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REVIEWS

Prawidłowy rytm wypróżnień jest uważany
przez rodziców za objaw zdrowia dziecka. Częs−
tość oddawania stolca jest zależna od wieku dziec−
ka. U dzieci z zaparciami stolce często są zbyt ską−
pe lub zbyt obfite i twarde, a ich oddawaniu może
towarzyszyć ból, a także uczucie niepełnego wy−
próżnienia. Przewlekłe zaparcia są źródłem niepo−
koju rodziców, którzy niejednokrotnie uważają, że
obserwowane dolegliwości są objawem ciężkiej
choroby. U zdecydowanej większości pacjentów
mają one jednak charakter czynnościowy, a jedy−

nie u niewielkiego odsetka chorych stwierdza się
organiczne tło schorzenia.

Definicja zaparć u dzieci

Zaparciem nazywa się utrudnione, wymagają−
ce wysiłku oddanie stolca lub wydalanie go w od−
stępach większych niż 3 dni albo rzadziej niż 3 ra−
zy w tygodniu [1, 2]. Stwierdzenie, czy mamy do
czynienia z zaparciami, zależy jednak nie tylko od
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Abstract
Chronic constipations are a frequent problem among children. They often cause anxiety in parents, that these ailments
are signs of severe disease. However, in most cases children suffer from functional constipations. Functional consti−
pations are defined as difficulties in defecation or delay of defecation lasting at least 2 weeks or longer, without any
underlying organic disease and constitute more than 90% of all constipations. In children with constipations stools are
often too small or too big and hard, defecation is frequently painful, and patients have feeling of incomplete defeca−
tion. High morbidity and a chronic character of constipations make this disease an important problem of public health
with negative influence of patients’ well−being and high costs of treatment and medical consultations. To achieve a full
success during treatment of chronic constipations, both patients and their parents have to accept the long lasting ther−
apy and to cooperate with the medical staff. Here, the authors present a current knowledge about the pathogenesis,
diagnostic procedures and treatment of children constipations (Adv Clin Exp Med 2007, 16, 3, 443–456).
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Streszczenie
Przewlekłe zaparcia są częstym problemem wśród dzieci i budzą niepokój rodziców, którzy sądzą że obserwowa−
ne dolegliwości są objawem ciężkiej choroby. W zdecydowanej większości przypadków jednak mają charakter
czynnościowy. Zaparcia czynnościowe są określane jako trudność w defekacji lub opóźnienie oddania stolca, które
trwa 2 tygodnie lub dłużej, bez istotnej przyczyny anatomicznej; stanowią ponad 90% wszystkich zaparć. U dzie−
ci z zaparciami stolce często są zbyt skąpe lub zbyt obfite i twarde, a ich oddawaniu może towarzyszyć ból, a tak−
że uczucie niepełnego wypróżnienia. Duża zachorowalność i przewlekły charakter zaparć są ważnym problemem
zdrowotnym z uwagi na negatywny wpływ na samopoczucie pacjentów oraz duże koszty leczenia i konsultacji le−
karskich. Do osiągnięcia pełnego skutku terapeutycznego jest niezbędna pełna akceptacja przez pacjenta i jego ro−
dzinę długotrwałego procesu leczniczego, wymagającego ich pełnej współpracy. W pracy przedstawiono obecny
stan wiedzy na temat patogenezy, diagnostyki i leczenia przewlekłych zaparć u dzieci (Adv Clin Exp Med 2007,
16, 3, 443–456).
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częstości wypróżnień, ale także od konsystencji
stolca oraz trudności w defekacji. Zaparcie więc
może być definiowane jako zaburzenie częstości
wypróżnień lub oddawanie stolców o nieprawidło−
wej objętości lub nadmiernie zbitej konsystencji
[1]. Pacjenci skarżący się na zaparcia opisują stol−

ce jako zbyt małe, zbyt duże czy też trudne do wy−
dalenia; akty defekacji charakteryzują jako bole−
sne, zbyt rzadkie lub też mówią o uczuciu niepeł−
nego wypróżnienia po oddaniu stolca. Aktualną
klasyfikację zaburzeń defekacji u dzieci przedsta−
wiono w tabeli 1. 
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Tabela 1. Klasyfikacja przewlekłych zaburzeń defekacji u dzieci (według pozycji 3, 7, 8)

Table 1. Classification of chronic defecation disturbances in children (according to ref. 3, 7, 8)

Klasyfikacja klasyczna Klasyfikacja Rzymska
(Classic criteria) (Rome criteria)

Zaparcia dziecięce – występowanie przynajmniej dwóch Zaparcia czynnościowe – dzieci od 1. miesiąca życia do 6. r.ż.
z poniższych kryteriów (Functional constipations – children between 1 month and 
(Paediatric constipations – at least two of 6 years of age).
the following criteria): W okresie przynajmniej 2 tygodni stwierdza się:
– < 3 wypróżnień na tydzień (At least 2 weeks of:)

(defecation frequency < 3 per week) – większość oddawanych stolców jest twarda lub wydalane 
– ≥ 2 popuszczeń stolca na tydzień są kamienie kałowe

(≥ 2 encopresis episodes per week) (pebble like, hard stools for a majority of stools)
– okresowe, co 7 do 30 dni wydalanie stolców olbrzymich – stałe oddawanie ≤ 2 stolców na tydzień

(periodic passage of very big stools, every 7 to 30 days) (defecation ≤ 2 times per week)
– zaleganie mas kałowych w jamie brzusznej lub – brak strukturalnych, endokrynologicznych i metabolicz−

w odbytnicy stwierdzane podczas badania fizykalnego nych chorób 
(a palpable abdominal or rectal mass at physical (no evidence of structural, endocrine or metabolic diseases)
examination)

Izolowane popuszczanie stolca – dotyczy dzieci > 4 r.ż. Czynnościowe zatrzymanie stolca u dzieci od niemowlęc−
(Solitary encopresis – only in child > 4 years of age): twa do 16. r.ż.
– ≥ 2 popuszczenia stolca na tydzień (Functional faecal retention – from infancy to 16 years of age).

(≥ 2 encopresis episodes per week) W okresie przynajmniej 12 tygodni stwierdza się:
– częstość wypróżnień ≥ 3 na tydzień (During the period of at least 12 weeks:)

(defecation frequency ≥ 3 per week) – wydalanie stolców o dużej średnicy rzadziej niż 2 razy 
– brak stolców olbrzymich w tygodniu 

(no passage of very big stools) (passage of large−diameter stools at intervals < 2 times 
– brak zalegania mas kałowych stwierdzone w badaniu per week)

fizykalnym – postawa retencyjna, unikanie defekacji przez celowe za−
(no palpable abdominal or rectal mass at physical ciskanie mięśni dna miednicy, po zmęczeniu tych mięśni 
examination) zaciskanie pośladków

(retentive posturing, avoiding defecation by purposefully 
contracting the pelvic floor muscles, as these muscles
fatigue, the child squeezes the buttocks together)

Nieretencyjne popuszczanie stolca u dzieci > 4. r.ż.
(Functional non−retentive faecal soiling in children 
> 4 years of age).
W okresie przynajmniej 12 tygodni stwierdza się:
(During the period of at least 12 weeks:)
– popuszczanie stolca ≥ 1 na tydzień 

(faecal soiling ≥ 1 per week)
– wypróżnianie się w miejscach i czasie nieodpowiednim 

do tego 
(defecation into places and at times inappropriate to the 
social context)

– brak chorób strukturalnych lub zapalnych 
(no evidence of structural or inflammatory diseases)

– brak objawów zatrzymania stolca 
(no signs of faecal retention)

Dyschezja niemowląt – niemowlęta poniżej 6. miesiąca życia
(Infant dyschezia (infants less then 6 month of age))
Przed wydaleniem miękkiego stolca przez zdrowe niemowlę 
obserwuje się trwający przynajmniej 10 min wysiłek i płacz 
(Before passage of soft stools in otherwise healthy infant 
straining and crying for at least 10 min is observed)



Najczęściej używanym wskaźnikiem do defi−
niowania zaparć jest częstość wypróżnień. Masa
i konsystencja stolca są trudniejsze do obiektyw−
nego policzenia i rzadziej można na nich polegać
w szacowaniu ciężkości zaparć u dzieci, gdyż są
parametrami ściśle korelującymi z dietą. W pierw−
szym tygodniu życia liczba wypróżnień wynosi
średnio około 4 na dzień, przy czym 97% nowo−
rodków wypróżnia się 1–9 razy na dobę. Wraz
z wiekiem częstość wypróżnień zmniejsza się na−
turalnie i już między 1. a 4. rokiem życia 85%
dzieci wypróżnia się 1–2 razy na dobę, a począw−
szy od 4. roku życia rytm oddawania stolca jest
podobny do występującego u dorosłych. W kra−
jach wysokorozwiniętych osoby dorosłe wypróż−
niają się przynajmniej 3 razy na tydzień, przy
czym zauważono, iż mężczyźni oddają stolec częś−
ciej niż kobiety, osoby rasy białej natomiast częś−
ciej niż osoby rasy czarnej [4]. 

