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Lekarz dysponuje różnymi sposobami obejmującymi np. interwencje behawioralne, 
techniki kojące, a także skutecznymi interwencjami żywieniowymi. Na zupełnym 
końcu powinno się znaleźć leczenie farmakologiczne.

Biorąc pod uwagę, że interwencje żywieniowe okazały się nie tylko 
skuteczne, lecz, co ważne, także bezpieczne, są one obecnie podstawową 
i zalecaną – w przeciwieństwie do inwazyjnej diagnostyki czy wątpliwej 
terapii farmakologicznej – metodą postępowania1.

Albrecht P. i wsp. 2020

Skuteczna interwencja żywieniowa może doprowadzić do zmniejszenia 
liczby stosowanych środków farmakologicznych (...), których używanie 
we wczesnym okresie życia może być nieobojętne dla zdrowia5.

Albrecht P. BAZJ, 2020

Niemowlęta cierpiące z powodu CZPP często poddawane są niepotrzebnej 
diagnostyce i leczeniu farmakologicznemu, które nie zapewniają 
oczekiwanej poprawy zdrowia2.

Vandenplas Y et al. 2016

W postępowaniu z CZPP ważne jest, aby unikać nadmiernego stosowania 
farmakologii i inwazyjnej diagnostyki. Interwencja żywieniowa jest 
preferowaną formą postępowania4.

Vandenplas Y et al. 2016

Dotychczas nie ma wystarczających dowodów naukowych potwierdzających 
skuteczność leczenia farmakologicznego w przypadku kolek i ulewań3.

Glanville J. et al. 2016

1. Albrecht P. i wsp. Pediatria po Dyplomie 2020; 24(5):23-32. 2. Vandenplas Y, et al, PGHN. 2016 Sep;  19(3):153-161. 3. Glanville J, et al. BMJ Open 
2016; 6:e011475. 4. Vandenplas Y et al. Essential Knowledge Briefing. Wiley, Chichester (2015). 5. Biuletyn AZJ, Skuteczne rozwiązania żywieniowe 
w przypadku dolegliwości trawiennych wieku niemowlęcego pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Piotra Albrechta. PZWL, 2020.
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Bebilon Comfort 1 i Bebilon Comfort 2 to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w przypadku kolek 
i/lub zaparć, do stosowania pod nadzorem lekarza.

Bebilon Comfort posiada szeroką pulę dowodów klinicznych
Potwierdzona skuteczność w redukcji kolki, zaparcia i objawów towarzyszących.

Ponad 20 lat badań 
na >1000 niemowlętach 
z kolką i zaparciem 

5 badań klinicznych 
z randomizacją1,2,4,5,7

1 real-world study 
na recepturze 
Bebilon Comfort3

• redukuje epizody kolek o 60%1

• poprawia konsystencję stolca u 90% niemowląt2

• wspiera regularność wypróżnień3-5

• łagodzi zaparcie3-5

• redukuje czas płaczu1

•  wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego  dzięki zawartości 
scGOS/lcFOS (9:1)6

redukuje epizody kolek o 60%
poprawia konsystencję stolca u 90% niemowląt

regularność wypróżnień3-5

 kolek o 60%1

REDUKCJA
KOLEK

O 60%

UNIKALNA RECEPTURA 
NA KOLKĘ I/LUB ZAPARCIE
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UNIKALNE ROZWIĄZANIA ŻYWIENIOWE 
NA ULEWANIE

REDUKCJA
ULEWAŃ

O 75%1

REDUKCJA
ULEWAŃ

O 80%5

INNOWACYJNA RECEPTURA
KLINICZNIE POTWIERDZONA 
SKUTECZNOŚĆ
•  redukuje częstość i nasilenie

epizodów ulewań1 

•  normalizuje częstotliwość 
wypróżnień1

Innowacyjne połączenie 
scGOS/lcFOS (9:1) 
i postbiotyków wspiera 
prawidłowe funkcjonowanie 
układu odpornościowego przez 
wpływ na mikrobiotę2-4

KLINICZNIE POTWIERDZONA 
REDUKCJA ULEWAŃ
dzięki zawartości mączki 
chleba świętojańskiego5

