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Streszczenie 
Ostra biegunka infekcyjna jest jedną z najczęstszych przyczyn zachorowań w populacji dziecięcej, najczęściej 
o etiologii wirusowej. Choroba ma zazwyczaj przebieg samoograniczający się, a w terapii zalecane są leki obja‑
wowe. Za najważniejszy element leczenia uznaje się stosowanie doustnych płynów nawadniających. W lecze‑
niu uzupełniającym można rozważyć między innymi stosowanie adsorbentów. W Polsce najczęściej stosowa‑
nymi adsorbentami są aktywowany węgiel leczniczy i smektyn dwuoktanościenny. Zdolność wiązania toksyn 
bakteryjnych przez węgiel leczniczy nie jest w pełni udowodniona, nie ma badań klinicznych potwierdzających 
to działanie. W badaniach klinicznych potwierdzono zdolność smektynu dwuoktanościennego do adsorbcji 
wirusów i toksyn bakteryjnych. Udokumentowano również wielokierunkowe działanie ochronne smektynu 
dwuoktanościennego na błonę śluzową żołądka i jelit – z uwagi na te unikalne właściwości smektyn może być 
kwalifikowany jako adsorbent drugiej generacji. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami ESPGHAN i ESPID 
z 2008 roku smektyn dwuoktanościenny jest jedynym adsorbentem o udowodnionym bezpieczeństwie stoso‑
wania, który zastosowany równolegle z doustnymi płynami nawadniającymi zwiększa szanse na skrócenie 
czasu trwania biegunki.
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Summary 
Acute infectious diarrhea is one of the most common causes of morbidity in the pediatric population, most‑
ly of viral etiology. The disease is usually of self‑limited course, and as treatment relievers are recommended. 
The most important part of the treatment are oral rehydration solutions. In the adjuvant treatment may be 
considered, inter alia, the use of adsorbents. In Poland, the most widely used adsorbents include activated 
charcoal and activated smectite. The binding capacity for bacterial toxins of the activated charcoal is not com‑
pletely established, there is no clinical evidence of this action. In clinical studies the ability of smectite to adsorb 
viruses and bacterial toxins has been confirmed. Protective effect of smectite for stomach and intestines 
mucous membrane has also been well documented – because of these unique properties, smectite can be clas‑
sified as second‑generation adsorbent. According to current recommendations of ESPGHAN and ESPID 
from 2008, smectite is the only adsorbent of proven security, that used together with oral rehydration solu‑
tions increases the chances of reducing the duration of diarrhea.
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Zgodnie z aktualnymi rekomendacjami ESP‑
GHAN/ESPID (European Society for Paediat‑
ric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition/

European Society for Paediatric Infectious Disease)(1) 

podstawowym preparatem zalecanym w leczeniu bie‑
gunek jest doustny płyn nawadniający.
W terapii wspomagającej dopuszcza się możliwość sto‑
sowania wybranych probiotyków, adsorbentów i ostat‑
nio racekadotrylu.
Leki stosowane w leczeniu biegunek powinny być bez‑
pieczne, dobrze tolerowane, użyteczne w terapii z do‑
ustnym płynem nawadniającym o skutecznym działa‑
niu, niezależnym od przyczyny biegunki.
Poniżej przedstawiono analizę właściwości najczęściej 
stosowanych w Polsce adsorbentów: węgla lecznicze‑
go i smektynu dwuoktanościennego.
Węgiel leczniczy w postaci aktywowanej to poddany ob‑
róbce termicznej materiał pochodzenia organicznego, 
który ze względu na budowę mikrocząsteczek posiada 
dużą możliwość adsorpcji gazów, substancji toksycznych 
oraz wielu leków ze światła przewodu pokarmowego. 
Zdolność wiązania toksyn bakteryjnych przez węgiel 
leczniczy nie jest w pełni udowodniona, nie ma jak do‑
tąd badań klinicznych potwierdzających to działanie(2). 
Podstawowym wskazaniem do stosowania węgla lecz‑
niczego jest neutralizacja w przewodzie pokarmowym 
toksycznych dawek niektórych leków i substancji che‑
micznych przyjętych w nadmiarze, np. paracetamolu, 
trójpierścieniowych leków antydepresyjnych. Preparaty 
węgla leczniczego zgodnie z charakterystyką produktu 
leczniczego mogą być też stosowane w leczeniu ostrej 
biegunki u dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia.
Po podaniu doustnym węgiel leczniczy działa miej‑
scowo w obrębie przewodu pokarmowego i nie wchła‑
nia się z przewodu pokarmowego. W sposób cha‑
rakterystyczny barwi stolec na czarny kolor, co może 
niekiedy maskować krwawienie z przewodu pokarmo‑
wego. Do niezbyt częstych działań niepożądanych wę‑
gla leczniczego związanych między innymi z wiąza‑
niem elektrolitów w przewodzie pokarmowym należą: 
bóle głowy, nudności, wymioty i zaparcie stolca. Prze‑
ciwwskazane jest stosowanie węgla leczniczego u pa‑
cjentów wymiotujących lub nieprzytomnych, a nieza‑
intubowanych, ze względu na ryzyko aspiracji do płuc, 
u chorych ze zwolnioną perystaltyką jelit ze względu 
na ryzyko wystąpienia niedrożności lub perforacji je‑
lit, a także po operacjach, w zaburzeniach równowagi 
elektrolitowej, przy odwodnieniu, bezpośrednio przed 
badaniami endoskopowymi.
Węgiel leczniczy jest dostępny w sprzedaży w postaci 
tabletek lub kapsułek. Zgodnie z charakterystyką pro‑
duktu leczniczego w leczeniu ostrej biegunki u doro‑
słych i dzieci powyżej 12. roku życia preparat ten sto‑
suje się w dawce dobowej 500–1200 mg.
Z uwagi na silne właściwości adsorpcyjne węgla ko‑
nieczne jest zachowanie dwugodzinnej przerwy przed 

