
A heveny infekciós gastroenteritis (AGE) világszerte a leggyakoribb gyer-

mekbetegségek egyike. A háromévesnél  atalabbak esetében Európá-

ban évente 0,5-1,9 AGE epizóddal kell gyermekenként számolni. A bete-

gek többségének kezelése a házi gyermekorvosok, háziorvosok feladata. 

Az otthoni ápolás lényege az orális folyadékterápia. A beteggel kapcsolatos 

három legfontosabb feladat egyike a kiszáradás mértékének megítélése. Ez 

a kórel zményen, továbbá a  zikális vizsgálat során észlelt eltéréseken alap-

szik. Erre támaszkodva határozható meg az exsiccosis foka és a volumende  cit. 

A következ  teend  eldönteni, hogy a beteg igényel-e kórházi ellátást.

Az 1. táblázatban leírtakon túlmen en hospitalizációt igényel a szöv dmé-

nyes kórlefolyás (invazív kórkép), ha a széklettel jelent sebb mennyiség  vér 

ürülését tapasztaljuk (invagináció, HUS, anaphylactoid purpura). A hányás-

hasmenés tünetegyüttese nemritkán differenciáldiagnosztikai problémát vet 

föl. Csecsem - és kisdedkorban nem speci  kus tünetegyüttes: különösen 

magas lázzal való társulása megkérd jelezi az AGE kórisméjét, és egyéb 

(szisztémás vagy lokalizált) infekciózus kórkép lehet sége miatt további vizs-

gálatokra lehet szükség. Ezen tünetegyüttes neve: parenteralis diarrhoea. 

A háttérben leggyakrabban légúti vagy húgyúti fert zés, esetleg primér 

bakteriémia áll. Harmadik feladatunk a folyadékterápia elkezdése.

Az AGE tüneti terápiáját az idei év két közleménye újraértékelni java-

solja (ld.: irodalom). Ezen újragondolás f bb szempontjai a követke-

z k: a rehidrálás, a diéta, a hányáscsillapítás, a probiotikumok szerepe 

és a hasmenés csillapításának módjai.

Terápiás tevékenységünk gerince változatlanul a folyadékpótlás. 

Ennek eszközei az orális rehidráló oldatok, melyekb l több készítmény van 

forgalomban. Adagolása (a kiszáradás mértékét l függ en) 50-100 ml / ttkg 

három-négy óra alatt. Dózis túllépéssel nem tudunk bajt okozni! Az orális 

rehidrálás részletes menetét a 2. táblázat tartalmazza. 

Szükség esetén házilag is készíthet  a hivatalos összetétel ekhez 

nagyban hasonló és eredményesen alkalmazható oldat: 1 teáskanálnyi 

konyhasó és 8 teáskanálnyi kristálycukor 1 l vízben oldva és hozzáadva 

1 csésze narancslét vagy két banánt. Enyhe exsiccosisban elegend  

a folyadékbevitelt fokozni, és a gyermek táplálását a szokásos étrenddel 

(esetleg csökkentett adagokkal) folytatni.

Javasolt a szokásos étrend korai (< 12 óra) visszaállítása; a tejcukor meg-

vonása nélkül. Nagyobb gyermekek elfogadhatják a „BRAP” kombinációt: 

banán, rizs, almaszósz és pirítós együtt.

Hányáscsillapításra megfelel  szerrel jelenleg nem rendelkezünk. 

Az egyetlen igazán hatékony molekula -az ondansetron- ilyen indikáció-

ban nincsen törzskönyvezve; ráadásul fokozhatja a hasmenést és komoly 

mellékhatásai lehetnek. Más hányáscsillapításra (is) használt szerek 

(dexamethason, granisetron) hatékonysága nem bizonyított.

A hatásosságot illet en kielégít  bizonyíték csak a Lactobacillus GG-t 

és/vagy a Saccharomyces boulardii-t tartalmazó probiotikumokkal 

áll rendelkezésre.

A hasmenést hagyományosan három támadásponton igyekszünk mérsékel-

ni: a motilitás gátlásával, adszorbensekkel, ill. a szekréció mérséklésével.