Zaparcia w dzieciństwie charakteryzują się
małą częstością wypróżnień, często z towarzyszą−
cym mimowolnym popuszczaniem stolca, pasa−
żem dużej objętości stolca, pozycją retencyjną (za−
ciskanie pośladków, kucanie) i trudną, często bole−
sną defekacją. Poszerzenie odbytnicy i okrężnicy
osłabia odruch defekacyjny oraz skuteczność pe−
rystaltyki. Płynny stolec (zawartość bliższego od−
cinka odbytnicy) przechodzi wokół twardego stol−
ca i opuszcza odbytnicę, czego dziecko nie odczu−
wa. To mimowolne nietrzymanie stolca może być
nawet mylone z biegunką [5]. Sporadycznie nie−
trzymanie stolca występuje bez zaparć [6].

Klasyfikacja 
przewlekłych zaburzeń 
defekacji u dzieci

W ostatnim okresie opracowano nową klasyfi−
kację przewlekłych zaburzeń defekacji u dzieci
w celu ujednolicenia stosowanych pojęć (tab. 1)
[3, 7, 8]. W odróżnieniu od dotychczasowego po−
działu na zaparcia dziecięce i izolowane popusz−
czenie stolca, zgodnie z tzw. klasyfikacją rzymską
II, wyróżnia się następujące zaburzenia defekacji:
dyschezję niemowląt, zaparcia czynnościowe,
czynnościowe zatrzymanie stolca oraz niereten−
cyjne popuszczanie stolca (tab. 1) [3, 7, 8].

Zaparcia czynnościowe definiuje się jako trud−
ność w defekacji lub opóźnienie oddania stolca,
które trwa 2 tygodnie lub dłużej, bez istotnej przy−
czyny anatomicznej i stanowią one ponad 90%
wszystkich zaparć [3]. Zaparcia czynnościowe po−
winny być różnicowane z zaparciami wtórnymi do
zmian organicznych. W odróżnieniu od malforma−
cji odbytowo−odbytniczych i choroby Hirsch−

sprunga pojawiają się one po okresie noworodko−
wym, zaczynają się od bolesnych wypróżnień, ze
świadomym wstrzymywaniem stolca, w celu unik−
nięcia dalszych bodźców bólowych.

Skargi rodziców na zaparcia u niemowląt
i dzieci mogą towarzyszyć dyschezji niemowlęcej
oraz czynnościowemu zatrzymaniu stolca [3].
W dyschezji niemowlęcej rodzice obawiają się, że
defekacja wiąże się z bólem i dużym wysiłkiem
niemowlęcia. W chwili oddawania stolca dziecko
ma czerwoną lub purpurową twarz, wynikającą
z kilkuminutowego wysiłku i płaczu. Płacz może
pojawić się 5–10 min przed wydaleniem stolca.
Stolce są jednak miękkie, o prawidłowym wyglą−
dzie i pojawiają się każdego dnia. Po defekacji
dziecko uspokaja się. Obserwowane objawy wyni−
kają z tego, że płacz pozwala niemowlęciu na po−
dniesienie ciśnienia w jamie brzusznej, zwiększe−
nie ciśnienia nie jest jeszcze w pełni skoordyno−
wane z relaksacją przepony miednicy. Stopniowo
akt defekacji będzie przebiegał w sposób coraz
bardziej skoordynowany. Dzieci te nie wymagają
leczenia i jest niewskazane stosowanie lewatyw
czy czopków doodbytniczych, gdyż manipulacja
przy odbycie może być bolesna, a powtarzanie za−
biegów w tym obszarze może zrazić dziecko do
defekacji albo nauczyć niemowlę, że zewnętrzna
pomoc jest niezbędna do wydalenia stolca.

Innym problemem jest pojawienie się twarde−
go, paletkowatego lub mocno segmentowanego
stolca w chwili odstawienia niemowlęcia od piersi
i zmiany pokarmu naturalnego na preparaty mleka
krowiego. Wydaleniu twardego stolca często to−
warzyszy ból. W przypadku tego typu dolegliwo−
ści zaleca się zmiękczanie stolca, aby zapewnić
bezbolesne wypróżnienie. Można to osiągnąć
zwiększając ilość wypijanych soków owocowych
czy dodając do diety suszone śliwki, lub też stosu−
jąc niewchłanialne cukry o działaniu osmotycz−
nym (na przykład laktulozę), mleczko magnezjo−
we i płynną parafinę tworzącą emulsję z mlekiem.
Zwiększenie zawartości błonnika przez dodanie
do diety całych ziaren, owoców i warzyw lub po−
dawanie dzieciom środków tworzących masę (na
przykład metylocelulozy) również mogą popra−
wiać konsystencję stolca. Należy zwrócić uwagę,
że dzieci doświadczające bolesnej defekacji mają
zwiększone ryzyko rozwinięcia najbardziej po−
wszechnej przyczyny nieorganicznych zaburzeń
defekacji – czynnościowego zatrzymania stolca.
Ocenia się, że ponad połowa dzieci w wieku szkol−
nym z nietrzymaniem stolca cierpiało z powodu
bólu podczas defekacji do 3. roku życia [9]. 

Czynnościowe zatrzymanie stolca najczęściej
jest spowodowane strachem przed oddaniem stol−
ca i w pełni świadomym wstrzymaniem aktu defe−
kacji. W chwili pojawienia się potrzeby wypróż−
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nienia dzieci zaciskają mięśnie pośladkowe oraz
usztywniają kończyny dolne, często przyjmując
pozycję leżącą lub stoją, trzymając się mebli. Nie−
które dzieci mogą też przykucać lub chować się
podczas wypróżnienia. Powyższe czynności czę−
sto mylnie są traktowane przez opiekunów jako
próba oddania stolca, a nie jego zatrzymania.

Częstość 
występowania zaparć
Zaparcia są bardzo częstym problemem w spo−

łeczności. W zależności od przyjętej definicji sza−
cuje się, że z powodu zaparć cierpi około 5–20%
populacji [2, 10]. W dużym badaniu populacyj−
nym, obejmującym ponad 62 tysiące kobiet, zapar−
cia występowały u 5,4% badanych [11]. W Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej ocenia się, że
zaparcia występują nawet u 55 milionów doro−
słych, co stanowi blisko 28% tamtejszej populacji
[12]. Z powodu zaparć najczęściej cierpią osoby po
65 r.ż.– w tej grupie wiekowej dolegliwość ta mo−
że dotyczyć nawet 30% mężczyzn oraz 34% kobiet
[13]. Duża zachorowalność i przewlekły charakter
zaparć są ważnym publicznym problemem zdro−
wotnym z uwagi na negatywny wpływ na samopo−
czucie pacjentów, obniżenie produktywności oraz
duże koszty leczenia i konsultacji lekarskich.