podaniem innych leków i po ich podaniu. Węgiel lecz‑
niczy może zmniejszać skuteczność wielu doustnych 
leków, w tym antybiotyków i leków antykoncepcyj‑
nych, dlatego nie należy polecać węgla aktywowanego 
osobom, u których istnieje ryzyko wystąpienia dzia‑
łań niepożądanych związanych z obniżeniem wchło‑
niętej dawki leków przyjmowanych z powodu innych 
chorób.
Zgodnie z aktualnymi zaleceniami(1) węgiel aktywowa‑
ny nie powinien być stosowany w leczeniu ostrych bie‑
gunek u dzieci. Dotychczas nie przeprowadzono badań 
z randomizacją oceniających stosowanie aktywowane‑
go węgla w leczeniu ostrej biegunki u dzieci.
Smektyn dwuoktanościenny jest naturalnym gli‑
nokrzemianem, który posiada wyjątkowe właściwo‑
ści fizyczno‑chemiczne. Mikrocząsteczki smektynu 
po rozpuszczeniu przyjmują strukturę warstwową, 
co umożliwia adsorbcję wody, rotawirusów i toksyn 
bakteryjnych(3,4). W badaniach in vitro(5,6) stwierdzono 
zdolność smektynu do adsorpcji toksyn Clostridium 
difficile i Clostridium perfringens. Wykazano skutecz‑
ne obniżenie zawartości toksyn w hodowli tych bak‑
terii w obecności smektynu oraz brak wpływu smek‑
tynu na aktywność stosowanego w tych zakażeniach 
chemioterapeutyku – metronidazolu. Dzięki swej du‑
żej lepkości smektyn łączy się z glikoproteinami śluzu 
żołądka i jelit(7), modyfikuje skład śluzu, zagęszcza go 
i zwiększa jego wytrzymałość mechaniczną(8). Tych wła‑
ściwości nie posiada omawiany wcześniej węgiel akty‑
wowany, smektyn należy więc do nowoczesnych leków 
przeciwbiegunkowych, może być kwalifikowany jako 
adsorbent drugiej generacji. Smektyn nie hamuje pa‑
sażu jelitowego, w związku z czym nie powoduje opóź‑
nionego wydalania drobnoustrojów.
W metaanalizie 9 badań z randomizacją Szajewska 
i wsp.(9) oceniali wpływ stosowania smektynu dwuokta‑
nościennego na przebieg ostrej biegunki u dzieci. W ba‑
daniu uczestniczyło łącznie 1238 pacjentów. Wykaza‑
no, że stosowanie smektynu łącznie ze standardowym 
leczeniem przeciwbiegunkowym skraca czas trwania 
biegunki o około dobę i zwiększa szansę na wyleczenie 
w 3. dniu leczenia.
Smektyn jest dostępny w sprzedaży w postaci sasze‑
tek do rozpuszczenia w płynie – 1 saszetkę rozpusz‑
cza się w 50 ml płynu i zaleca podawać małymi porcja‑
mi w ciągu dnia. Dopuszcza się podawanie smektynu 
po dokładnym wymieszaniu z półpłynnymi pokarma‑
mi: bulionem, przecierem z owoców lub jarzyn, goto‑
wymi daniami w słoikach dla dzieci.
Zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego zale‑
ca się stosowanie smektynu w dawce: 
• u niemowląt – 1 saszetka dziennie;
• w 1.–2. roku życia – 1–2 saszetki dziennie;
• powyżej 2. roku życia – 2–3 saszetki dziennie.
U dorosłych zazwyczaj podaje się 3 saszetki na dobę. 
Leczenie prowadzi się przez 2–3 dni.
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Ze względu na silne działanie adsorbcyjne możliwe 
jest wystąpienie przejściowych zaburzeń wchłaniania. 
W związku z tym nie zaleca się podawania innych le‑
ków równocześnie ze smektynem – konieczne jest za‑
chowanie odstępu około dwóch godzin przed przyję‑
ciem preparatu i po jego przyjęciu.
Smektyn nie zmienia koloru stolca, jest przepuszczal‑
ny dla promieniowania rentgenowskiego, w związku 
z czym nie wpływa na możliwość przeprowadzenia ba‑
dań radiologicznych przewodu pokarmowego.
Przeciwwskazania do stosowania smektynu związane 
są z obecnością węglowodanów w preparacie farma‑
ceutycznym. Należą do nich: nietolerancja fruktozy, 
zespół złego wchłaniania glukozy i/lub galaktozy oraz 
niedobór sacharozy‑izomaltazy.
Ponieważ smektyn dwuoktanościenny nie wchłania się 
z przewodu pokarmowego, jest lekiem bezpiecznym, 
który rzadko prowadzi do wystąpienia ogólnoustrojo‑
wych działań niepożądanych, zazwyczaj pod postacią 
zaparcia stolca.

WnIoSEk

Smektyn dwuoktanościenny w leczeniu ostrej biegun‑
ki u dzieci jest aktualnie jedynym adsorbentem o udo‑
wodnionym bezpieczeństwie stosowania, zastosowa‑
ny równolegle z doustnymi płynami nawadniającymi 
zwiększa szansę na skrócenie czasu trwania biegunki.
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