•  zmniejsza liczbę niemowląt 
z ulewaniami6

•  zmniejsza liczbę epizodów 
ulewań w ciągu doby6

1629386621779
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Przewlekłe lub nawracające objawy ze strony prze-
wodu pokarmowego u niemowląt, takie jak: regur-
gitacje, kolka niemowlęca czy zaburzony rytm wy-
próżnień (trudności w oddawaniu stolca, zapar-
cie, luźne, wsiąkające stolce), to problemy stosun-
kowo często spotykane w praktyce pediatrycznej. 
Szacuje się, że dotyczą one ok. połowy dzieci do 
6. miesiąca życia – z tego powodu 20-30% rodzi-
ców szuka porady pediatrycznej1. Znacząca więk-
szość tych dolegliwości jest wynikiem zaburzeń 
czynnościowych niebędących efektem chorób or-
ganicznych i mija samoistnie z wiekiem. Jednak 
nasilenie tych objawów, czasem dramatycznie po-
garszających jakość życia dziecka i jego rodziny, 
oraz towarzyszący im niepokój ze strony opieku-

STRESZCZENIE
Przewlekłe lub nawracające dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego występują u ok. 50% niemowląt do 6. miesiąca życia. W diagnostyce w pierw-
szej kolejności należy wykluczyć obecność tzw. objawów alarmowych. U wyselekcjonowanej grupy pacjentów podejrzanych o alergie na pokarm należy 
w ramach diagnostyki przeprowadzić 2–4-tygodniową próbę eliminacji i prowokacji z podejrzanym pokarmem. W przypadku rozpoznania czynnościo-
wych zaburzeń przewodu pokarmowego postępowanie powinno być zorientowanie na wsparcie i edukację rodziców, w tym – przekazanie odpowied-
nich wskazówek żywieniowych. Karmienie piersią powinno być wspierane, nawet jeśli niemowlęta wykazują uporczywe i ciężkie objawy ze strony prze-
wodu pokarmowego. U niemowląt karmionych mieszankami mlecznymi można rozważyć zastosowanie specjalnych mieszanek o udowodnionym działa-
niu redukującym objawy kliniczne. Aktualnie nie ma jednoznacznych dowodów, że interwencje farmakologiczne w istotny sposób prowadzą do zmniej-
szenia nasilenia objawów.
Standardy Medyczne/Pediatria  2021  T. 18  DOI:10.17444/SMP2021.18.13
SŁOWA KLUCZOWE:  LECZENIE ŻYWIENIOWE  KARMIENIE PIERSIĄ  LECZENIE FARMAKOLOGICZNE

ABSTRACT
Chronic or recurrent gastrointestinal symptoms occur in 50% of infants up to 6 months of age. The first step in differential diagnosis is an assessment 
of warning signs indicative of organic disease. Children suspected of food allergies, requires 2-4 week dietary elimination and oral food allergen chal-
lenge. Cornerstone of the management of functional gastrointestinal disorders is parental reassurance, behavior corrections and nutritional interventions. 
Breastfeeding should be supported even in infants with persistent and severe gastrointestinal symptoms. In formula fed infants fed, the use of specialized 
infant formula with proven clinical effect may be considered. Currently, there is no conclusive evidence that pharmacological interventions substantially 
reduce severity of symptoms.
Standardy Medyczne/Pediatria  2021  T. 18  DOI:10.17444/SMP2021.18.13
KEY WORDS:  NUTRITIONAL TREATMENT  BREASTFEEDING  PHARMACOLOGICAL TREATMENT

Dolegliwości ze strony przewodu 
pokarmowego u niemowląt – zaburzenia 
czynnościowe czy alergia na pokarm?
Gastrointestinal symptoms in infants – functional disorders or food allergy?

Piotr Dziechciarz

Klinika Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

GŁÓWNE TEZY

 ■ Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego u nie-
mowląt są częstą przyczyną konsultacji pediatrycznych.

 ■ U niektórych dzieci nasilenie tych objawów jest tak duże, 
że opiekunowie wywierają presję na lekarzy, aby prowa-
dzili szeroką diagnostykę różnicową lub/i stosowali terapię 
empiryczną.

 ■ Diagnostyka różnicowa oraz postępowanie z niemowlę-
tami z objawami ze strony przewodu pokarmowego nie 
jest łatwa, ponieważ nie dysponujemy badaniami labo-
ratoryjnymi wyjaśniającym najczęstsze przyczyny tych 
dolegliwości, a empiryczne terapie dość często nie są 
skuteczne.
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nów sprzyjają wywieraniu dużej presji na lekarzy, 
aby prowadzili szeroką diagnostykę różnicową 
lub/i stosowali terapię empiryczną. W praktyce 
czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowe-
go najczęściej różnicuje się z alergią na pokarmy. 
Jednak ze względu na brak patognomonicznych 
objawów oraz markerów laboratoryjnych (zna-
cząca większość objawów alergicznych ze strony 
przewodu pokarmowego jest efektem alergii IgE-
niezależnej) różnicowanie tych jednostek chorobo-
wych nie jest łatwe.