Dotychczas nie opublikowano dużych badań
epidemiologicznych oceniających częstość zaparć
u dzieci. Uważa się jednak, że zaparcia są przy−
czyną około 3–5% wszystkich wizyt w poradniach
pediatrycznych, a około 25% dzieci kierowanych
do poradni gastroenterologicznych ma zaburzenia
defekacji [14]. Według Felta et al. [15] około 3%
dzieci w wieku przedszkolnym i 1–2% dzieci
w wieku szkolnym ma problemy z powodu zaparć.
W badaniu Loening−Baucke [16] zaparcia wystę−
powały u 2,9% niemowląt oraz u 10,1% dzieci
w wieku 1–2 lat. U otyłych dzieci w wieku 1–18
lat zaparcia notowano u 23% badanych, popu−
szczanie stolca natomiast stwierdzono u 15% [17].
Według opinii rodziców trudności w defekacji do−
tyczą około 34% dzieci w wieku przedszkolnym
oraz 37% pacjentów poniżej 12. r.ż. [18]. 

Proporcja występowania zaparć u kobiet i męż−
czyzn zmienia się wraz z wiekiem. W dzieciństwie
zaparcia częściej stwierdza się u chłopców, a po
okresie dojrzewania zależność ta zmienia się i z po−
wodu zaparć częściej cierpią kobiety. Zachorowal−
ność i zapadalność na zaparcia wzrasta wtedy, kie−
dy przynajmniej jedno z rodziców lub ktoś z ro−
dzeństwa cierpi lub cierpiało z powodu zaparć.
Częstość występowania zaparć u dzieci nie zależy
od statusu społecznego, wielkości rodziny, wieku
rodziców oraz kolejności urodzenia dziecka.

Przyczyny zaparć 
i czynniki sprzyjające

Uwarunkowania anatomiczne
Zatrzymanie stolca może być spowodowane

uszkodzeniem mięśni odbytnicy, włókien aferent−
nych lub eferentnych części krzyżowej rdzenia krę−
gowego lub też mięśni brzucha czy dna miednicy.
Schorzenia zwieraczy odbytu mogą także być przy−
czyną zatrzymania stolca. Do najważniejszych nie−
prawidłowości anatomicznych, które mogą powo−
dować zaparcia, należą zarośnięcie odbytu lub zwę−
żenie w odcinku odbytowo−odbytniczym, choroba
Hirschsprunga, nowotwory, jelitowa dysplazja neu−
ronalna, choroba Chagasa (hipoganglionoza), wy−
padanie zwieracza wewnętrznego odbytu, wypada−
nie błony śluzowej odbytu, wrzód samotny odbytni−
cy, szczelina odbytu, uchyłek odbytnicy, odbyt
ektopowy, zespół słabych mięśni miednicy, zespół
zstępującego krocza, kurcz spastyczny mięśni dna
miednicy oraz znaczne wydłużenie jelita grubego
(dolichocolon lub dolichosigma) [1, 19]. Wady roz−
wojowe i choroby okrężnicy i odbytu stwierdza się
rzadko i dotyczą mniej niż 1% badanych po raz
pierwszy z powodu zaparć dzieci. W badaniu Loe−
ning−Baucke [16] uwarunkowania anatomiczne by−
ły przyczyną 1,6% przewlekłych zaparć u dzieci
poniżej 2. r.ż. Wykazano, że w przypadku 30/70
ciężkich, niereagujących na leczenie zaparć u dzie−
ci występowały wady anatomiczne, w tym u 19 pa−
cjentów stwierdzono jelitową dysplazję neuronalną,
u 10 pierwotny lub wtórny brak zwojów nerwo−
wych i u jednej osoby lipofuscynozę [20].

Ocenia się, że choroba Hirschsprunga wystę−
puje z częstością 1 na 5000 żywych urodzeń, przy
czym stosunek chorych chłopców do dziewczynek
wynosi 4 : 1 [21]. Choroba Hirschsprunga może
współistnieć z innymi wrodzonymi zespołami,
w tym z zespołem Downa, zespołem Smith−Lemli−
Opitza (defekt 7−dehydrocholesterol−δ−7−redukta−
zy), zespołem Waardenburga (defekt czynnika
transkrypcyjnego PAX−3) oraz wadami układu mo−
czowo−płciowego i sercowo−naczyniowego. Czę−
stość malformacji odbytowo−odbytniczych wynosi
1 na 4000 żywych urodzeń [22]. Inne wrodzone
przyczyny zaparć spotyka się jeszcze rzadziej. 

Uwarunkowania genetyczne
Jak wspomniano wyżej, występowanie zaparć

wśród najbliższych krewnych jest czynnikiem pre−
dysponującym do wystąpienia zaparć u danej oso−
by, co może świadczyć, że zaparcia czynnościowe,
przynajmniej częściowo, mogą być uwarunkowa−
ne genetycznie. Stwierdzono ponadto, iż jeśli jed−
no z bliźniąt monozygotycznych miało zaparcia,
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to aż w 80% przypadków stwierdzano zaparcia
także u drugiego bliźniaka. W przypadku zaś bliź−
niąt dwujajowych częstość występowania zaparć
u drugiego bliźniaka, gdy jedno z bliźniąt miało
zaparcia, wynosiło jedynie 19% [1].

Zaparcia mogą także czasami towarzyszyć nie−
którym chorobom i zespołom chorobowym uwa−
runkowanym genetycznie. Należą do nich muko−
wiscydoza, zespół Downa oraz wspomniane wyżej
zespoły Smith−Lemli−Opitza i Waardenburga. 

Uwarunkowania dietetyczne
Zrównoważona (zbilansowana) dieta sprzyja

optymalnemu zdrowiu oraz prawidłowemu roz−
wojowi fizycznemu dzieci i młodzieży. Przyczyną
wystąpienia zaparć w tej populacji mogą być nie−
prawidłowe nawyki żywieniowe. Niedostateczna
podaż błonnika jest uważana za istotny czynnik
ryzyka wystąpienia zaparć [23]. Według badań
przeprowadzonych wśród nastolatków między 11.
a 15. r.ż. owoce spożywało codziennie (raz dzien−
nie lub częściej) tylko 46,1% ankietowanych,
a warzywa 36,4%. Aż 31% dzieci w dni szkolne
nie jadło śniadań, a wszystkie 3 podstawowe po−
siłki (śniadanie, obiad i kolację) we wszystkich
dniach tygodnia spożywało jedynie 47,5% nasto−
latków [24]. Śniadania, w czasie których spożywa
się bogate w błonnik ziarna, owoce i warzywa,
mogą pokrywać znaczną część dziennego zapo−
trzebowania młodzieży na błonnik. Opuszczanie
posiłków lub żywienie się w barach szybkiej ob−
sługi, jak to często bywa u nastolatków, może spo−
wodować, że odpowiednia ilość błonnika nie bę−
dzie spożyta. Nastolatki konsumują również duże
ilości napojów zawierających kofeinę, które mogą
powodować łagodne odwodnienie spowodowane
diuretycznym działaniem kofeiny. W następstwie
może to prowadzić do nadmiernego odwodnienia
stolców [5]. Wśród badanych dzieci coca−colę i in−
ne napoje gazowane piło raz dziennie lub częściej
25,4% badanych [23]. Zaparciom sprzyja także
nadmiar węglowodanów; w przytaczanym powy−
żej badaniu słodycze lub czekoladę spożywało
przynajmniej raz dziennie 36,4% dzieci [24].

W niemowlęctwie zaparcia często pojawiają się
w chwili zmiany karmienia naturalnego na sztucz−
ne, a także przy zbyt wczesnym wprowadzaniu po−
karmów stałych w miejsce przecieranych [19]. Do−
datkowo obserwuje się tendencję do opóźnienia
wprowadzenia błonnika do diety dziecka małego na
korzyść produktów ubogoresztkowych [23]. 

