
Одними з найчастіших причин звертання до педіатра є клінічні прояви порушень з боку 
шлунково-кишкового тракту (ШКТ) у дітей. Це можуть бути як біль у животі, метеоризм, по-
рушення випорожнень у дітей молодшого віку, так і скарги на нудоту, блювоту, печію й відчуття 
тяжкості в епігастральній ділянці у дошкільників і школярів. Враховуючи багатовогнищевість 
проявів патологічного процесу при функціональних диспепсіях у дітей (симптоми залучення 
як верхніх, так і нижніх відділів ШКТ, гепатобіліарної системи) [1], педіатри для купірування 
даних станів нерідко застосовують великий арсенал медикаментозних засобів, що призводить до 
поліпрагмазії й небажаного посилення токсичного навантаження на дитину.

Поліетіологічність даних станів обумовлює складність усунення причини, що викликала па-
тологічну симптоматику, і призводить до необхідності патогенетичного лікувального впливу 
на вихідний пусковий механізм даних клінічних проблем – дискоординацію моторики різних 
ділянок травної системи [2]. 

Таку властивість має домперидон, лікарський засіб, що входить до групи прокінетиків, що є 
антагоністом периферичних дофамінових рецепторів, що призводить до посилення перисталь-
тики стравоходу й тонусу нижнього стравохідного сфінктера (противорвотний ефект), мото-
рики шлунка й перистальтики кишечника, гастродуоденальної координації, полегшення спо-
рожнювання шлунка й скорочує час транзиту їжі по кишечнику [3]. Завдяки мінімальному 
проникненню через гематоенцефалічний бар’єр, домперидон, на відміну від метоклопраміду, не 
діє на екстрапірамідну систему й має хорошу переносимість [4].

У сучасних клінічних дослідженнях, що вивчають ефективність і безпеку застосування домпе-
ридону у дітей, визначено широкий спектр станів, при яких показано його застосування. Даний 
препарат успішно застосовувався й добре переносився дітьми віком від 8 місяців до 10 років 
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РЕЗЮМЕ 

Прокінетик «Домрид» (домперидон, Кусум Фарм) є ефективним і безпечним засобом монотерапії функці-
ональної диспепсії й гастроезофагеального рефлюксу у дітей, що обумовлено його високими лікувальними 
характеристиками, статистично вірогідно підтвердженими клінічними, лабораторними й інструмен-
тальними методами моніторингу перебігу захворювань, що курируються, і можливих небажаних явищ. 
Для досягнення терапевтичного успіху при лікуванні функціональної диспепсії й гастроезофагеального 
рефлюксу в більшості випадків достатньо 14-денного прийому препарату «Домрид» у стандартних до-
зуваннях з чітким клінічним поліпшенням уже на 7-у добу лікування. Застосування препарату «Домрид» 
протягом 14 днів у дітей віком від 1 року до 12 років з функціональною диспепсією й гастроезофагеальним 
рефлюксом має низький ризик розвитку гіперпролактинемії даний препарат може широко застосовува-
тися в педіатричній практиці без необхідності моніторингу даного параметра.
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при купіруванні нудоти й блювоти в процесі терапії гострих гастроентеритів [4, 5]. Також при 
гострих гастроентероколітах у дітей домперидон позитивно зарекомендував себе при терапії 
ізольованої блювоти [6].

Препарат продемонстрував високу ефективність у дітей при гастроезофагеальних рефлюксах 
(ГЕР), у тому числі, якщо диспепсичні симптоми є проявами харчової алергії до коров’ячого 
молока [7]. У тих випадках, коли ГЕР у дітей супроводжується хронічним кашлем, домперидон 
здатний усунути як наявне порушення моторики, так і сам кашель, внаслідок чого рекоменду-
ється для купірування подібних станів [8, 9].

Крім того, доведено, що препарат високоефективний у дітей при функціональних диспепсіях [10], 
атонії шлунка [11], при абдомінальному болю й синдромі роздратованого кишечника [12].

В порівняльному дослідженні показано, що домперидон ефективніше купірує нудоту й блю-
воту, ніж метоклопрамід і плацебо [13] і при цьому має високий профіль безпеки. Підтверд-
женням даного факту є результати дослідження A. Gunlemez et al. (2010) [14], в якому препарат 
призначався недоношеним немовлятам з середнім віком 30 днів протягом 14 днів і не мав не-
бажаних побічних ефектів.

Таким чином, враховуючи, що в основі 90–95% диспепсичних порушень (абдомінальний дис-
комфорт, біль, нудота, блювота) у дітей наявні функціональні дисфункції ШКТ [15], сучасний 
світовий досвід демонструє, що застосування домперидону для лікування розладів ШКТ у дітей 
є високоефективним і безпечним терапевтичним підходом. Домперидон у формі сиропу для за-
стосування у дітей в Україні представлений препаратом «Домрид» (Kusum Pharm).

Підставою для клінічного дослідження ефективності й безпеки препарату «Домрид» для купі-
рування функціональних розладів травлення, як комплексу постійних клінічних симптомів або 
таких, що виникають  періодично, які вважаються характерними для захворювань ШКТ, за від-
сутності у хворих структурних або біохімічних порушень з’явилася необхідність вдосконалити й 
доповнити існуючі схеми терапії даних пацієнтів. 