Wykluczenie objawów alarmowych
Pierwszym krokiem w diagnostyce dzieci z objawa-
mi ze strony przewodu pokarmowego jest wyklucze-
nie tzw. objawów alarmowych, czyli objawów, które 
wymagają pilnej diagnostyki (Tabela 1 i 2). W przy-
padku nieobecności tych objawów nie jest koniecz-
ne przeprowadzanie badań dodatkowych, ponie-
waż szanse na znalezienie ewentualnej patologii są 
tak znikome, że nie równoważą one ani kosztów, 
ani ryzyka związanego z ich wykonywaniem.

Alergia na pokarm czy zaburzenia 
czynnościowe?
Zaburzenia czynnościowe aktualnie rozpoznajemy 
wg Kryteriów Rzymskich IV2. Z formalnego punk-
tu widzenia spełnienie tych kryteriów upoważnia 
do rozpoznania zaburzeń czynnościowych, jednak 
w praktyce objawy te mogą być trudne do odróżnie-
nia od objawów alergii na pokarm. Dlatego pedia-
trzy nierzadko stają przed dylematem – czy u każde-
go niemowlęcia z dolegliwościami trawiennymi nale-
ży podejrzewać alergię na pokarm, czy tylko u wyse-
lekcjonowanej grupy? A jeżeli tak, to jakiej? Nie ma, 
niestety, dobrych danych pochodzących z badań 
naukowych, które pomogłyby klinicyście odpowie-
dzieć na to pytanie. Niewątpliwe częstość występo-
wania alergii na pokarm jest wielokrotnie niższa niż 
zaburzeń klasyfikowanych jako zaburzenia czynno-
ściowe. Ta pierwsza występuje z częstością 0,5-3%, 
podczas gdy te drugie dotyczą niemal połowy dzie-
ci1. Dlatego grupy ekspertów proponują, aby diagno-
stykę alergii na pokarm zarezerwować dla niemow-
ląt z dodatkowymi objawami sugerującymi alergię, 

Tabela 1. Objawy alarmowe w regurgitacjach niemowlęcych

OBJAWY OGÓLNE

 ●spadek masy ciała/zwolnienie tempa wzrastania
 ●apatia
 ●nadmierny niepokój/ból
 ●dyzuria
 ●gorączka

OBJAWY NEUROLOGICZNE

 ●nadmiernie napięcie ciemiączka/szybki wzrost obwodu głowy
 ●drgawki
 ●mikro/makrocefalia

OBJAWY GASTROENTEROLOGICZNE

 ● forsowne wymioty
 ●nocne wymioty
 ●wymioty żółciowe
 ●wymioty z krwią
 ●przewlekła biegunka
 ●znaczne wzdęcie brzucha
 ●początek wymiotów > 6. m.ż. lub narastanie/przetrwanie wymiotów > 12.-18. m.ż.

Tabela 2. Objawy alarmowe w kolce niemowlęcej

OBJAWY

 ●niezwykle nasilony lub piskliwy płacz
 ●objawy kolki > 5. m.ż.
 ●apatia między napadami kolki
 ●częste regurgitacje/wymioty
 ●spadek masy ciała/zwolnienie tempa wzrastania
 ●nieprawidłowości w badaniu fizykalnym
 ●silny niepokój u rodziców
 ●zaburzenia nastroju/depresja u matki
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takimi jak: nawracający skurcz oskrzeli, trudności 
w karmieniu, atopowe zapalenie skóry lub/i dla dzie-
ci, u których nie ma poprawy po leczeniu konwencjo-
nalnym (w tym: interwencje żywieniowe) albo u tych 
z bardzo dużym nasileniem objawów3,4 (Rycina 1).
W przypadku podejrzenia na podstawie objawów 
klinicznych alergii IgE-zależnej o łagodnym i umiar-
kowanym nasileniu wskazane jest przed próbą pro-

wokacji wykonanie poziomu specyficznego IgE lub 
wykonanie testu skórnego (nie ma przeciwskazań 
do wykonywania testów skórnych u małych dzie-
ci) na określony pokarm (zwykle mleko), a następ-
nie wykonanie nadzorowanej przez specjalistę aler-
gologa/gastrologa próby eliminacji i prowokacji5 
(Tabela 3, Rycina 1). W przypadku znacznie czę-
ściej występującej u małych dzieci alergii IgE-nieza-

RYCINA 1. Postępowanie z niemowlętami z objawami z przewodu pokarmowego i podejrzeniem IgE-niezależnej alergii na pokarm

