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Kazuistika 

 

Couvade syndrom, problematika diagnostiky funkčních poruch GIT  
v gastroenterologické praxi 

Laura Krekulová, Radkin Honzák 

Couvade syndrome, problems with diagnosis of medically unexplained symptoms 
(MUS) in gastroenterological practice 

  

Souhrn 
Autoři předkládají kazuistiku mladého muže trpícího funkčním horním dyspeptickým syndromem (B3b pod-
le III. revize Římských kriterií funkčních poruch trávicího traktu). Gastrointestinální obtíže se objevily bě-
hem těhotenství pacientovy manželky a přetrvávaly ještě po porodu jako projev „kompatie“ se synem. Symp-
tomatologie je hodnocena jako „varieta couvade syndromu“, který je všeobecně považován za psychosoma-
tický ekvivalent primitivních rituálů iniciace otcovství. U manželů těhotných žen jsou popisovány různé pří-
znaky imitující obtíže v graviditě průměrně ve 20 %. 
V souvislosti s prezentovanou kazuistikou jsou probírány problémy související s diagnózou funkčních (soma-
tizačních) poruch. 

Klíčová slova: funkční poruchy, somatizační poruchy, couvade syndrom, diagnostika, diagnostická kriteria 
pro psychosomatický výzkum (DCPR). 

 

Summary 
The authors present the case report of young man suffering from functional vomiting (diagnosis B3b accor-
ding the Rome III  Diagnostic Criteria). Gastrointestinal symptoms emerged during his wife´s pregnancy and 
continued even after delivery as „compathy“ for his son. Symptoms may be included among a „variant of the 
couvade syndrome“ which can be considered to be the psychosomatic equivalent of primitive rituals of initia-
tion into paternity. Various symptoms have been described in the husbands of pregnant women with an inci-
dence about 20 %. 
In relation with presented case report the authors discuss problems bear upon the diagnosis of medically 
unexplained symptoms. 

Key words: medically unexplained symptoms, couvade syndrome, diagnosis, DCPR. 

 

Úvod 
Pacienti trpící funkčními/somatizačními poruchami 

(MUS – medically unexplained symptoms) tvoří význam-ný 
podíl všech nemocných jak v primární péči, tak na pracoviš-
tích specialistů. Najdeme-li jich v klientele praktického lé-
kaře okolo 25 %, na gastroenterologii tvoří někdy až polo-
vinu (1, 2). Funkční gastrointestinální obtíže představují 
pestrou směs chronických či rekurentních příznaků bez od-  
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povídajícího patologického nálezu. V biopsychosociálním 
modelu mohou být konceptualizovány jako dysregulace osy 
CNS – GIT, která se objevuje v souvislosti s nejrůznějšími 
psychosociálními okolnostmi a vlivy (osobnostní psychopa-
tologie, zátěžové životní události, jasná psychiatrická mor-
bidita, vyhledávání léčebné péče, atd.). 

Klasik psychosomatiky, Zbigniew Lipowski, definoval 
somatizaci jako tendenci prožívat a prezentovat psycholo-
gický distres formou tělesných příznaků a vyhledávat pro 
tyto obtíže lékařskou pomoc (3). Tento fenomén se rozpro-
stírá napříč somatickými a psychiatrickými diagnostickými 
kategoriemi, přičemž definované psychické poruchy se me-
zi těmito pacienty vyskytují významně častěji (4), předev-
ším pak emoční poruchy: deprese a úzkostné stavy (5). Na 
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druhé straně  nemusí být patrná žádná nápadnější psychopa-
tologie. Doporučení psychiatrického screeningu jako první-
ho kroku při diagnostice gastroenterologických pacientů (6) 
není proto ideálním řešením. 

Pro tyto situace nabízí psychosomatický výzkum dia-
gnostický klíč DCPR – diagnostic criteria for psychosoma-
tic research (7). Obsahují 12 symptomových okruhů rozdě-
lených do tří trsů: vnímání, prožívání a pacientovo vyhod-
nocení zdravotního stavu (nosofobie, thanatofobie, hypo-
chondrie, popření), etiopatogeneze somatizace (přetrvávající 
somatizace, funkční symptomy jako sekundární projev defi-
nované psychické poruchy, konverzní symptomy, „výroční“ 
reakce) a behaviorální odpověď (podrážděná nálada, A-typ 
chování, demoralizace, alexithymie). 

