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Citačná skratka: Pediatr. prax

Vybrané články z časopisu Pediatrie pro praxi, ktorý vydáva spo-
ločnosť Solen, s. r. o., Česká republika, sú vydávané v Slovenskej 
republike na základe licencie poskytnutej spoločnosťou Solen,  
s. r. o., Česká republika.

Spoločnosť Solen, s. r. o., Slovenská republika, má výhradné právo na 
publikáciu článkov z časopisu Pediatrie pro praxi a z ďalších časopisov 
spoločnosti Solen, s. r. o., Česká republika. Akákoľvek časť obsahu 
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nok či jednotlivých článkov publikovaných v časopisoch spoločnosti 
Solen možno žiadať výlučne redakciu alebo spoločnosť Solen.

Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory 
autorov jednotlivých článkov či inzerátov.

Gastroenteritída a sladené osviežujúce  
kolové nápoje

Stále počuť, že pri výskyte gastroenteritídy u dieťaťa či u dospelého sa nájde 
„znalec“, ktorý poradí v liečbe použiť kolové nápoje, lebo tieto „jednoducho 
pomáhajú“. Ide o historickú fámu, ktorá síce znie dobre, ale žiaľ nemá opod-
statnenie... 

Obvyklé sa toto odporúčanie zdôvodňuje tým, že organizmus zvratkami a hnačkami stráca za 
krátky čas väčšie množstvo tekutiny, čo môže hroziť dehydratáciou (potiaľ by to bolo v poriadku, je 
to nepochybne pravda!). A tu sa začína zvrat – odporúčaný nápoj s vysokým obsahom cukru vraj 
za týchto okolností upokojuje žalúdok a dodáva telu aj chýbajúcu energiu. Aby to predsa neznelo 
tak jednoducho, zvyčajne odporúčajú, aby sa nápoj ponechal na stole, kým z neho vyprchá 
oxid uhličitý a až potom sa vypil. Táto argumentácia je prijateľná pre rodičov, ktorí majú strach 
z dehydratácie dieťaťa a vedia, že sladký nápoj mu dodajú jednoduchšie, než trebárs čistú vodu.

Odborníci mali snahu vyriešiť túto otázku už pred skoro 10 rokmi (Archives of Disease in 
Childhood. 2008;93(4):129–31). Konkrétne hľadali odpovede na otázku, či má akékoľvek výhody 
podávanie koly deťom s akútnymi gastrointestinálnymi ťažkosťami. Preskúmaním literatúry prišli 
k záveru, že toto odporučenie nie je žiadnymi relevantnými dôkazmi podložené. Vzápätí porovnali 
chemické zloženie koly a ďalších nealkoholických nápojov s orálnymi rehydratačnými roztokmi, 
ktoré WHO odporúča podávať v týchto prípadoch. Nealkoholické nápoje pritom ťahali za kratší 
koniec, najmä pre ich veľmi nízky obsah sodíka, draslíka a bikarbonátov, ktoré organizmus v ta-
kýchto prípadoch nevyhnutne potrebuje. Na druhej strane, obsahujú až sedemnásobné väčšie 
množstvo glukózy, než WHO odporúča, a taký nadbytok cukru, ktorý v črevách môže vyvolať 
procesy zhoršujúce priebeh gastroenteritídy. Inými slovami, tieto nápoje, či už s oxidom uhličitým, 
alebo bez neho, nepomáhajú, ale skôr môžu škodlivo ovplyvniť priebeh ochorenia. Preto sa ich 
podávanie neodporúča.

V súlade s tým aj profesijná organizácia Národného inštitútu pre zdravie a starostlivosť (NICE) 
Britského ministerstva zdravotníctva vo svojom usmernení odporúča rodičom, aby sa vyhýbali 
podávaniu nealkoholických nápojov (aj ovocných štiav) a svojím deťom radšej podávali orálne 
rehydratačné roztoky s primeraným obsahom elektrolytov a glukózy alebo pri jeho nedostupnosti 
aj čistú vodu. Avšak, ako aj autori správy pripomínajú, mylný dojem o účinnosti kolových nápojov 
môže v populácii stále pretrvávať. Ak nechcú ísť rodičia do lekárne pre rehydratačný roztok, môžu 
radšej vyskúšať najprv zázvorový čaj, ktorý uvoľňuje črevný trakt a znižuje nevoľnosť.

Aby nebola táto správa iba negatívna, treba uviesť aj to, že existuje špecifický gastrointes-
tinálny problém, kde má kola preukázateľne pozitívny účinok, aj keď tento problém je omnoho 
zriedkavejší v porovnaní s gastroenteritídou a bežnými poruchami trávenia. Kyseliny obsiahnuté 
v kolových nápojoch (s hodnotou pH okolo 2) dokážu rozpustiť nielen zubnú sklovinu, ale aj 
bezoáry vytvorené v zažívacom trakte z prehĺtaného nestráviteľného materiálu (napr. vlasy). 
Metaanalýza, ktorá hodnotila výsledky publikované za predchádzajúcich 10 rokov o tejto téme 
konštatovala, že v 50 % prípadoch bolo možné odstrániť obštrukciu iba podávaním kolových 
nápojov, kým pri ich kombinácii s endoskopickou liečbou sa dosiahla až 90 percentná úspešnosť.

A iba na dokreslenie celkového obrazu – kolové nápoje poskytujú výbornú službu pri čistení 
nežiaducich fľakov, rozpustení tukov, čistení mincí, čistení čelného skla auta a tiež pri odstraňovaní 
hrdze – avšak tieto pôsobenia by sa podľa možnosti nemali vykonávať v žalúdku...
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