Tabela 3. Objawy ze strony przewodu pokarmowego w zależności od typu alergii5

TYP 

ALERGII

ŁAGODNE/
UMIARKOWANE 

OBJAWY ALERGII  
IGE-ZALEŻNEJ

CIĘŻKIE OBJAWY 

ALERGII IGE-ZALEŻNEJ

ŁAGODNE/UMIARKOWANE 

OBJAWY ALERGII  

IGE NIEZALEŻNEJ

CIĘŻKIE OBJAWY ALERGII 

IGE-NIEZALEŻNEJ

Czas trwania 
objawów

od kilku minut  
do 2 godz.

od kilku minut  
do 2 godz.

od 2 do 72 godz.
(zwykle > 1 objaw)

od 2  
do 72 godz.

Objawy  ●wymioty
 ●biegunka
 ●ból brzucha/
kolka

 ●anafilaksja (objawy 
ze strony przewodu 
pokarmowego 
+ objawy z innych 
układów)

 ● rozdrażnienie/kolka
 ●wymioty
 ●odmowa przyjmowania 
pokarmu/niechęć do jedzenia
 ●biegunka: luźne stolce, częstsze
 ●ból/tkliwość brzucha
 ●krew w stolcu bez innych 
objawów chorobowych
 ●zaparcie (szczególnie oddawanie 
miękkich stolców z nadmiernym 
wysiłkiem)
 ●bolesne oddawanie gazów

Co najmniej 1 z poniższych 
objawów o ciężkim i przewle-
kłym przebiegu:

 ●wymioty
 ●odmowa przyjmowania 
pokarmu/niechęć do 
jedzenia
 ●przewlekła biegunka
 ●znaczna ilość krwi i/lub 
śluzu w stolcu; nieregularne, 
bolesne stolce
 ●zaburzenia wzrastania

Objawy współistniejące

 ●nawracający skurcz oskrzeli
 ● trudności w karmieniu
 ●atopowe zapalenie skóry

Brak poprawy po leczeniu konwencjonalnym (np. interwencje 
żywieniowe) / duże nasilenie objawów

Podejrzenie alergii na pokarm

Rozważyć dietę bez potencjalnego alergenu (najczęściej mleko) na 2–4 tygodni

Dieta zwykła u mamy lub standardowe mleko modyfikowaneDieta bez alergenu na 6-9 miesięcy

Dodatnia próba prowokacji Ujemna próba prowokacji

Prowokacja potencjalnym alergenem
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leżnej o łagodnym i umiarkowanym nasileniu dia-
gnostyka może być prowadzona bezpośrednio przez 
lekarza zajmującego się dzieckiem. U dzieci z ciężką 
postacią alergii IgE-zależnej i IgE-niezależnej zaleca 
się prowadzenie diagnostyki w szpitalu5.
W literaturze medycznej toczy się ostatnio debata 
na temat alergizacji przez pokarm kobiecy – istnie-
ją stanowiska poszczególnych ekspertów kwestio-
nujących możliwość występowania alergizacji drogą 
pokarmową w trakcie wyłącznego karmienia pier-
sią6. Niemniej jednak aktualne stanowiska najważ-
niejszych organizacji zajmujących się alergią na po-
karm – zarówno alergologicznych, jak i gastrolo-
gicznych – zalecają diagnostykę w kierunku aler-
gii na pokarm również u niemowląt karmionych 
piersią7,8.
W praktyce klinicznej istnieją pewne trudności in-
terpretacyjne dotyczące powiązania objawów aler-
gii na pokarm z czasem ekspozycji matki na po-
tencjalny alergen oraz znalezieniem uczulającego 
składnika pokarmowego. Zwykle diagnostykę roz-
poczyna się od empirycznego wycofania białka mle-
ka krowiego i/lub białka jaja kurzego z diety ma-
my. Decydując się na czasowe, diagnostyczne wy-
cofanie potencjalnego alergenu, należy pamiętać, 
że każde ograniczenie diety wiąże się dla matki 
z ryzykiem wystąpienia niedoborów pokarmowych9 
(Tabela 4). Dlatego w przypadkach wycofania z die-
ty więcej niż jednego składnika pokarmowego reko-
menduje się konsultację dietetyczną5. Referencyj-
ną metodą rozpoznania alergii na pokarm jest me-
toda wycofania i prowokacji. Najczęściej u niemow-
ląt obserwujemy objawy alergii IgE-niezależnej. Ze 