Nicméně i v situacích, kdy indicie naznačují, že se jedná 
o symptomy převážně funkční, gastroenterolog je povinen 
vyloučit organickou příčinu obtíží. Při absenci manifestní 
depresivní symptomatologie, která by mohla příznak také 
vysvětlovat, je tedy například rychlý úbytek hmotnosti signá-
lem indikujícím podrobné vyšetření. To je také jedna z facet 
kazuistiky mladého pacienta, kterou autoři předkládají. 

 

Popis případu 
Pětadvacetiletý pacient byl odeslán do gastroenterolo-

gické ordinace praktickým lékařem pro opakované ranní 
zvracení, nechutenství, časté nucení na stolici, bolesti 
v epigastriu a křečovité bolesti celého břicha, poté co stan-
dardní léčba antacidy a prokinetiky byla bez úspěchu a ne-
mocný navíc během posledních šesti týdnů zhubnul z 82 na 
75 kg. Při vstupním vyšetření uvádí obtíže shodně s údaji 
v parere, navíc dodává, že zvrací prakticky po každém jídle, 
v žaludku „neudrží nic“, hubne, trpí polakisurií, a že po ja-
kýchkoliv lécích má píchání u srdce. Bolesti břicha popisuje 
jako značně obtěžující, celodenní, bez souvislosti s příjmem 
potravy, v noci však spí.  

RA a OA: negativní, alergie na PNC. Návyky: kouří 20 
cigaret denně, alkohol v posledních letech téměř nepije, ob-
čas pivo. Kofein až do 20 šálků denně, občas marihuana, po 
níž má „lepší trávení“, rozhodně nejde o chronický abúzus.  

PA a SA: kuchař, pracuje ve dvou podnicích, práce stre-
sující, ale baví ho. Sociálně zakotven, harmonický vztah 
s družkou pět let, nyní mají dvoutýdenního syna. 

Objektivně: normální fyzikální nález. Břicho klidné, 
měkké, dobře prohmatné, pohyblivá rezistence v pravém 
dolním kvadrantu (v.s. skybala), jinak bez patologické rezis-
tence, palpačně difúzně citlivé v epigastriu a v dolní polovi-
ně břicha s maximem v pravé jámě kyčelní. Játra nezvětše-
ná, slezina nehmatná, tapottment negativní. 

Průběh a výsledky vyšetření: Krevní obraz a biochemie 
opakovaně bez patologických nálezů. M+S v normě, moč 
a stolice kultivačně negativní. Sono epigastria s přiměřeným 
nálezem.  

Gastroskopie: GERD, refluxní ezofagitida I. stupně pod-
le Savary – Millera (1978), bulbopatie ve smyslu bulbitidy.  

Biopsie z duodena a z antra žaludku: Zánětlivé ani struk-
turální změny nejsou v přítomny.  

Imunohistochemické vyšetření: Průkaz laktázy v entero-
cytech na povrchu klků negativní – adultní typ hypolaktá-
zie. Vzorek antrální sliznice žaludku délky 3 mm s chronic-
kou aktivní gastritidou mírného stupně, bez atrofie. Průkaz 
H. pylori je pozitivní. 

Doporučena antisekreční terapie inhibitory protonové 
pumpy, eradikační léčba H. pylori trojkombinací, dieta 
s vyloučením mléčných výrobků. Následně proběhlo něko-
lik kontrol, na dietě a terapii inhibitory protonové pumpy ke 
zlepšení nedošlo. Pacient vždy udával akutní obtíže, spíše 
s tendencí ke zhoršení, zvracení a křečovité bolesti břicha. 
Postupně  byla medikována prokinetika, analgetika a antie-
metika, vše bez efektu. Na doporučené pyschiatrické vyšet-
ření se klient nedostavil. Nově se objevily průjmy, kdy prv-
ní porce stolice byla normální, později během dne 5–7 říd-
kých stolic, doporučena kolonoskopie. Subjektivně  zhorše-
ní stavu, váhový úbytek. 

Kolonoskopie: Drobné vnitřní hemorhoidy, pankolono-
skopie s makroskopicky přiměřeným nálezem v přehlédnu-
tém úseku trávícího traktu, jen v.s.  hyperplastické haustrum 
nad rektosigmoideálním ohbím, IBD nepravděpodobná; vel-
mi nedokonalá příprava. 

