
GASTROENTEROLOG, PO PRZEPROWADZENIU WYWIADU LUB /I DIAGNOSTYKI

zagęstnik do mleka, rozprowadzany w niewielkiej ilości
mleka i podawany bezpośrednio przed karmieniem piersią
(czasem powoduje zaparcia)
podawanie preparatów zobojętniających treść żołądkowa,
działa osłonowo na przewód pokarmowy – poprawia komfort
dziecka, np: Gastrotuss Baby
podawanie inhibitorów pompy protonowej – omaprazolum (np
polprazol, bioprazol) – decyduje lekarz
stosowanie diety refleksowej u dziecka

zgęstnik treści jelitowej

preparat zobojętniający treść jelitową

inhibitor pompy protonowej, omepazol
Należy zauważyć, że u dzieci z alergiami, np na białka mleka,
objawy refluksu, mogą się nasilać, wprowadzenie tak diety
refleksowej u dzieci starszych (po rozszerzeniu diety), jak i
wykluczanie alergenu z diety mamy i dziecka karmionego
piersią, może zmniejszyć objawy refluksu.
Przeczytaj też o NIETOLERANCJI LAKTOZY
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