względu na to, że objawy w alergii IgE-niezależ-
nej występują po kontakcie z alergenem (od 2 do 
72 godz.), prowokacje wykonuje się metodą otwar-
tą w warunkach domowych. Aby zwiększyć traf-
ność diagnostyczną tej metody, rekomenduje się 
2–4-tygodniowy okres wycofania alergenu, po któ-
rym należy przeprowadzić prowokację (Rycina 1). 
W praktyce interpretacja próby eliminacji prowo-
kacji może nie być jednak łatwa. Ocenie poddawa-
ne są stosunkowo mało specyficzne objawy, mają-
ce często naturalnie zmienny charakter. W trakcie 
tej próby może dojść do wystąpienia innych cho-
rób, np. drobnych infekcji, których objawy mogą 
być interpretowane jako objawy alergii. Co więcej 
– zaburzenia czynnościowe i alergia na pokarmy 
mogą współistnieć u tego samego pacjenta, dlate-
go poprawa na diecie eliminacyjnej może być jedy-
nie częściowa. Niektórzy autorzy sugerują nawet, 
że zmniejszenie regurgitacji/wymiotów u dzieci 
karmionych mieszankami o znacznym stopniu hy-
drolizy białka jest związana z przyspieszeniem cza-
su pasażu, a nie z efektem eliminacji białka mleka 
krowiego10. Wreszcie – należy pamiętać, że z powo-
du prowadzenia próby metodą otwartą wyniki jej 
zależą od nastawienia rodziców, którzy mogą np. 
nadinterpretować występowanie subiektywnych 
objawów u dziecka jako efekt alergii na pokarm. 
Nie należy również ignorować bazowego prawdopo-
dobieństwa wystąpienia dodatniej próby prowoka-
cji – częstość alergii na pokarm u niemowląt jest 
bardzo mała, podczas gdy czynnościowych zabu-
rzeń przewodu pokarmowego – wielokrotnie więk-
sza (patrz wyżej).

Tabela 4. Składniki pokarmowe w najczęściej wycofywanych z diet mam karmiących produktach

Mleko witamina A, B2, B5, B12, wapń, fosfor, magnez (witamina D)

Jajo witamina A, B2, B5, B7, B12, D, E, kwas foliowy, żelazo, PUFA, selen, jod

Soja witamina B2, B6, B7, kwas foliowy, wapń, fosfor, magnez, wapń, żelazo, cynk, błonnik

Pszenica witaminy B1, B2, B3, wapń, żelazo, błonnik

Tabela 5. Krótko- i długofalowe efekty kolki niemowlęcej25

EFEKTY KRÓTKOFALOWE EFEKTY DŁUGOFALOWE

 ●częstsze zmęczenie i wyczerpanie u matek
 ●zwiększone ryzyko depresji poporodowej u matki
 ●zwiększone ryzyko wystąpienia problemów emocjonalnych
 ●zwiększone ryzyko problemów z karmieniem
 ●zwiększone ryzyko przedwczesnego zaprzestania karmienia piersią
 ●częste zmiany odżywek dla niemowląt
 ●zwiększone ryzyko problemów w interakcjach matka–dziecko, ojciec–
dziecko i matka–ojciec
 ●zwiększone ryzyko zespołu maltretowanego dziecka oraz dziecka 
potrząsanego 

 ●mniej satysfakcjonujące życie rodzinne
 ●dzieci w wieku przedszkolnym częściej są postrzegane 
przez matki jako słabsze
 ●częstsze występowanie bólu brzucha w wieku 
przedszkolnym i szkolnym
 ●problemy ze snem wieku przedszkolnym i szkolnym
 ●zwiększone ryzyko wystąpienia problemów 
behawioralnych, takich jak: trudności z regulacją emocji, 
częste napady złości lub zwiększona impulsywność
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W przypadku rozpoznania alergii na dany pokarm 
wskazane jest odstawienie pokarmu na 6 miesię-
cy (Rycina 1). Stosunkowo częstym błędem spo-
tykanym w praktyce jest nieprzeprowadzenie pró-
by prowokacji po poprawie klinicznej uzyskanej 
po wycofaniu pokarmu. Należy pamiętać, że zabu-
rzenia czynnościowe ustępują z czasem, co może 
imitować poprawę pod wpływem diety eliminacyj-
nej. Brak próby prowokacji może narazić dziecko 
lub matkę na niepotrzebnie długotrwałe stosowa-
nie diety eliminacyjnej.