Etážové biopsie: Zánětlivé ani jiné patologické změny 
nejsou přítomny. O kolitidu se v rozsahu vyšetření nejedná. 
Vzorek z hyperplastického haustra: Benigní tubulární ade-
nom tlustého střeva s low grade dysplazií bez známek inva-
zivního růstu. 

Gastroskopie – kontrolní pro přetrvávání obtíží  (3 měsí-
ce od  prvního vyšetření, nasazená medikace podle pacienta 
zcela bez efektu): Refluxní ezofagitida zhojena. CLO test  
i biopsie negativní pro průkaz H. pylori.  

Terapie – souhrně: Dieta s vynecháním mléka a mléčných 
výrobků, omeprazol, klarithromycin, metronidazol, mebeverin, 
metoclopramid thiethylperazin, metamizol, Lactobacillus sp.  

 

Shrnutí  
Pacient s rekurentními gastrointestinálními obtížemi,  se 

zvracením, s průjmy, epizodicky až 7x denně po každém 
jídle (při této příležitosti sděluje, že syn má také průjmy), 
s váhovým úbytkem byl opakované vyšetřován v gastroen-
teroloigcké   poradně,  absolvoval  též vyšetření pohotovost-
ní službou ve večerních hodinách pro „náhlé zhoršení sta-
vu“. Suboptimální spolupráce, dále kouří 20 cigaret a pije 
20 šálků kávy, neschopnost připravit se  k vyšetření;  přitom 
progredující netrpělivost, nespokojenost s průběhem léčby, 
přerůstající až v hostilitu doprovázenou verbálními agresiv-
ními projevy. Opakovaně bez omluvy nepřišel na kontroly, 
přichází neobjednán při „zhoršení“ stavu. Diskrepance  me-
zi informacemi z předchorobí (váhový úbytek), objektivní-
mi nálezy (refluxní ezofagitida mírného stupně, která při 
kontrole zhojena ad integrum,  ale bez subjektivního zlep-
šení na adekvátní terapii, přiměřený nález při kolonoskopii, 
normální laboratoř)  mírou obtíží a jejich prezentací. V této 



L. KREKULOVÁ, R. HONZÁK: COUVADE SYNDROM, PROBLEMATIKA DIAGNOSTIKY  
FUNKČNÍCH PORUCH GIT V GASTROENTEROLOGICKÉ PRAXI 

 

14 
 

situaci důrazně indikováno již dříve doporučené psychiat-
rické vyšetření. 

Psychiatrické vyšetření (s odstupem 3 měsíců od převze-
tí do péče): Kontakt dobrý, patrný zvýšený neuroticizmus 
nevykazující známky nosofobie ani hypochondrie a řada 
charakteristik A-typu chování s náznaky perfekcionizmu. 
Probrána životní situace pacienta, kterou on sám vnímá jako 
dobrou, „pokud by nezasahovaly trávící obtíže“. Z časové 
osy vyplývá, že ty začaly před rokem, stejně jako partnerči-
na gravidita. Nešlo o plánované těhotenství, ale také ne  
o těhotenství nevítané. Přesto se objevily problémy: v 5. mě-
síci byla partnerka účastnicí vcelku banální autonehody bez 
následků, ale s dodatečným zvýšením úzkosti jak u ní, tak u 
pacienta. Gastrointestinální obtíže pacienta kulminovaly na 
konci partnerčiny gravidity a po porodu, kdy se pro jejich 
úpornost dostal do odborné péče. Bez zajímavosti není ani 
souběžný výskyt průjmů při průjmových obtížích syna, kte-
rý se zdá svědčit pro kompatii (nadměrná empatie). Patolo-
gický nález na GFS, který vedl k dalším diagnostickým 
krokům je ex post interpretován jako důsledek chronického 
zvracení, nikoli jeho příčina. Potvrzena diagnóza funkční 
horní dyspepsie (F45.31), kterou lze navíc zařadit do pod-
skupiny označované jako couvade syndrom s atypickým 
průběhem, protože obtíže neustoupily po porodu, jak se 
běžně stává, ale pokračovaly v návaznosti na synovy obtíže. 