Występowanie zaparć u dzieci poniżej 6. r.ż.
często ma związek z alergią na białka mleka kro−
wiego czy też polialergią pokarmową [25]. W ba−
daniach z podwójnie ślepą próbą, w których po−
równywano wpływ mleka sojowego i krowiego na

zaparcia w grupie 65 dzieci w wieku 1–6 lat, cier−
piących z powodu przewlekłych zaparć, obserwo−
wano ustąpienie dolegliwości u 68% badanych
dzieci po 2 tygodniach stosowania diety, do której
włączono mleko sojowe, a wykluczono z niej mle−
ko krowie [26]. Podczas podawania posiłków przy−
gotowanych z mleka krowiego nie zanotowano po−
prawy w oddawaniu stolca u żadnego dziecka. Po−
nowne wprowadzenia mleka krowiego u dzieci,
u których zaobserwowano poprawę po wprowa−
dzeniu mleka sojowego, skutkowało nawrotem za−
parć [26]. Podobnie Daher et al. [27] obserwowali
ustąpienie zaparć u 28% pacjentów podczas stoso−
wania diety bezmlecznej oraz nawrót dolegliwości
w chwili ponownego wprowadzenia do diety mle−
ka krowiego. Częste występowanie alergii na biał−
ka mleka krowiego wykazano także w badaniu gru−
py wrocławskiej, obejmującym 50 dzieci z zapar−
ciami czynnościowymi [25]. Uważa się, iż
występowanie zaparć u dzieci z alergią na białka
mleka krowiego jest związane najprawdopodobniej
ze stanem zapalnym dystalnego odcinka jelita gru−
bego (allergic colitis), a także stosowaniem leków
przeciwalergicznych, które mogą hamować moto−
rykę przewodu pokarmowego [25]. 

Przyczyną zaparć może być także odchudza−
nie. Różnorodne diety lub inne działania, mające
na celu zmniejszenie masy ciała, są podejmowane
przez około 15% nastolatków, przy czym dziew−
częta odchudzają się dwukrotnie częściej niż
chłopcy [24]. Ograniczenie przyjmowania poży−
wienia dotyczy także pacjentów z jadłowstrętem
psychicznym lub bulimią. Podczas odchudzania
pacjenci często ograniczają także spożycie pły−
nów, aby lepiej kontrolować masę ciała. U nasto−
latków chorych na jadłowstręt psychiczny lub bu−
limię obserwuje się celowe wstrzymywanie defe−
kacji przed badaniem lekarskim, aby zwiększyć
masę ciała. Zachowanie takie może również wpły−
wać na rozwój zaparć. W tej grupie pacjentów na−
silenie zaparć poprawia się lub całkowicie ustępu−
je po zastosowaniu regularnego odżywiania [5].

Uwarunkowania psychiczne
i psychologiczne
Rola czynników psychologicznych w patoge−

nezie zaparć i nietrzymania stolca jest niejasna.
Niektórzy autorzy dowodzą, że problemy emocjo−
nalne są wynikiem zaburzeń defekacji [14], inni
uznają, że właśnie zaburzenia emocjonalne mogą
być pierwotną przyczyną zaparć, nietrzymania
stolca, brudzenia bielizny, a także nawracających
bólów brzucha [27]. Używa się nawet określenia
„zaparcia psychogenne”. Podkreśla się także zwią−
zek między stresem emocjonalnym a zaparciami
i nietrzymaniem stolca [14]. 
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Według Benninga et al. [14] pacjenci z zabu−
rzeniami defekacji wykazują więcej problemów
behawioralnych niż dzieci zdrowe. Różnego ro−
dzaju zaburzenia emocjonalne obserwowano
u 62,5% dzieci z zaburzeniami w oddawaniu stol−
ca [29]. Najczęściej problemy te są łagodne i ustę−
pują po odpowiednim leczeniu zaparć. Głównie
stwierdzano zahamowanie ekspresji emocji oraz
nadpobudliwość emocjonalną. Dlatego wydaje
się, że dzieci te powinny być leczone głównie
przez pediatrów. Opieka psychologiczna może być
przydatna u pacjentów wycofanych społecznie,
z niską samooceną lub zachowaniem depresyjnym
spowodowanym zaburzeniami defekacji [14]. 

Leki i środki chemiczne
Przewlekłe zaparcia mogą być także skutkiem

długotrwałego przyjmowania różnych grup leków
lub objawem zatrucia związkami chemicznymi,
w tym metalami ciężkimi [1, 19]. Mechanizm po−
wstawania zaparć polekowych jest różnorodny
i w wielu przypadkach nie w pełni wyjaśniony.
Wiadomo, iż opioidy hamują przesuwanie się
i wydalanie treści pokarmowej przez wzmożenie
napięcia ścian jelit i silny skurcz zwieraczy. Pro−
wadzi to do długotrwałego zaparcia. W przypadku
leków cholinolitycznych napięcie mięśni gładkich
przewodu pokarmowego zmniejsza się, co powo−
duje spowolnienie perystaltyki. W podobny spo−
sób mogą działać leki blokujące kanały wapniowe.
W tabeli 2 przedstawiono najważniejsze grupy le−
ków i środków chemicznych, które mogą powodo−
wać zaparcia. 

Pozostałe przyczyny zaparć

Zaparcia mogą również wystąpić w niektórych
zaburzeniach metabolicznych, takich jak: moczni−
ca, cukrzyca, kwasica kanalikowa, hiperkalcemia,
hipokaliemia, hiperwitaminoza D, a także w muko−
wiscydozie oraz chorobach układu dokrewnego,
w tym: w niedoczynności tarczycy, niedoczynności
nadnerczy, nadczynności przytarczyc i moczówce
prostej. Rozwojowi zaparć sprzyjają choroby ukła−
du nerwowo−mięśniowego, m.in. mózgowe pora−
żenie dziecięce, brak lub niedorozwój mięśnia pro−
stego brzucha, uszkodzenie rdzenia kręgowego
(uszkodzenia dróg wstępujących lub zstępujących
w odcinku krzyżowym spowodowane przez guzy,
rozszczep kręgosłupa oraz urazy), neuropatie, guzy
mózgu, dystrofie mięśniowe oraz miopatie wtórne
i pierwotne. Zaparcia często towarzyszą upośledze−
niu umysłowemu i chorobom psychicznym (jadło−
wstręt psychiczny, depresja), a także chorobom
tkanki łącznej (twardzinie układowej, zapaleniu

skórno−mięśniowemu). Zaparcia mogą być rów−
nież objawem takich chorób czy stanów chorobo−
wych, jak: celiakia, nieswoiste zapalenia jelit, prze−
pukliny, zrosty pozapalne lub pooperacyjne, guzy
w jelicie grubym lub uciskające na jelito z ze−
wnątrz oraz stany gorączkowe [1, 19].

Diagnostyka zaparć

Badania biochemiczne

U około 10–15% pacjentów z zaparciami jest
konieczne przeprowadzenie badań diagnostycz−
nych [1, 19]. Do objawów, które mogą sugerować
możliwość innego niż czynnościowy charakter za−
parć i tym samym powodują konieczność przepro−
wadzenia pogłębionej diagnostyki, należą: wcze−
sny początek dolegliwości, opóźnione oddanie
smółki, brak wyraźnych objawów powstrzymywa−
nia defekacji, brak zanieczyszczania się kałem,
obecność objawów z górnego odcinka przewodu
pokarmowego, macalne podczas palpacji jamy
brzusznej masy kałowe nie tylko w rzucie odbytni−
cy, ale także wyżej, upośledzony rozwój fizyczny
dziecka, współistnienie chorób pęcherza moczo−
wego oraz nieskuteczne próby leczenia konwen−
cjonalnego [19]. Spośród badań laboratoryjnych
najczęściej wykonuje się oznaczenie poziomu
w surowicy elektrolitów (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl–,
fosforany), glukozy, kreatyniny, hormonów tarczy−
cy oraz witaminy D3 [1]. Jest pomocne także bada−
nie ogólne moczu oraz posiew moczu [19].