Postępowanie w zaburzeniach 
czynnościowych
W przypadku rozpoznania zaburzeń czynnościo-
wych celem postępowania jest pomoc rodzicom 
w radzeniu sobie z dolegliwościami oraz zapobiega-
nie krótko- i długookresowym następstwom proble-
mów gastrologicznych (Tabela 5).
W trakcie konsultacji przede wszystkim należy kon-
centrować się na wsparciu emocjonalnym rodziców, 
edukowaniu ich w zakresie powszechności i prze-
mijającego charakteru objawów oraz na poradzie 
żywieniowej dotyczącej wielkości posiłków (u dzie-
ci karmionych mlekiem modyfikowanym), częstotli-
wości karmienia i technik karmienia (u dzieci kar-
mionych piersią). Należy zwrócić rodzicom uwagę, 
że powinni unikać przekarmiania niemowląt, po-
nieważ może ono nasilać objawy ze strony przewo-
du pokarmowego. Nie każda zmiana zachowania 
czy objaw musi być kojony przystawieniem do pier-
si lub podaniem butelki. Chociaż dowody wskazują-
ce na istotne korzyści z takiego postępowania są na-
dal dość skąpe, to interwencje te są pozbawione ry-
zyka i kosztów11.
W przypadku dzieci karmionych piersią lub w spo-
sób mieszany porada żywieniowa powinna pod-
kreślać korzyści płynące z karmienia naturalnego, 
a w razie potrzeby rodzice powinni otrzymać odpo-
wiednią pomoc doradców laktacyjnych. Karmienie 
piersią powinno być wspierane, nawet jeśli niemow-
lęta wykazują uporczywe i ciężkie objawy ze strony 
przewodu pokarmowego – nie ma obecnie dowodów, 
że rezygnacja z karmienia naturalnego prowadzi do 
łagodzenia objawów klinicznych.
U dzieci karmionych mlekiem modyfikowanym 
lub w sposób mieszany można rozważyć podawa-
nie mieszanek przeznaczonych dla dzieci z dole-
gliwościami ze strony przewodu pokarmowego. 
Niestety, liczba badań z randomizacją wskazują-
cych na ich korzystny efekt w łagodzeniu objawów 
ze strony przewodu pokarmowego jest niewielka. 
W przypadku dzieci z regurgitacjami podawanie 
mieszanek wzbogaconych w środki zagęszczające 
(mieszanki AR) lub dodawanie środków zagęszcza-
jących do mleka modyfikowanego zmniejsza czę-

stość ulewań i wymiotów. Nie jest jednak jasne, 
czy stosowanie tych mieszanek wpływa na nasile-
nie innych objawów związanych z ulewaniami, ta-
kich jak niepokój czy płaczliwość12. W leczeniu kol-
ki niemowlęcej ocenie poddano skuteczność kilku 
interwencji żywieniowych, takich jak: dieta hipo-
alergiczna matek karmiących, podawanie miesza-
nek o znacznym i nieznacznym stopniu hydroli-
zy białka oraz mieszanek sojowych. Jednak wyni-
ki badań – ze względu na małą liczbę prac oce-
niających efekty poszczególnych interwencji ży-
wieniowych – nie dają dostatecznie silnych argu-
mentów ani za, ani przeciw stosowaniu tych inter-
wencji w leczeniu kolki niemowlęcej13,14. Natomiast 
u zdrowych dzieci wykazano, że kompozycja GOS/
FOS z mieszanką fermentowaną skutecznie redu-
kuje ryzyko wystąpienia objawów kolki niemowlę-
cej15,16. Istnieją również pojedyncze badania, któ-
re wykazały, że profilaktyczne stosowanie niektó-
rych (choć nie wszystkich) probiotyków (z dostęp-
nych w Polsce – jedynie Lactobacillus Reuteri Pro-
tectis) u zdrowych dzieci zmniejsza ryzyko wystą-
pienia kolki niemowlęcej oraz skraca czas trwania 
płaczu u niemowląt.
Jedną z najlepiej udokumentowanych interwencji 
u dzieci z kolką niemowlęcą jest podawanie probio-
tyku Lactobacillus Reuteri Protectis (L. reuteri DSM 
17938). W metaanalizie indywidualnych danych 
pacjentów wykazano, że w porównaniu do place-
bo probiotyk ten zmniejsza czas trwania płaczu i/
lub niepokoju średnio niespełna o godzinę w sto-
sunku do wartości wyjściowych, ale tylko u dzieci 
karmionych piersią – w 21. dniu leczenia średnio 
46,4 min (95% CI: -67,2 do -25,5 min, ilość pacjen-
tów: 227)17. Nieco większy efekt uzyskano przy po-
dawaniu sacharozy – średnia różnica między gru-
pą badaną a grupą kontrolną pod względem dłu-
gości płaczu wyniosła -1,72 godz. (95% CI: -1,38 
do -2,06 godz.). W badaniu tym wzięło udział tyl-
ko 35 pacjentów, co nie pozwala na wyciągnięcie 
ostatecznych wniosków na temat skuteczności te-
go sposobu leczenia kolki niemowlęcej18. Ponad-
to istnieją obawy, że skojarzenie smaku słodkie-
go z efektem uspokajającym wzmocni u niemowląt 
skłonność do większego spożycia słodyczy w wieku 
późniejszym. Niestety żadne z 3 opublikowanych 
badań oceniających stosowanie preparatów lakto-
zy nie pozwala na wyciągnięcie wniosków o sku-
teczności tego preparatu w łagodzeniu objawów 
kolki niemowlęcej13.
Nie dysponujemy badaniami na temat interwencji 
dietetycznych u niemowląt z zaparciem. Przeprowa-
dzono jedynie badania u zdrowych niemowląt. Wska-
zują one, że dodatek niektórych prebiotyków do mlek 
modyfikowanych, takich jak: fruktoooligosacharydy 
(FOS), galaktoooligosacharydy (GOS), kwaśne oligo-
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DO ZAPAMIĘTANIA