Pacient ochotně přistupuje na interpretaci, že obtíže jsou 
v přímé souvislosti s těhotenstvím jeho partnerky, které pro 
něj, jako pro velmi odpovědného jedince, představuje vý-
znamný stres. Dostal písemný materiál popularizující tuto 
problematiku a souhlasí s jeho východisky i závěry. Akcep-
tuje nabídku jak psychoterapeutické podpory, tak psycho-
farmakoterapie. Již tento fakt je malým vítězstvím, protože 
somatizující pacienti se psychiatrům stále vyhýbají. 

 

Diskuse 
V následující části je kromě případu pacienta probrána 

také diagnostika funkčních poruch, způsob jednání s pacien-
ty, kteří jimi trpí, a klinická problematika couvade syndromu.  

Lékař nikdy neudělá diagnózu, na kterou nepomyslí; 
v uvedeném případě se úvaha o funkční poruše vynořila 
hned po základních vyšetřeních. Kdo prostudoval Mařatko-
vu monografii (2), nemá o ní pochyby. Dostala se však do 
pozadí jednak pro absenci terapeutické odpovědi, dále pro 
udaný excesivní úbytek hmotnosti v krátkém období a v ne-
poslední řadě i pro nespolupráci pacienta. 

Přestože pacienti se nejeví vždy jako zcela věrohodní  
a větší spolehnutí na anamnézu a komunikaci s nimi se zdá 
časově náročnější než série pomocných vyšetření, vždy se 
vyplatí. To na mnoha případech ilustruje recentní publikace 
How doctors think? (8), která ideově navazuje na myšlenku, 
kterou již ve 40. letech minulého století vyslovil Tinsley 
Harrison: „Rozmáhá se nebezpečný zlozvyk, že po pětimi-
nutové anamnéze následuje pětidenní kartáčová palba po-
mocných vyšetření v naději, že z laboratorního klobouku se 
nám podaří vytáhnout diagnostického králíka“ (9). Nicméně 
tam, kde narůstá diskrepance mezi sdělením pacienta a jeho 
objektivním stavem, je medicínsky i právně nezbytné opírat 

své závěry více o výsledky pomocných vyšetření než o pa-
cientovu výpověď. 

Je třeba si uvědomit, že pacienti sami disociovali souvis-
losti mezi psychosociální zátěží nebo dyskomfortem a zdra-
votními obtížemi, že nám tedy „nelžou ani nezapírají“; je-
jich nevědomé mechanizmy prostě odvedly práci směřující 
k ochraně sebepojetí a sebeúcty. Nemoc, zejména funkční 
porucha, má totiž kromě nejčastěji prezentované dimenze 
somatické, také dimenzi sociální, jedinečně osobní a nako-
nec také morální – je lepší být nemocný, než si přiznat sel-
hávání v určité životní situaci (10). Zde stojí za připomenutí 
Jungova kazuistika (11) popisující muže, jenž se ve své ka-
riéře dostal až tam, kde podvědomě tušil, že už nedostačuje. 
Projevilo se to funkčními příznaky podobajícími se horské 
nemoci (dušnost, slabost, závratě, bolesti hlavy, nejistota) 
a sny upozorňujícími na možný katastrofální konec, bude-li 
na své cestě pokračovat. 

Časová osa umožňuje znovu propojit (zřejmě více přes 
pravou hemisféru) psychosociální a patofyziologické sou-
vislosti (12) a umožnit komplexní vhled na jejich vzájemné 
vztahy. Přiměřená interpretace neohrožující ego pacienta 
(„stres“ je pro většinu z nich přijatelnější než věta „patříte 
na psychiatrii“) tak neaktivuje nevědomé obranné mecha-
nizmy, což umožní dobrou  spolupráci (13). 

Aplikace kriterií DCPR (14) přináší vhled do maladap-
tačních mechanizmů, které ještě leží pod prahem chorob-
ných symptomů, přesto se ale významně podílejí na spuště-
ní, udržování i vyústění obtíží. U našeho pacienta můžeme 
konstatovat v přístupu k obtížím oscilaci mezi popíráním 
(nepřizpůsobení návyků) a hypochondrickými obavami 
(návštěvy pohotovostní služby), v etiopatogenezi konverzní 
reakci (obtíže imitují těhotenské příznaky partnerky a po 
porodu neméně přesně obtíže syna) s tendencí k chronické 
somatizaci, a to v situaci, kdy je pod značným stresem.  
V behaviorální rovině, jsou prvky A-typu chování a podráž-
děnost se sklonem k agresivitě. Přestože se nejedná o vy-
rovnaného jedince, je vhodné vést a propustit pacienta 
s gastroenterologickou diagnózou G30, nikoli s psychiat-
rickou nálepkou. Současně však psychoterapie směřující 
k úpravě nevýhodných postojů, což má význam nejen pro 
řešení akutního stavu, ale i do budoucnosti.  