Badania kontrastowe
Celem badania kontrastowego jest zobrazowa−

nie jelita grubego. Badanie kontrastowe może po−
móc w rozpoznaniu choroby Hirschsprunga, wad
wrodzonych oraz dodatkowo uwidacznia przewęże−
nia, wydłużenie (dolichocolon lub dolichosigma)
lub poszerzenie jelita grubego (megarectum), czy też
nieprawidłowe położenie jelita grubego [1, 19].
Odmianą badania kontrastowego jest defekografia,
która polega na doodbytniczym podaniu papki bary−
towej o dużej gęstości i wykonywaniu zdjęć radiolo−
gicznych podczas próby wydalenia kontrastu. Bada−
nie to umożliwia ocenę dynamiki odbytnicy i kana−
łu odbytu podczas defekacji, a także ocenę kąta
odbytowo−odbytniczego, ewentualne wypadanie
śluzówki lub zwieraczy odbytu, ocenę mięśni dna
miednicy i wykluczenie uchyłka odbytnicy [1, 19].

Czas pasażu jelitowego 
Badanie czasu pasażu jelitowego (CTT – colo−

nic transit time) pozwala na określenie czasu
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przejścia treści pokarmowej przez jelito grube.
Podczas badania ocenia się całkowity CTT, czyli
czas przejścia treści pokarmowej przez całe jelito
grube oraz odcinkowy CTT, czyli czas przejścia
treści jelitowej przez poszczególne odcinki jelita
grubego. W ocenie CTT stosuje się metody barw−
nikowe z użyciem czerwieni karminowej oraz me−
tody z zastosowaniem radioizotopów (np. penta−
octanu indu−111), w których pomiar jest dokony−

wany gammakamerą. Jest także możliwe wyko−
rzystywanie znaczników metalicznych, które są
wykrywane za pomocą detektora metalu i znaczni−
ków rentgenowskich [30]. Większość tych metod
ma wiele ograniczeń, związanych z trudno dostęp−
ną aparaturą pomiarową, wysokich kosztów badań
i nie wszystkie mogą być przeprowadzane u dzie−
ci. Obecnie najczęściej CTT jest badany według
metody opracowanej przez Hintona z użyciem

Zaparcia u dzieci 449

Tabela 2. Związki chemiczne i leki mogące powodować zaparcia

Table 2. Chemicals and medicines causing constipation

Związki chemiczne metale ciężkie: ołów, rtęć, tal
(Chemicals) (heavy metals: lead, mercury, thallium)

związki bizmutu, glinu i wapnia 
(compounds of bismuth, aluminium and calcium)

Leki opioidy
(Medicines) (opioids)

leki cholinolityczne
(cholinolytics)
preparaty żelaza
(iron supplements)
leki stosowane w terapii choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy: leki blokujące receptory
H2, inhibitory pompy protonowej, sukralfat, sole bizmutu, środki neutralizujące treść pokarmową 
(medicines used in the treatment of gastric and duodenal ulcers: H2−receptor antogonists, proton
pump inhibitors, sucralfate, bismuth salts, antacids)
leki przeciwwymiotne
(antiemetics)
leki hipolipemizujące: żywice jonowymienne, fibraty 
(hypolipemic drugs: ion exchanging resins, fibrates)
niesteroidowe leki przeciwzapalne 
(nonsteroidal anti−inflammatory drugs)
leki przeciwnadciśnieniowe: leki β−adrenolityczne, inhibitory konwertazy angiotensyny, antago−
niści kanału wapniowego, leki spazmolityczne o działaniu ośrodkowym 
(hypotensive drugs: β−adrenolytics, angiotensin−converting enzyme inhibitors, calcium chanel
inhibitors, spasmolytics with central action)
leki przeciwkaszlowe o działaniu obwodowym 
(anti−tussive drugs with peripheral action)
cytostatyki: winblastyna, winkrystyna 
(cytostatics: vinblastine, vincristine)
leki nootropowe 
(nootropic drugs)
leki przeciwdepresyjne, głównie trójpierścieniowe 
(antidepressants, mainly tricyclic)
neuroleptyki: pochodne fenotiazyny i tioksantenu 
(neuroleptics: derivates of phenothiazine and thioxanthene)
leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona: cholinolityczne, agoniści receptorów dopami−
nergicznych, inhibitory monoaminooksydazy B
(anti−Parkinson drugs: cholinolytics, dopamine receptors agonists, inhibitors of monoaminoxy−
dase B)
leki przeciwpadaczkowe: pochodne difenylohydantoiny, kwasu walproinowego i iminostilbenu 
(antiepileptics: derivates of diphenylhydantoin, valproic acid and iminstilbene)
leki stosowane w leczeniu otyłości – anorektyczne: mazyndol 
(anorectic drugs: mazindol)
przeciwciała monoklonalne 
(monoclonal antibodies)
izoniazyd
(isoniazid)
ketokonazol 
(ketoconazole)
retinoidy
(retinoids)



znaczników radiologicznych. Istnieją różne mody−
fikacje metody Hintona, które różnią się długością
czasu podaży znaczników [1, 30, 31].

Średni CTT wydłuża się wraz z wiekiem. Mię−
dzy 1. a 3. miesiącem życia całkowity CTT wyno−
si prawie 8,5 godz., między 4. a 24. miesiącem ży−
cia wydłuża się do 16 godz., a między 3. a 13. r.ż.
do 26 godz. Po okresie dojrzewania wynosi 30–48
godz., a za górną granicę normy przyjmuje się war−
tość 61–67 godz. [14, 30]. Na CTT oprócz wieku,
wpływ ma również sposób odżywiania się, w tym
zawartość błonnika w diecie oraz ilość wypijanych
płynów, styl życia (aktywność fizyczna) oraz
przyjmowane leki [30]. Oceniając czas pasażu od−
cinkowego, zdjęcie rentgenowskie jamy brzusznej
dzieli się na 3 (prawą i lewą część okrężnicy oraz
odcinek odbytniczo−esiczy) lub 4 regiony (część
wstępującą, poprzeczną i zstępująca okrężnicy oraz
część odbytniczo−esiczą). W przypadku podziału
jelita grubego na 3 odcinki normy czasu pasażu
wynoszą dla prawej części okrężnicy 6 ± 9 godz.,
dla lewej części okrężnicy 8 ± 7 godz. oraz dla od−
cinka odbytniczo−esiczego 20 ± 15 godz. [32]. Na
podstawie badania przeprowadzonego u 22 zdro−
wych dzieci, w którym jelito grube podzielono na
4 odcinki, średni uzyskany czas pasażu w części
wstępującej wynosił 5,5 ± 4,4 godz., w części po−
przecznej 10,9 ± 9,6 godz., w części zstępującej
okrężnicy 6,1 ± 5,4 godz. oraz w części odbytni−
czo−esiczej 18,2 ± 13,3 godz. Średni całkowity
CTT u tych dzieci wynosił 39,6 ± 21,4 godz. [33].

Wykazano, iż częstość wypróżnień koreluje
z CTT. Powolny pasaż przez okrężnicę prowadzi
do nadmiernego odwodnienia stolca i niepowo−
dzenia w inicjacji odruchu z odbytnicy, który nor−
malnie wyzwala ewakuację stolca. Tym samym
ocena całkowitego CTT pozwala na obiektywną
ocenę ciężkości zaparć. Stwierdzono, że wszystkie
dzieci z mniej niż czterema wypróżnieniami na ty−
dzień miały czas pasażu dłuższy niż 33 godz. i był
on znacząco wolniejszy niż u pacjentów z prawi−
dłową częstością wypróżnień [34]. Stosując ocenę
CTT, dzieci z zaparciami można podzielić na 3 gru−
py: do grupy pierwszej zaliczają się pacjenci z wy−
dłużonym czasem pasażu, u których gromadzenie
znacznika jest ograniczone do odcinka odbytni−
czo−esiczego, do grupy drugiej dzieci z wydłużo−
nym czasem pasażu i równomiernym gromadze−
niem znacznika w całym jelicie grubym, do grupy
trzeciej natomiast dzieci cierpiące z powodu za−
parć z prawidłowym czasem pasażu [30]. 