 ■ Przewlekłe/nawracające dolegliwości ze strony przewodu 
pokarmowego występują u ok. 50% niemowląt do 6. m.ż.

 ■ W diagnostyce tych objawów w pierwszej kolejności nale-
ży wykluczyć obecność tzw. objawów alarmowych, które 
mogą wskazywać na chorobę organiczną.

 ■ Diagnostykę alergii na pokarm należy rozważyć u niemow-
ląt z dodatkowymi objawami sugerującymi alergię, takimi 
jak: nawracający skurcz oskrzeli, trudności w karmieniu, 
atopowe zapalenie skóry lub/i dla dzieci, u których nie ma 
poprawy po postępowaniu konwencjonalnym albo u tych 
z bardzo dużym nasileniem objawów.

 ■ Przy rozpoznaniu czynnościowych zaburzeń przewodu po-
karmowego główną rolą lekarza jest uspokojenie, edukacja 
i wsparcie rodziców oraz unikanie niepotrzebnego stoso-
wania środków farmakologicznych.

 ■ U dzieci karmionych mlekiem modyfikowanym można roz-
ważyć zastosowanie specjalnych mieszanek o udowodnio-
nym działaniu redukującym objawy kliniczne.

sacharydy (AOS), kompozycja GOS/FOS, mieszanki 
GOS, FOS i AOS oraz mieszanka oligofruktozy z inu-
liną korzystnie wpływa na zmianę konsystencji stol-
ca na bardziej miękką19,20,21.
Stosując interwencje żywieniowe należy pamiętać, 
że efekt działania lub jego brak można zaobserwo-
wać dopiero po kilku dniach – i dlatego nie zaleca 
się szybkich zmian danego preparatu.
Reasumując, choć dowodów na skuteczność inter-
wencji żywieniowych w redukcji objawów ze strony 
przewodu pokarmowego jest stosunkowo niedużo, 
to zapewniają one odpowiedni profil bezpieczeństwa 
i nie są obciążone nadmiernymi kosztami.
Aktualnie nie ma dowodów z badań klinicznych 
na to, że środki farmakologiczne w znaczący sposób 
zmniejszają u niemowląt nasilenie objawów ze strony 
przewodu pokarmowego. Nawet jeśli niektóre z nich 
wykazują znamiennie statystyczny efekt, to z kli-
nicznego punktu widzenia nie są szczególnie istotne. 
W przypadku podawania preparatów ziołowych efekt 
ten wynosi maksymalnie ok. 1,5 godz. (metaanalizie 
poddano 3 badania oceniające różne preparaty zio-
łowe)18. W przypadku bromku citmetoprium oraz di-
cyklominy (oba niedostępne w Polsce) obserwowany 
efekt jest jeszcze mniejszy i choć istotny statystycz-
nie – jest wątpliwy zarówno ze względu na ilość (po-
jedyncze prace), jak i jakość badań18. Ponadto nale-
ży pamiętać, że preparaty te mogą być obciążone wy-
stępowaniem działań niepożądanych. W dotychczas 
opublikowanych badaniach nie wykazano korzyst-
nego wpływu stosowania inhibitorów pompy proto-
nowej i simeticonu w kolce niemowlęcej18,21.
Również u niemowląt z regurgitacjami stosowanie 
inhibitorów pompy protonowej nie wpływa na czę-
stość wymiotów22. Podobnie nie wykazano korzyst-
nego efektu stosowania środków zobojętniających, 
w tym alginianów22. Brak jest również skutecznego 
leczenia farmakologicznego dla dzieci z dyschezją. 
Pomimo braku badań oceniających skuteczność 
środków osmotycznie czynnych u niemowląt z za-
parciem, do 6. m.ż. do leczenia zaleca się laktulozę, 
a od 6. m.ż. pierwszego rzutu są makrogole24.
Podsumowując – różnicowanie między zaburzenia-
mi czynnościowymi przewodu pokarmowego a aler-
gią na pokarm w praktyce klinicznej nie zawsze 
jest łatwe i nierzadko przypomina słynny hipokra-
tejski aforyzm: „Życie krótkie, sztuka długa, oka-
zja ulotna, doświadczenie niebezpieczne, sąd nieła-
twy”. Główną rolą pediatry w postępowaniu z dzieć-
mi z czynnościowymi objawami ze strony przewo-
du pokarmowego jest emocjonalnie wspierać rodzi-
ców, ograniczając nadmierną, często inwazyjną dia-
gnostykę i farmakoterapię (szczególnie tę o niewy-
starczająco dobrze udokumentowanej skuteczności) 
i pamiętając o innej maksymie Hipokratesa: „Natu-
ra leczy, a lekarz czuwa”.
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•  na każdym etapie postępowania dietetycznego w przypadku alergii na białka mleka 
krowiego

