Kolka niemowlęca
Kolka niemowlęca
Objawy kolki niemowlęcej zwykle pojawiają się u niemowląt po ukończeniu 2 tygodnia życia, mają charakter przemijający i zwykle ustępują
w ciągu pierwszych 4 miesięcy życia. Objawy te rzadko wiążą się z poważnymi schorzeniami. Obserwuje się je zarówno u niemowląt
karmionych piersią, jak i mlekiem modyfikowanym [2]. Kolka niemowlęca objawia nawracającymi, długotrwałymi okresami niepohamowanego płaczu, grymaszenia lub rozdrażnienia dziecka bez wyraźnej przyczyny. Objawom tym nie można zapobiec i wywołują one napięcie i
niepokój rodziców i samych niemowląt. Rodzice i personel medyczny kojarzą kolkę niemowlęcą przede wszystkim z bólem brzucha, chociaż
związek ten nie został jednoznacznie potwierdzony [1]. Podstawowe mechanizmy leżące u podstaw rozwoju kolki nie zostały dokładnie
poznane, przy czym wymienia się tu następujące czynniki [3]: zaburzenia składu mikroflory jelitowej [6]; zmiany hormonalne w obrębie jelit
[3]; przyczyny psychospołeczne [7,8]; czynniki neurorozwojowe [9].

Kolka niemowlęca charakteryzuje się jedoczesnym występowaniem wielu objawów,
które mogą obejmować między innymi [1,3]:
odbijanie
kopanie nóżkami
zaciśnięte piąstki

Dostępne sposoby leczenia opierają się przede wszystkim na doświadczeniach klinicznych
(rzadziej na badaniach naukowych) [3,5] i obejmują:

Działania wspomagające [3,10,13]

-Objawy kolki utrzymujące się po 4 miesiącu
życia

- Zaburzony rytm płaczu (nawroty płaczu
późnym popołudniem / wieczorem)

- Jednoczesne występowanie wymiotów,
cofania się treści pokarmowej do przełyku
(regurgitacja), biegunki i (lub) utraty masy ciała

- Atopia lub migrena w wywiadzie rodzinnym

- Gorączka lub choroba
- Ekstremalnie intensywny lub piskliwy
płacz (bardzo głośny, intensywny płacz
przypominający krzyk) [11]

- Objawy depresyjne lub lękowe u rodziców
- Alergie pokarmowe; wysoki wynik w skali
COMISS pomaga w badaniach przesiewowych pod kątem alergii na białka mleka
krowiego [17]

Wystąpienie jednego z ww. sygnałów ostrzegawczych wymaga dalszej oceny w celu
zidentyfikowania zasadniczego schorzenia lub zaburzeń. [1,2] W trakcie diagnostyki kolki
wszystkie niemowlęta powinny być obserwowane pod kątem występowania sygnałów
ostrzegawczych.
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- Kontynuacja karmienia piersią
[13]
- Modyfikacja techniki przystawiania dziecka do piersi [12]
- Zmiany w diecie matki karmiącej
[3,13,18]
- W przypadku karmienia mlekiem modyfikowanym, rozważenie
przejścia na produkt z hydrolizatem białkowym [3,13]
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- Nieprawidłowy rozwój i wzrastanie

- Przyjmowanie leków przez matkę
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Sygnały ostrzegawcze [1,2,3]:
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Dostępne są praktyczne algorytmy pomagające w rozpoznaniu kolki niemowlęcej i ustaleniu najbardziej optymalnej terapii. [14]
Uważna obserwacja i dokumentowanie zachowania dziecka w ciągu dnia mogą być przydatne do postawienia trafnej diagnozy, dlatego rodzicom często zaleca się zapisywanie
czasu trwania i charakterystyki płaczu w przeznaczonym do tego celu dzienniczku [3].
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napady niepohamowanego płaczu

drażliwość lub grymaszenie
zaczerwienienie skóry
twarzy

Rodzice mogą czuć się zmęczeni i zaniepokojeni o zdrowie dziecka. Mogą również mieć
wątpliwości, czy są w stanie w pełni zaspokoić jego potrzeby. Dlatego pierwszym krokiem w
leczeniu kolki niemowlęcej jest zapewnienie rodzicom wsparcia w radzeniu sobie z tym problemem. [3] Rodzice powinni być świadomi, że dolegliwości te mają w większości charakter
przejściowy i ustępują w ciągu pierwszych kilku miesięcy życia. [15]
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Działania wspomagające służą uspokojeniu dziecka i ukojeniu płaczu. Niektóre
dzieci mogą lepiej reagować na ciepły
koc niż termofor, wypełnioną pestkami
poduszkę czy masaż.

Wiek w tygodniach

Częstość występowania kolki u niemowląt w wieku poniżej 3 miesięcy życia
(na podstawie kryteriów rzymskich IV) [2]
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Postępowanie w kolce niemowlęcej – informacje szczegółowe
Napady kolki niemowlęcej są dużym wyzwaniem dla niemowląt i rodziców. Postępowanie polega zatem przede wszystkim na łagodzeniu dolegliwości i wsparciu rodziców [2,15]. Istniejące opcje postępowania bazują na doświadczeniu klinicznym częściej niż badaniach naukowych [5,6].
Edukacja i wsparcie dla rodziców
Rodzice dzieci z kolką często czują się sfrustrowani, zaniepokojeni i zmęczeni brakiem snu z powodu niepohamowanego płaczu dziecka. Dlatego też wsparcie rodziców jest bardzo ważnym,
często kluczowym aspektem leczenia kolki niemowlęcej. Szczegółowa diagnostyka dziecka
może uspokoić rodziców, którzy często wiążą objawy kolki z istnieniem poważnego schorzenia
medycznego. Przekazanie rodzicom informacji na temat normalnej krzywej płaczu niemowlęcia
może pomóc im uświadomić sobie, że płacz jest normalną formą komunikacji małego dziecka i
niekoniecznie musi być powodowany bólem. Można również skorzystać z pomocy specjalisty w
celu wprowadzenia korzystnych zmian w domowej rutynie maluszka [3,15].
Dieta
- Kontynuacja karmienia piersią [13]
- Modyfikacja techniki przystawiania dziecka do piersi w celu zapewnienia lepszego ssania i
połykania pokarmu przez niemowlę; ograniczenie ilości połykanego powietrza również podczas
ssania smoczka [12]
- Zmiany w diecie matki karmiącej np. eliminacja białka mleka krowiego [3,13,18]
- W przypadku karmienia mlekiem modyfikowanym, rozważenie przejścia na produkt z hydrolizatem białkowym [3,13]
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Działania wspomagające
- Delikatny masaż brzuszka [3]
- Przytulanie, częstsze noszenie [3]
- Okrywanie brzuszka kocykiem lub termoforem
- Stosowanie preparatów ziołowych, takich jak koper włoski, rumianek czy woda koperkowa [3]
- Stosowanie probiotyków np. szczepów Lactobacillus i Bifidobacterium [10,13]
Leczenie farmakologiczne
Powinno zostać opracowane przez wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia i prowadzone pod nadzorem lekarza.
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