Badanie manometryczne
Głównymi strukturami odpowiedzialnymi za

utrzymanie stolca i defekację są: mięsień zwieracz
zewnętrzny odbytu, mięsień łonowo−odbytniczy,

mięsień zwieracz wewnętrzny odbytu i odbytnica.
Mięsień zwieracz wewnętrzny odbytu jest odpo−
wiedzialny głównie za ciśnienie spoczynkowe,
ciśnienie skurczowe natomiast jest wytwarzane
przez skurcz mięśnia zwieracza zewnętrznego
odbytu i mięsień łonowo−odbytniczy. W spoczyn−
ku ciśnienie w kanale odbytu jest przynajmniej
o 5 mm Hg większe niż w odbytnicy. Podczas na−
głego rozciągnięcia odbytnicy mięsień zwieracz
zewnętrzny kurczy się, a mięsień zwieracz we−
wnętrzny odbytu rozluźnia się, co prowadzi do
zmniejszenia ciśnienia w kanale odbytu. Zjawisko
to nazywamy odruchem rektoanalnym. 

Funkcjonowanie struktur odpowiedzialnych
za utrzymanie stolca i defekację można ocenić za
pomocą badania manometrycznego odbytowo−
−prostniczego. Podczas badania do odbytnicy
wprowadza się sondę z kilkoma bocznymi otwora−
mi (najczęściej czterema) zakończoną balonem,
która pozwala na pomiar ciśnień w obrębie struk−
tur odbytu i odbytnicy. Ocenie poddaje się siłę
skurczu zwieracza zewnętrznego, próg czucia wy−
pełnianego balonu oraz zachowanie się zwieracza
wewnętrznego odbytu [31]. Najczęstszymi
wskazaniami do manometrii są zaparcia z/lub bez
popuszczania stolca oraz nietrzymanie stolca (na
przykład u dzieci z uszkodzonymi drogami koro−
wo−rdzeniowymi, czy w chorobach nerwowo−mię−
śniowych). Do innych wskazań należą choroba
Hirschsprunga, wrzód samotny odbytnicy, ocena
funkcji anorektalnych przed i po operacyjnym le−
czeniu chorób odbytu (np. atrezji odbytu), a także
przed i po ćwiczeniach typu biofeedback.

Badanie endoskopowe
Badanie endoskopowe wykonywane jest tylko

w wybranych przypadkach zaparć, np. przy podej−
rzeniu choroby Hirschsprunga (celem jest pobra−
nie wycinków do badania histologicznego), a tak−
że jeśli wywiad dotyczący choroby jest mało cha−
rakterystyczny lub niepełny, budzący wątpliwości,
zwłaszcza gdy w stolcu jest krew. W tych przypad−
kach konieczne jest wykluczenie ewentualnych
zmian organicznych, takich jak: guzy i przewęże−
nia jelita, szczeliny odbytu oraz nieswoiste zapale−
nie jelit [1, 19].

Badanie histologiczne
Badanie pełnnościennego bioptatu jelita gru−

bego wykonuje się przede wszystkim w diagnosty−
ce choroby Hirschsprunga oraz zaburzeń układu
nerwowo−mięśniowego. W przypadku choroby
Hirschsprunga nie stwierdza się zwojów Meissne−
ra i Auerbacha, obserwuje się natomiast przerost
włókien nerwowych oraz duże stężenie acetylo−
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cholinoesterazy między warstwami mięśni gład−
kich oraz w błonie podśluzowej jelita [1, 19, 21].

Objawy kliniczne zaparć

Objawy kliniczne towarzyszące zaparciom zale−
żą w dużej mierze od wieku dziecka oraz czasu trwa−
nia choroby. Większość pacjentów skarży się na na−
silone parcie na stolec, obfite stolce, ból podczas
defekacji, uczucie niepełnego wypróżnienia oraz
wielodniowe odstępy między wypróżnieniami [1].
Czasami w stolcu stwierdza się domieszkę krwi,
zwłaszcza przy dużej objętości stolca [1]. U około
1/3 pacjentów występuje okresowe lub stałe popusz−
czanie kału i brudzenie bielizny [1, 19]. Większość
pacjentów z zaparciami skarży się także na nawraca−
jące bóle brzucha, które prowadzą często do opu−
szczania zajęć szkolnych i unikania kontaktów
z rówieśnikami oraz ograniczają normalną aktyw−
ność fizyczną. Do innych dolegliwości należą wcze−

sne uczucie sytości, zmniejszony apetyt prowadzący
do utraty masy ciała, narastająca drażliwość i popo−
siłkowe wzdęcia brzucha [19]. U niektórych dzieci
może także dojść do rozwoju tzw. zespołu zastoju,
czyli nadmiernego rozwoju flory bakteryjnej w jeli−
cie grubym, co może prowadzić do zapalenia błony
śluzowej okrężnicy z towarzyszącą utratą białka.
Wchłanianie toksycznych metabolitów bakteryjnych
z zalegających w jelicie mas kałowych może prowa−
dzić do ogólnej endotoksemii objawiającej się ospa−
łością, uczuciem ogólnego rozbicia i apatii, bólami
i zawrotami głowy oraz zaburzeniami koncentracji,
a czasami także występują wymioty i nudności [19].
Ucisk mas kałowych zalegających w odbytnicy na
pęcherz moczowy może także utrudniać odpływ mo−
czu i tym samym predysponować do rozwoju wstę−
pujących zakażeń układu moczowego [19]. Powikła−
niami przewlekłych zaparć mogą być także przetoki
okołoodbytnicze oraz szczeliny odbytu. Diagnostykę
różnicową zaparć czynnościowych i choroby Hirsch−
sprunga zamieszczono w tabeli 3. 
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Tabela 3. Cechy różnicujące zaparcia czynnościowe i chorobę Hirschsprunga

Table 3. Distinguishing features of functional constipation and Hirschsprung disease

Objawy Zaparcia czynnościowe Choroba Hirschsprunga
(Symptoms) (Functional constipation) (Hirschsprung disease)

Wywiad czas wystąpienia zaparć najczęściej po 1 r.ż. najczęściej od urodzenia
(Anamnesis) (time of constipation onset) (mostly after 1 year of life) (mostly since birth)

brak łaknienia rzadko stosunkowo często
(failure to thrive) (rare) (relatively frequent)
nietrzymanie stolca często bardzo rzadko
(encopresis) (common) (very rare)
wstrzymywanie stolca często rzadko
(stool withholding) (common) (rare)

Badanie powiększenie obwodu brzucha rzadko często
fizykalne (abdominal distention) (rare) (common)
(Physical słabe przyrosty masy ciała rzadko często
examination) (poor weight gain) (rare) (common)

niedożywienie rzadko czasami
(malnutrition) (rare) (sometimes)
badanie przez odbyt stolec w odbytnicy bańka odbytnicy pusta
(rectal examination) (stool in ampulla) (ampulla empty)
napięcie mięśni odbytu prawidłowe wzmożone
(anal tone) (normal) (increased)

Badania manometria analno−rektalna rozciąganie odbytnicy powoduje brak relaksacji zwieracza wew−
dodatkowe (anorectal manometry) relaksację zwieracza wew− nętrznego lub paradoksalny
(Additional nętrznego odbytu wzrost ciśnienia w momencie
examination) (distention of the rectum causes rozciągania odbytnicy

relaxation of the internal (distention of the rectum causes
sphincter) no sphincter relaxation or 

paradoxical increase of pressure)
badanie histologiczne prawidłowe brak komórek zwojowych, wzrost
wycinka odbytnicy (normal) stężenia acetylocholinoesterazy
(rectal biopsy) (no ganglion cells, increased ex−

pression of acetylcholinesterase)
wlew kontrastowy jelita grubego zalegające masy kałowe, obecna strefa przejścia, opóźniona
(barium enema) brak strefy przejścia ewakuacja kontrastu – > 24godzin

