
ДОЈЕНАЧКЕ КОЛИКЕ - РАНА МАНИФЕСТАЦИЈА МИГРЕНЕ 

Иако су колике увијек сматране поремећајем пробавног тракта, нова 

истраживања показују да би вјероватни кривац могле бити мигрене. Позивајући 

се на доле наведене референце утврђено је  да су шансе готово седам пута веће 

да ће дјеца која имају колике касније у дјетињству имати и мигрене. 

Под термином "дојеначке колике" подразумијева 

се комплекс учесталог, изненадног јављања 

болова и јаког, неутјешног плача у иначе здравог 

дојенчета, обично у касним послијеподневним и 

вечерњим сатима. У почетку се тај плач не 

разликује од уобичајеног, али за кратко вријеме 

дијете као да постаје хистерично,  вришти, са 

болном гримасом на црвеном лицу, скупља 

ногице ка трупу, стење, а при том ништа што родитељи предузимају како би га 

умирили не делује дуго.  

Грчеви код беба су релативно честа појава, која се јавља  код 5% до 19% 

новорођенчади и одојчади. Обично се јављају око треће недеље живота, достижу 

свој максимум око шесте недеље и  престају до краја четвртог мјесеца. Све бебе 

плачу али оне које плачу дуже од три сата дневно, више од три дана у седмици и 

најмање 3 седмице у мјесецу имају инфантилне колике (“правило 3”).   

Узрок непознат 

До данас није откривен прави узрок зашто се појављују. Веома је раширено 

увјерење да је узрок колика последица повећања плинова у цријеву и пробавних 

сметњи. Међутим, повећана количина плинова у цријеву више се сматра 

резултатом колике него узроком. Подједнако се јављају код дјечака и 

дјевојчица, код беба које се доје и које се хране бочицом. Нешто су чешци код 

прворођене и раније рођене дјеце. 

Појава колика код беба може упућивати на каснију мигрену 

Према  новој студији учињеној на свеучилишту Калифорније утврђено је да  

колике могу бити рани знак  да је дијете предиспонирано да пати  од  мигрене 

касније у животу. Њиховом  студијом је утврђено да су  дјеца  и  тинејџери који 

болују од мигрене много чешће (6.6 пута)  него остали као бебе патили од 

колика. 

Механизам  који  стоји  иза  колика  и мигрене још  није откривен. 

Претпоставља се да  би нервни завршеци  у  мозгу или цријевима могли  бити  

преосјетљиви  на  свјетло,  што  доводи  до  болова. Недовољно сна и поремећен 



ритам спавања уз прекид производње мелатонина, хормона који изазива сан и 

регулише унутарњи сан, могу бити окидач грчева и мигрена. Наиме, док се 

већина мелатонина  производи  у  мозгу, дио  се  производи  у  пробавном  

тракту што може утицати на мобилност цријева и теоретски изазвати неке 

симптоме колика.  

 

Повезаност између маминих мигрена и колика код бебе 

Дјеца чије мајке пате од мигрена, имају два и по пута 

већи ризик од настанка колика, него они чије мајке 

немају мигрене, показује истраживање Свеучилишта 

Калифорнија проведено на 154 мајке и бебе. Научници 

су пратили развој дјетета и установили да 29 посто дјеце 

чије мајке пате од мигрена имају колике, за разлику од 

11 посто оних чије мајке немају проблеме с мигреном.  

  

 

 

„Shaken infant syndrom“- Синдром прекомјерног потресања дјетета 

   

Дојеначке колике могу бити веома стресне за родитеље и битно пореметити 

однос родитељ дијете, што може довести и до проблема трауматизирања дјетета, 

који се изражава клиничком сликом  синдрома због прекомјерног потресања 

дјетета  (“Shaken infant syndrome”). 

Према истраживањима 2.5 посто родитеља који имају једномјесечне бебе је 

признало да је тресло, пљускало  или гушило своје дијете покушавајући да 

зауставе његов плач, док је 5.6 посто родитеља са дјецом у доби од 6 мјесеци 

покушало једну од ових опасних метода.  

Бебе и мала дјеца су нарочито осјетљива на ову врсту повреде, јер је њихова 

глава пропорционално већа од остатка тијела, а њихови мишићи врата су 

релативно слаби, што контролу главе и врата додатно чини још слабијом у 

односу на одрасле. Осим тога незрела лобања је тања, мозак није заштићен као 

код одраслих, а крвни судови су осјетљивији и подложни кидању.  

“Схакен инфант сyндроме” је невјероватно озбиљан проблем са веома озбиљним 

посљедицама, наиме, 1/3 тешко потресане дјеце умире, 1/3 има трајне 

посљедице а свега 1/3 се опоравља с дугорочно упитним посљедицама. 

 

Како смањити патњу дјетета 

 
Не постоји магично средство нити прави лијек за лијечење дојеначких колика 

(за сада). Свако дојенче захтијева индивидуални приступ, јер одређене 

процедуре помажу неким бебама, док код других имају супротан ефекат или 

ефекат изостаје.  



Дојеначке колике не треба медицински лијечити. Истраживања су показала да 

нема доказа о ефикасности симетикона у спрјечавању настанка грчева наспрам 

плацеба, као и то да нема користи од пробиотика у отклањању дојеначких 

колика. Уствари, дојенчад која су се хранила адаптираним млијечним 

формулама које су садржавале пробиотике су неутјешно плакала 78 минута 

дневно више него она која су примала плацебо. Штавише, колике нису повезане 

са методом храњења. Такође је утврђено да исхрана мајчиним млијеком у 

односу на исхрану адаптираном млијечном формулом не прави значајну разлику 

у учестолости појаве грчева код дојенчади. 

Већина родитеља се слаже да је најефикаснији поступак 

против колика држање бебе у наручју. Уместо речи које 

још не разумеју, загрљај треба да им пружи утеху и да им 

поручи „Биће све у реду“.  Истраживања су показала да 

бебе са грчевима настављају нормално да једу и добро 

напредују, упркос плакању. Главни проблем овог стања је 

стрес и нервоза коју стварају у кући. Забринутост 

родитеља може погоршати стање, јер бебе осећају њихов стрес, постају и саме 

неспокојне и све се завршава нападом плача, због чега је неопходно да се 

родитељи према беби опходе нормално и опуштено да беба не би осјетила 

њихову забринутост.  

Уколико би се утврдило да заиста постоји веза између колика и мигрена, то би 

могло да буде и објашњење за најчешћу неуспешност дигестивног третмана код 

беба које пате од колика. Колике код беба изазивају бол, а код њихових 

родитеља знатан стрес па би превентивна терапија за мигрену могла да 

представља опцију за будућност.  
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