A feln ttgyógyászatban kiterjedten használt loperamid opiat agonista. 

A plexus myentericusban elhelyezked   receptor-, továbbá a muscarin 

típusú acetylcholin receptor aktivációjával a bélmotilitást kifejezetten, 

a nyálkahártyasejtek szekrécióját mérsékelten gátolja. Csecsem - és kis-

dedkorban, dysenteria syndromában, súlyos exsiccosisban és malnutritioban 

a lehetséges súlyos mellékhatások miatt tilos adni!

Az adsorbensek közül az európai gyermekgasztroenterológiai társaság 

(az ESPGHAN) egyedül a diosmectit alkalmazását tartja helyénvalónak, 

a többi molekuláét (bizmut, cholestyramin, szén) nem.

A New England Journal of Medicine 

már 2000-ben (343:463-467) 

beszámolt egy újabb molekula, a 

racekadotril székletmennyiséget 

jelent sen csökkent  hatásáról 

nem gyulladásos AGE-ben szen-

ved   gyermekbetegek esetében. A 

racekadotril, -ill. aktív metabolitja, 

a tiorfán- a loperamidhoz hason-

lóan a bélfal neurotransmitter 

rendszerében fejti ki hatását: 

gátolja az enkefalináz (neutrális 

endopeptidáz) enzim m ködését. 

Az enkefalináz aktivitásának hiá-

nyában az endogén opioid peptidek 

-az enkefalinok- serkenteni képe-

sek a szekretoros hámsejtek delta 

receptorait. Ennek eredménye a 

nyálkahártya hiperszekréciójának 

lényeges csökkenése (1. ábra). 

Fontos: nem gátolja a bélmotilitást! A hasmenésben a folyadékvesztesé-

gért részben felel s hiperszekréció ellen tehát hatékony szerrel rendel-

kezünk. Mivel nem jut be az agyszövetbe, nincsen központi idegrendszeri 

hatása. Felszívódása és enzimgátló hatása gyorsan bekövetkezik és nyolc 

órán keresztül észlelhet . Mellékhatás-pro  lja kedvez . A járóbetegek 

körében végzett vizsgálatok nemcsak a széklet mennyiségének és 

a székürítés gyakoriságának a csökkenését bizonyították, hanem 

az AGE-es epizódok id tartamának csökkenését is, és ami talán 

a legfontosabb: a racekadotrillal kezeltek körében szigni  kánsan csökkent 

a kórházi felvételek gyakorisága. 

A 3. táblázat az egyes tüneti szerek összehasonlító hatékonyságát 

mutatja be; az oralis rehidráló kezeléssel együtt alkalmazva.

Az egyes tüneti szerek hatása az AGE paramétereinek 
mérséklődésére

O. R. F. racekadotril diosmectit probiotikum

id tartam -

frekvencia -

mennyiség -

hospitalizáció - -

iv. kezelés - -

3. táblázat
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Az acut gastroenteritis ellátása az alapellátásban: 
folyadék- és adjuváns kezelés

A kórházi elhelyezés javallatai

fi atal csecsemő (< 8 ttkg vagy < 6 hónap)

tetemes folyadékvesztés

nem szűnő hányás

súlyos dehidráció

szenzóriumzavar

az orális rehidráció kudarca

1. táblázat

A csecsemő és a kisded orális folyadékkezelése

iniciális defi citpótlás: 50-100 ml / ttkg-nyi O.R.F. 
az első három-négy órában

+
a fenntartó folyadékszükséglet biztosítása

+
a veszteség folyamatos pótlása: 
egy-egy vizes szék / hányás után 60-120 ml 
O.R.F. plusz (10 ttkg fölött 120-140 ml)

2. táblázat

A racekadotril hatása

enkefalináz

racekadotril 
gátolja

enkefalinok

a hiperszekréció 
(és a folyadékvesztés) 

gátlása

1. a hasmenés időtartamának csökkenése
2. a hospitalizációk számának csökkenése
3. a hasmenéses tünetek mérséklődése

1. ábra
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