(massive amounts of stool, (transition zone, delayed contrast 
no transition zone) evacuation – > 24 hours)



Leczenie zaparć u dzieci

Leczenie dzieci z zaparciami powinno rozpo−
cząć się jak najwcześniej, zanim dojdzie do
zmniejszenia napięcia mięśni gładkich odbytnicy

i esicy, a w rezultacie do ich rozdęcia i obniżenia
czucia wypełnienia odbytnicy. Terapię przewle−
kłych zaparć można podzielić na dwie fazy:
w pierwszym okresie leczenie jest ukierunkowane
głównie na oczyszczenie jelita grubego z zalegają−
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Ryc. 1. Proponowany algorytm diagnostyki i leczenia zaparć czynnościowych 
(stosowany w II Katedrze i Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia we Wrocławiu)

Fig. 1. Proposed algorithm of diagnostics and treatment of functional constipation 
(this algorithm is used in the Department of Paediatrics, Gastroenterology and Nutrition in Wrocław)

wywiad (główne objawy, czas trwania zaparć, stosowana dieta, czas oddania smółki,
stosowane leki, choroby współistniejące, tryb życia);

badanie przedmiotowe (szczególne zwrócenie uwagi na zaleganie mas kałowych
w badaniu palapacyjnym jamy brzusznej, badanie );

podstawowe badania laboratoryjne (morfologia, badanie ogólne moczu)

anamnesis (main symptoms, duration of constipation, diet, time of meconium excretion,
drug intake, concomitant disorders, style of life);

physical examination (including exact abdominal palpation in order to detect stool
retention, examination);

basic laboratory tests (blood smear, urine examination)

per rectum

per rectum

dieta bogatoresztkowa przez około 4 tygodnie, ewentualnie laktuloza 1–3 razy dzienne,
w przypadku zalegania mas kałowych wlew oczyszczający jelito grube

high fibre diet for 4 weeks, in case of need lactulose 1–3 times per day,
in patients with faecal impaction thorough clean−up enema before starting oral therapy

poprawa
improvement

brak poprawy
no improvement

kontynuacja
dotychczasowego

postępowania

continuation of
treatment

diagnostyka w warunkach oddziału szpitalnego:
manometria odbytu, wlew kontrastowy, USG jamy
brzusznej, testy na alergeny pokarmowe, jonogram,

badanie psychologiczne, ocena funkcji tarczycy

hospitalisation: anorectal manometry, barium enema,
sonography of abdomen, tests with food allergens, serum
level of ions, psychological examination, estimation of

thyroid gland function

dieta bogaresztkowa, wlewki, leki prokinetyczne, laktuloza,
mebeweryna lub trimebutyna (leczenie minimum 3–6 miesięcy),

ewentualnie ,
terapia psychologiczna indywidualna lub rodzinna

high fibre diet, enemas, prokinetic agents, lactulose,
mebewerine or trimebutine (continuation of treatment for at

least 3–6 months),
alternatively, biofeedback and/or psychological therapy

biofeedback

zaparcia czynnościowe
functional constipationinne przyczyny zaparć

other reasons of
constipation

leczenie przyczynowe
(m.in. suplementacja hormonów
tarczycy, leczenie chirurgiczne)

causative therapy (including
supplementation of thyroid

hormones, surgical treatment)

kontynuacja dotychczasowego
postępowania

continuation of therapy

kontrola stosowania się do zaleceń lekarskich,
ewentualnie leczenie chirurgiczne (< 1%)

check of fulfilment of medical recommendations,
alternatively, surgical treatment (< 1%)

brak poprawy
no improvement

poprawa
improvement



cych mas kałowych, głównie przez stosowanie
wlewek doodbytniczych lub doustnych leków
przeczyszczających (tzw. odklinowanie), w dru−
gim okresie natomiast terapia ma przede wszyst−
kim za zadanie uregulować częstość wypróżnień
oraz zapobiec nawrotowi zaparć, co uzyskuje się
za pomocą zmiany diety i zachowań dziecka oraz
stosowanie leków powodujących rozluźnienie
konsystencji stolca. Przed rozpoczęciem leczenia
zaparć czynnościowych u dzieci należy dokładnie
poinformować rodziców o czynnościowym cha−
rakterze schorzenia, wyjaśnić im wszelkie wątpli−
wości dotyczące problemów dziecka oraz przeko−
nać do czynnego wspierania dziecka podczas tera−
pii. Jest niezbędna pełna akceptacja przez pacjenta
i jego rodzinę długotrwałego procesu leczniczego,
który wymaga pełnej współpracy. Na rycinie 1 za−
proponowano algorytm postępowania diagno−
stycznego i leczniczego w przypadku zaparć prze−
wlekłych u dzieci.

Leczenie farmakologiczne

Leczenie farmakologiczne pozwala na uzyska−
nie ustąpienia dolegliwości lub znacznej poprawy
klinicznej u zdecydowanej większości dzieci
z przewlekłymi zaparciami czynnościowymi [29].
Jeśli podczas badania rektoskopowego lub per rec−
tum stwierdza się zaleganie mas kałowych, leczenie
zaparć należy rozpocząć od oczyszczenia jelita.
Wykonuje się to stosując leki doustne lub doodbyt−
nicze, albo kombinację obydwu tych metod jedno−
cześnie, przy czym mimo że wszystkie powyższe
sposoby można uznać za skuteczne, to dotychczas
nie opublikowano żadnego badania randomizowa−
nego, w którym bezpośrednio porównywano by
skuteczność i bezpieczeństwo tych metod [35]. Wy−
bór metody należy przedyskutować z dzieckiem
i jego rodzicami. Spośród środków doustnych
u dzieci można stosować glikol polietylenowy oraz
olej mineralny (parafina płynna) [35–37]. Doniesie−
nia potwierdzają także skuteczność cytrynianu ma−
gnezu, laktulozy, sorbitolu, senny oraz bizakodylu.
Leczenie doodbytnicze można prowadzić, stosując
wlewki z fosforanu sodu, soli fizjologicznej lub ole−
ju mineralnego [35]. Oczyszczenie odbytnicy z mas
kałowych można także uzyskać, stosując u nie−
mowląt czopki glicerynowe, a u starszych dzieci
czopki z bizakodylem [35]. Doodbytniczo nie pole−
ca się natomiast stosowania roztworów soli magne−
zu, mydła ani bieżącej wody z kranu z uwagi na po−
tencjalną toksyczność tego typu metod [35]. 

Po usunięciu zalegających mas kałowych dal−
sze leczenie polega przede wszystkim na zapobie−
ganiu nawrotowi dolegliwości. Należy zachęcać,
czasami także nakłaniać dziecko do regularnego

korzystania z toalety i prób defekacji oraz tłuma−
czyć celowość takiego postępowania. Jest wskaza−
ne wysadzanie poposiłkowe, zapewniając odpo−
wiednią pozycję defekacyjną (tzw. trening defeka−
cyjny) [19]. W tym okresie leczenia zaleca się
stosowanie leków zmiękczających stolec, głównie
niewchłanialnych węglowodanów: laktulozy i sor−
bitolu, a także środków emulgujących masy kało−
we, np. dokuzanu sodu lub dokuzanu wapnia [38].
Naturalnym źródłem sorbitolu są niektóre owoce,
w tym jabłka, gruszki i śliwki. Węglowodany te
nie są wchłaniane w jelicie i na drodze osmotycz−
nej powodują zatrzymanie wody w stolcu [35].
Związki te ponadto są metabolizowane przez bak−
terie jelitowe i przyczyniają się do wzrostu flory
jelitowej. Niektórzy autorzy polecają także stoso−
wanie dodatkowo senny, która działa prokinetycz−
nie na mięśniówkę jelita grubego i ułatwia dziec−
ku wydalenie stolca [39]. Podobnym działaniem
charakteryzuje się także cysapryd [38]. Ostatnio
sugeruje się stosowanie w fazie podtrzymującej
również doustnie glikolu polyetylenowego [39].
Gdy w diecie dziecka stwierdza się zbyt małą ilość
błonnika i nie można zwiększyć spożycia nie−
wchłanialnych włókien za pomocą zmiany diety,
terapię zaparć można wspomóc, podając choremu
metylocelulozę. Nie stwierdzono natomiast, aby
stosowanie probiotyków istotnie poprawiało wy−
niki leczenia zaparć przewlekłych [40]. 

