
DYSPEPSIA – definícia

- súhrnné označenie súboru rôznorodých tráviacich ťažkostí

- prejav gastrointestinálnych chorôb

- sprievodný jav ochorení iných systémov

- chronické, recidivujúce ťažkosti

Dyspepsia: horného typu 

dolného typu

- dyskomfort – subjektívny nepríjemný pocit, ktorý nie je 

bolesťou, zahŕňa veľa symptómov.



DYSPEPSIA – klasifikácia

- obtiažna - založená na nespoľahlivých a často pacientom 

menených anamnestických údajoch

- príznaky premenlivé

- podľa príčiny

- organická (organické ochorenie tráviaceho traktu)

- sekundárna (ochorenia mimo tráviaci trakt)

- funkčná

- nevyšetrená dyspepsia – na základe anamnézy, 

fyzikálneho vyš., priamo dostupných testov – riešená  

empiricky (bez špecializovaných vyšetrení).



DYSPEPSIA horného typu –

epidemiológia

- ¼  svetovej populácie 

- ¼  vyhľadá lekára

- 17 % nevyšetrená dyspepsia

- 10 % pac. s novými ťažkosťami je hneď endoskopovaných

- 20-30 % pac. je endoskopovaných do 1 roka  

Rejchrt a kol.,2005



DIAGNOSTICKÝ PRÍSTUP

- anamnéza – vzťah k fyzickej a psychickej záťaži, rozbor 

životosprávy, lieky,  alarmujúce príznaky,

- fyzikálne vyšetrenie – známky vegetatívnej dystónie,

- lab. diagnostika, 

- terapeutický test – PPI, prokinetiká, spasmolytiká,                                      

eubiotiká,

- endoskopické vyšetrenie

- funkčné a rádiodiagnostické vyšetrenia, ...



KLASIFIKÁCIA  hornej dyspepsie

C. Príčiny dyspepsie

Najčastejšie:

- peptický vred,

- GERD,

- NSA gastropatie,

- FUNKČNÁ DYSPEPSIA.



NSA GASTROPATIE

- častá, iatrogénne vyvolaná klinická jednotka, 

incidencia a prevalencia prudko stúpa

- pri pravidelnom užívaní NSA: - endoskopické erozívne zmeny až   

50% pacientov,  

- z nich 5% klinické ťažkosti,

- 5 % závažné komplikácie,

- umocňujúce rizikové faktory: - vysoké dávky, vek nad 65 rokov,                                               

- kombinácia s ASA, antikoagulanciami,       

antidepresívami, kortikoidmi, ... 

- fajčenie a alkohol, 

- vredová choroba GD v anamnéze. 



NSA GASTROPATIE – zásady prevencie

1. všeobecné: racionálna indikácia, čo najnižšie účinné dávky, čo         

najkratší čas, potencovať paracetamolom, podľa   

možnosti nekombinovať s ASA, 

2. pacienti bez RF: neselektívne NSA, pri ich intolerancii preferenčné

3. pacienti s RF inými než vred alebo krvácanie do GIT:

- preferenčné NSA, 

- neselektívne  NSA + PPI 1x denne, ráno 30 min pred jedlom,                                       

- ak nutná kombinácia s ASA – podávať PPI. 

4. Pacienti s vysokým rizikom gastropatie:

- preferenčné NSA + PPI, selektívne NSA + PPI,

- NSA + ASA nepodávať.

H2- blokátory nezaisťujú dostatočnú ochranu gastropatie  



A. Funkčné poruchy ezofágu

A1. Funkčná pyróza – pálivý retrosternálny dyskomfort alebo bolesť, bez 

prítomnosti GERD, bez histologických známok poruchy motility

( napr. achalázia, sklerodermia).

A2. Funkčná bolesť na hrudi pravdepodobne ezofágového pôvodu

- dyskomfort alebo bolesť v strednej čiare na hrudníku, ktorá nie je  

pálivého charakteru, zamieňa sa s AP.

A3. Funkčná dysfágia – pocit abnormálneho prechodu tekutého alebo   

tuhého sústa potravy ezofágom.

A4. Globus - trvalý alebo intermitentný nebolestivý pocit cudzieho telesa 

v hrdle, objavuje sa medzi jedlami.



B. Funkčné poruchy gastroduodena

B1. Funkčná dyspepsia – aspoň 1 zo symptómov

- postprandiálna plnosť (nepríjemný pocit pretrvávania potravy     

v žalúdku),

- včasná sýtosť (nepríjemný pocit skoro preplneného žalúdku, 

bez závislosti na objeme potravy, jedlo nemôže byť dokončené),

- epigastrická bolesť,

- epigastrické pálenie.

B2. Poruchy spojené s eruktáciami

B2a. Aerofágia

- obtiažne opakované eruktácie niekoľkokrát za týždeň,

- prehĺtanie vzduchu je objektívne pozorované alebo merané.   

B2b. Nešpecifické nadmerné eruktácie

- obtiažne opakované eruktácie niekoľkokrát za týždeň,

- nie je dôkaz o prehĺtaní vzduchu.    



B. Funkčné poruchy gastroduodena

B3. Nauzea a zvracanie

B3a. Chronická idiopatická nauzea

- nauzea niekoľkokrát za týždeň, nie vždy spojená so zvracaním.

B3b. Funkčné zvracanie

- 1 alebo viac epizód vracania za týždeň,

- neprítomnosť chorôb z príjmu potravy, ruminácia a ťažké   

psychické  ochorenia,

- neprítomnosť vyvolávaného zvracania, drogy, poruchy CNS, ...

B3c. Syndróm cyklického zvracania

- opakujúce sa epizódy zvracania s akútnym začiatkom, v trvaní 

menej ako týždeň, 3 a viac epizód do roka, 

v medziobdobí bez nauzey a zvracania.  



B. Funkčné poruchy gastroduodena

B4. Ruminačný syndróm dospelých

- opakovaná ľahká regurgitácia nedávno požitej potravy do úst,  

následné opakované prežúvanie, prehltnutie alebo vypľutie,

- epizódy trvajú cca 1 – 2 hodiny, nepredchádza nauzea,

- častokrát zamieňaný so sekundárnym vracaním pri gastroparéze, 

GERD, anorexii, bulimii, 

- často hmotnostný úbytok.     



FUNKČNÁ DYSPEPSIA – prístup k pacientovi

1. režimové a stravovacie opatrenia – individuálne

- vyvarovať sa bizarným eliminačným diétam, vyvážená strava 

2. medikamentózna liečba – neistá a meniaca sa,

- antisekrečná liečba môže byť účinná

(štúdie: supresia kyseliny účinnejšia ako placebo),

- efekt prokinetík je ťažko interpretovateľný, okrem dysmotilitného 

dyspeptického sy,

- účinok psychofarmák je neistý, dobré skúsenosti so sulpiridom,

- z eradikačnej liečby H. pylori profituje len 10% pacientov,

- priebežne prispieva k úľave symptomatická liečba 

(digestíva, antacida, deflatulenciá, spasmoanalgetiká, ...).  



FUNKČNÁ DYSPEPSIA

- pacienti s dyspepsiou – patria do skupiny najčastejších pacientov 

v ambulanciách praktických lekárov a internistov, 

- vždy vyžadujú dôkladný diagnostický prístup !

- subj. ťažkosti môžu byť rovnaké, endoskopia:

Obr. 1:  Fyziolog. nález Obr. 2: Barrettov pažerák

Obr. 3: Malígne zmeny



• Koniec