Achilovou patou diagnostiky funkčních poruch GIT zůs-
tává nezbytnost vyloučit organickou příčinu obtíží, protože 
funkční dyspepsie je diagnózou per exclusionem. Nemož-
nost objektivizovat obtíže pacienta a ověřit udávané infor-
mace situaci neusnadňuje. Omezená mezioborová  komuni-
kace gastroenterologů a psychiatrů, které se (ke své škodě) 
brání i pacienti, daný stav dále komplikuje a stanovení 
správné diagnózy prodlužuje. 

Couvade syndrom je svérázný soubor obtíží, jimiž trpí 
manželé, či partneři těhotných žen. V prvním vydání Com-
prehensive Textbook of Psychiatry píše John C. Nemiah 
(15): „Konverzní symptomy simulují tělesnou nemoc… zá-
kladním mechanizmem je identifikace s příznaky nemoci 
u osoby, s kterou má identifikující se osoba úzký vztah… 
Někdy lze vidět těžké rytmické břišní bolesti u muže, jehož 
žena právě rodí… Tato identifikace s ženským objektem 
a ženskou funkcí má svůj příklad ve fenomenu couvade 
u primitivních kmenů.“ 
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Výraz couvade pochází z francouzsko-baskického slova 
couver, což značí „vyklubávat se, líhnout se, sedět na vej-
cích.“ Enoch a Ball (16) zmiňují, že již 60 let před Kristem 
Diodorus Siculus zaznamenává: „pakliže žena porodí dítě na 
ostrově Korsika, manžel onemocní a po určitý počet dní leží 
na lůžku.“ Podobných pozorování je víc. Jak uvádí Frazer  
roku 1910 (17), byla kdysi upálena nejedna čarodejnice proto, 
že přenesla porodní bolesti z rodičky na jejího manžela. 

Netypické potíže lze najít u 11–65 % manželů těhotných 
žen  (18), většina údajů se pohybuje okolo 20 %. Syndrom 
se objevuje po celém světě, bez ohledu na historické obdo-
bí, etnickou příslušnost, kulturní zvyky nebo ekonomickou 
úroveň. Obtíže se objevují hlavně ve třetím trimestru gravi-
dity. Muži si stěžují především na nauzeu, zvracení, záchva-
ty atypických chutí, či dyskomfortu v trávícím ústrojí. Bývá 
též zvýšený apetit s výrazným váhovým přírůstkem, či na-
opak nechutenství, zácpa nebo průjmy, bolesti hlavy a bo-
lesti zubů bez objektivního nálezu na chrupu. Jde v zásadě 
o repliku obtíží těhotné ženy. Většina autorů se shoduje na 
tom, že se jedná o „somatizovanou úzkost.“  

Existuje několik hypotéz snažících se vysvětlit vznik 
popsaného fenoménu. Od původních představ o konverz-
ních mechanizmech, které se znovu objevují v teoriích  
o „kompatii“ (výraz pro přílišné soucítění) neboli stresové 
nákaze, která může postihnout nejen partnery, ale také třeba 
sestry v porodnicích nebo příbuzné budoucí rodičky (19, 20), 
až po neuropsychologické úvahy, jež nevylučují neuroche-
mické signály. Za nejpodstatnější je považována emoční 
angažovanost budoucího, či stávajícího se otce nebo také 
zdravotní sestry (u otců se jedná většinou o jejich první dí-
tě), dále vysoká míra prožívaného stresu a nízký stupeň 
osobnostní zralosti.         

Prezentovaná kazuistika zanechává palčivou otázku. 
Přestože obtíže „těhotného tatínka“  jsou podle našich zna-
lostí psychosomatické  a jeho další osud, poté co akceptoval 
jejich vysvětlení, bude pravděpodobně dobrý, byl při kolo-
noskopii, kterou si agravací svých obtíží „vynutil“ zjištěn 
adenomový polyp, tedy prekanceróza, jejíž nález  u nemoc-
ného v mladém věku přinejmenším překvapí. Platí tedy op-
ravdu, že méně znamená více? 
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