•  w objawach ze strony różnych układów i o różnym nasileniu1-4

•  skuteczność potwierdzona w badaniach klinicznych1-4
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1997. 4. Vanderhoof J.A. et al. The Journal of Pediatrics, 131(5): 741-744, 1997.

Bebilon pepti 1 Syneo, Bebilon pepti 2 Syneo to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w przypadku alergii pokarmowej na białka mleka 
krowiego. Do stosowania pod nadzorem lekarza. Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem karmienia niemowlęcia. 

Neocate LCP to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego u niemowląt w alergii na białka mleka krowiego, złożonej nietolerancji białek 
pokarmowych i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna. Do stosowania pod nadzorem lekarza, po rozważeniu wszystkich możliwych sposobów żywienia, 
w tym karmienia piersią. Neocate Junior o smaku neutralnym, Neocate Junior o smaku waniliowym, Neocate Junior o smaku truskawkowym to żywność specjalnego przeznaczenia 
medycznego, do postępowania dietetycznego u dzieci w wieku powyżej 1. roku życia w alergii na białka mleka krowiego, złożonej nietolerancji białek pokarmowych i innych 
schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna. Do stosowania pod nadzorem lekarza. 

Nutricia Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa; więcej informacji dla lekarzy: www.akademiabebilon.pl; portal dla rodziców: www.alergianamlekokrowie.pl

Materiał przeznaczony dla osób mających kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia, farmacji lub innych pracowników służby zdrowia odpowiedzialnych za opiekę nad 
matkami i dziećmi.
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Bebilon Comfort, Bebilon AR i Bebilon Nutriton, to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego i należy ją stosować pod nadzorem lekarza.

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt.

Materiał przeznaczony dla osób mających kwalifi kacje w dziedzinie medycyny, żywienia lub farmacji. 1629386621779

KOLKA I/LUB ZAPARCIE ULEWANIE

MAŁY PACJENT ZE SPECJALNYMI 
POTRZEBAMI ŻYWIENIOWYMI 

1.   Preparat powinien być stosowany 3-4 miesiące, a okres ten można bezpiecznie 
przedłużać w zależności od potrzeby1. 

2.  Znaczącą redukcję dolegliwości można zaobserwować już po 7 dniach
wyłącznego stosowania Bebilon Comfort i Bebilon AR, a dłuższe stosowanie 
preparatu zwiększa jego skuteczność2,3.

3.  Warto uczulać rodziców, aby nie przerywali podawania preparatu zbyt 
wcześnie, by miał czas zadziałać.

4.  Specjalistyczne preparaty do żywienia niemowląt, takie jak Bebilon Comfort 1 
i Bebilon AR, oprócz redukcji dolegliwości trawiennych, zaspokajają potrzeby 
żywieniowe niemowląt. Bebilon Comfort 2 wraz z odpowiednią dietą zaspokaja 
potrzeby żywieniowe niemowląt po 6. miesiącu życia.

5.  Bebilon AR i Bebilon Comfort dodatkowo wspierają funkcjonowanie układu 
odpornościowego, dzięki zawartości scGOS/lcFOS (9:1)4.

6.  Po ustąpieniu dolegliwości zalecany jest powrót do standardowego mleka 
modyfi kowanego. 

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ RODZICÓW?
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