U niemowląt karmionych sztucznie w przy−
padku zaparć można także stosować prebiotyki.
Prebiotyki są substancjami, które nie są trawione
i wchłaniane w jelicie cienkim, pobudzają nato−
miast rozwój w przewodzie pokarmowym tzw. ko−
rzystnych szczepów bakterii (np. Bifidobacterium,
Lactobacillus, Eubacterium), hamując jednocze−
śnie namnażanie bakterii potencjalnie chorobo−
twórczych (np. Clostridium, Shigella, Veillonella).
Naturalnym źródłem prebiotyków jest mleko mat−
ki. Zawiera ono ponad 1 g niestrawialnych oligo−
sacharydów na 100 ml mleka, które pozwalają na
prawidłowy rozwój flory bakteryjnej niemowląt,
w której dominującymi bakteriami są bakterie
z rodzaju Bifidobacterium. W ostatnim okresie
wykazano, iż dodanie do diety niemowląt karmio−
nych sztucznie mieszaniny fruktozo− i galaktozo−
oligosacharydów w stosunku 1 : 9 w ilości do 0,8
g/dl pozwala uzyskać podobny wynik odnośnie do
składu flory bakteryjnej jelit, jak w przypadku kar−
mienia naturalnego [41]. Zaobserwowano także
istotne zwiększenie częstości oddawania stolców
oraz rozluźnienie konsystencji stolca, zbliżone do
częstości i konsystencji stolca u niemowląt kar−
mionych naturalnie [41]. Dodatkowo stosowanie
prebiotyków u niemowląt karmionych sztucznie
istotnie zmniejszało ryzyko rozwoju atopowego
zapalenia skóry [41]. 
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Leczenie behawioralne 
– biofeedback

Leczenie behawioralne opiera się na zasadzie
biologicznego sprzężenia zwrotnego (biofeed−
back) i polega na wypracowaniu prawidłowej kon−
troli czynności, tzn. w zależności od potrzeb bio−
logicznych pacjent jest uczony samokontroli
w funkcjonowaniu organizmu [41]. W przypadku
zaparć czynnościowych chore dziecko otrzymuje
informacje wzrokowe i/lub słuchowe, dotyczące
funkcji zwieracza zewnętrznego odbytu, uczy się
rozpoznawać fizjologiczną funkcję tego narządu
i odpowiadać w ten sposób, aby spowodować pra−
widłową relaksację tego mięśnia [42]. Początkowo
prosi się dziecko o próbę napięcia oraz relaksacji
mięśni zewnętrznego odbytu. Następnie wprowa−
dza się do odbytnicy specjalny balon, który jest
wypełniany powietrzem do takiej objętości, aby
był odczuwany przez pacjenta, i instruuje się
dziecko, aby napięło mięśnie tłoczni brzusznej
oraz rozluźniło mięsień zwieracz zewnętrzny
odbytu w taki sposób, aby wydalić napełniony po−
wietrzem balon. Średnio jedna sesja treningowa
trwa 45–60 min, podczas której pacjent wykonuje
około 30–35 prób defekacji. Liczba sesji terapeu−
tycznych zależy od predyspozycji pacjenta i naj−
częściej mieści się w przedziale 2–6 sesji przepro−
wadzonych w odstępach tygodniowych. Leczenie
behawioralne pozwala poprawić dynamikę defe−
kacji oraz przywrócić prawidłowy mechanizm od−
dawania stolca u około 50–60% dzieci z czynno−
ściowymi zaburzeniami defekacji [42, 43]. W wy−
niku leczenia behawioralnego często dochodzi do
ustąpienia subiektywnych objawów klinicznych,
normalizacji częstości i jakości wypróżnień,
a w przypadku współistnienia z zaparciami wrzo−
du samotnego odbytnicy, wygojenia się zmiany
[42, 43]. Znacznie poprawia się także jakość życia
pacjentów [44]. Podstawowym problemem pod−
czas terapii behawioralnej u dzieci jest zrozumie−
nie sensu ćwiczeń biofeedback, co wiąże się z od−
powiednią dojrzałością intelektualną pacjentów.
Mimo że za dolną granicę wieku dziecka, u które−
go można podjąć próbę tego typu leczenia, przyj−
muje się 5. r.ż., to zdecydowanie lepsze wyniki te−
rapeutyczne notuje się jednak w grupie dzieci star−
szych [41]. Gdy uzyska się pozytywny wynik
terapeutyczny, pacjenci powinni podlegać okreso−
wej kontroli i w przypadku nawrotu dolegliwości
należy rozważyć powtórzenie ćwiczeń [42, 43].

Leczenie chirurgiczne

Leczenie chirurgiczne jest niezbędne u pacjen−
tów ze zwężeniem odbytu i chorobą Hirschsprun−
ga. W przypadku tych schorzeń wykonuje się takie
zabiegi, jak: rozciąganie odbytu na wysokości
zwieracza (dywulsja), nacięcie zwieracza wewnę−
trznego odbytu, a także w przypadku choroby Hir−
schsprunga usuwa się odcinek bezzwojowy. U pa−
cjentów z uchyłkiem odbytnicy można wykonać
plastykę przedniej ściany odbytnicy. Interwencja
chirurgiczna jest wymagana również w przypadku
wypadania śluzówki lub zwieracza zewnętrznego
odbytu oraz zespołu zstępującego krocza [1].

U większości dzieci z zaparciami czynnościo−
wymi leczenie zachowawcze (zmiana diety, leki
rozluźniające stolec, wlewki doodbytnicze, czopki,
leczenie behawioralne) daje dobre wyniki. Czasa−
mi jednak obserwuje się pacjentów, którzy mimo
optymalnego stosowania leczenia zachowawczego,
wymagają częstego, ręcznego usuwania mas kało−
wych z odbytnicy, długotrwałego stosowania wle−
wek doodbytniczych oraz stale skarżą się na bóle
brzucha, zaparcia i popuszczanie stolca [45]. Nale−
ży także zwrócić uwagę na to, że stałe zanieczysz−
czanie się ma ogromny, negatywny wpływ na emo−
cjonalny i społeczny rozwój dzieci cierpiących
z powodu zaparć. Biorąc pod uwagę powyższe
okoliczności, sporadycznie wśród pacjentów z za−
parciami czynnościowymi podejmuje się próby le−
czenia chirurgicznego. Podjęcie decyzji o zabiegu
chirurgicznym nie jest łatwe i podejmowane jest
tylko w tzw. zaparciach opornych na leczenie, po
dokładnym, indywidualnym zanalizowaniu historii
choroby pacjenta. Chirurgiczne procedury obejmu−
ją płukanie jelita, stomię utworzoną z wyrostka ro−
baczkowego, płukanie esicy, częściową lub całko−
witą resekcję okrężnicy oraz wytworzenie przetoki
okrężniczo−skórnej. Należy jednak zaznaczyć, iż
dotychczas nie opublikowano żadnego dużego ba−
dania oceniającego odległe skutki chirurgicznego
leczenia zaparć czynnościowych u dzieci, a dostęp−
ne opisy pojedynczych lub serii przypadków wska−
zują, iż zabiegi te charakteryzują się ograniczonym
powodzeniem i są obciążone znaczącym ryzykiem
powikłań, w tym nietrzymaniem stolca, przetoką
kałową oraz bólami brzucha [44]. Z tego względu
decyzję o leczeniu chirurgicznym dzieci można
podejmować jedynie w wyjątkowych sytuacjach,
a zabieg powinien być wykonywany w wysoko−
specjalistycznych ośrodkach. 
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