МАТЕРІАЛИ Й МЕТОДИ
Назва дослідження: Порівняльне, проведене в паралельних групах дослідження ефективності й 

безпеки монотерапії препаратом «Домрид», що застосовується протягом 14-денного періоду те-
рапії функціональних диспепсій (ФД) і гастроезофагеального рефлюксу (ГЕР) у дітей 1–12 років.

Під спостереженням перебувало 100 дітей віком від 1 до 12 років, які склали 4 групи спосте-
реження (по 25 пацієнтів у кожній): 1) діти з ФД віком 1–6 років, що одержують монотерапію 
препаратом «Домрид»; 2) діти з ГЕР віком 7–12 років, що одержують монотерапію препаратом 
«Домрид»; 3) діти з ФД віком 1–6 років, що одержують стандартну комбіновану терапію за-
лежно від характеру клінічних проявів ФД (спазмолітики, піногасники, антациди, сорбенти та 
ін.); 4) діти з ГЕР віком 7–12 років, що одержують стандартну комбіновану терапію залежно від 
характеру клінічних проявів ФД (спазмолітики, піногасники, антациди, сорбенти та ін.).

Препарат «Домрид» (домперидон) у формі суспензії (1 мл суспензії містить 1 мг домперидо-
ну) застосовувався по 0,25–0,5 мг (0,25–0,5 мл суспензії) на 1 кг маси тіла дитини 3 рази на добу. 
Тривалість прийому препарату становила 14 днів.

В групах порівняння пацієнти одержували стандартну комбіновану терапію залежно від харак-
теру клінічних проявів ФД (спазмолітики, піногасники, антациди, сорбенти та ін.).

Первинні завдання дослідження: встановити ефективність і безпеку монотерапії препаратом 
«Домрид» при лікуванні ФД і ГЕР у дітей, порівняти ефективність і безпеку монотерапії препа-
ратом «Домрид» зі стандартною комбінованою терапією залежно від характеру клінічних про-
явів ФД (спазмолітики, піногасники, антациди, сорбенти та ін.) у дітей.



Вторинні завдання дослідження: встановити вплив препарату «Домрид» при терапії ФД і ГЕР 
у дітей на показники копрограми, УЗД й біохімічних сироваткових маркерів функціонування 
панкреатобіліарної системи (лужна фосфатаза, АЛТ, АСТ, ЛДГ, α-амілаза, глюкоза) для пацієн-
тів віком 1–6 років; показники ФГДС, копрограмми, УЗД й біохімічних сироваткових маркерів 
функціонування панкреатобілірної системи (лужна фосфатаза, АЛТ, АСТ, ЛДГ, α-амілаза, глю-
коза) для пацієнтів віком 7–12 років.

ФГДС проводилася ендоскопом «Olympus», діаметр 7,8 мм, за стандартизованою методикою. 
Оцінювався стан слизових оболонок стравоходу, шлунка й 12-палої кишки, наявність рефлюк-
сів.

В якості первинної змінної ефективності використовували процентне співвідношення зміни 
вихідних (початок дослідження), проміжних (день 7) і кінцевих (день 14) симптомів ФД і проя-
вів ГЕР. Вторинна змінна ефективності була представлена у вигляді оцінки динаміки показників 
додаткових лабораторних та інструментальних досліджень – вихідних (початок дослідження) і 
кінцевих (день 14). Протягом всього дослідження проводився контроль виникнення небажаних 
явищ і побічних реакцій на препарат.

Кількісне визначення вмісту пролактину в сироватці крові проводилося методом імунофер-
ментного аналізу на фотометрі-аналізаторі SUNRISE (“TECAN”, Австрія) з використанням 
ІФА тест-систем «ІФА-Пролактин-01» (Росія). Обстеження проводилося в останній 14-й день 
прийому суспензії «Домрид».

Отримані результати оброблялися за допомогою непараметричного кутового критерію φ 
(Фішера). Всі дослідження були проведені відповідно до етичних принципів Медичного дослі-
дження, проведеного на людях, що були прийняті Гельсінською Декларацією (2008) і Якісною 
Клінічною Практикою (GCP).

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Дані, отримані в результаті 14-денного моніторингу клінічних симптомів ФД у дітей 1-ї і 3-ї 

груп, представлено в таблиці 1.
Таблиця 1. Динаміка клінічних проявів ФД у дітей, що одержували суспензію «Домрид»

Симптом
1-а група, n = 25 3-я група, n = 25

Дні спостереження Дні спостереження

1 3 5 7 10 14 1 3 5 7 10 14

Повторні напади болю в животі 25 5* 0 0 0 0 25 15 4 0 0 0

Метеоризм 22 0* 0 0 0 0 23 15 6 0 0 0

Блювота 21 12 4 0 0 0 19 11 7 4 0 0

Відрижка 25 17 3* 0 0 0 25 19 10 4 1 0

Посилення перистальтики 16 11 7 4 1 0 15 12 9 8 5 2

Однократна блювота після прийому їжі 7 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0

Примітка: * - р<0,05 (від групи 3)

Як видно з представлених у таблиці даних, у дітей 1-ї групи, що одержували монотерапію 
препаратом «Домрид», уже з 3-го дня терапії відзначалася статистично значима (у порівнянні з 
2-ю групою) позитивна динаміка відносно таких симптомів як повторні напади абдомінального 
болю й метеоризм. Даний ефект був обумовлений здатністю суспензії «Домрид» ефективно сти-
мулювати моторику ШКТ, поліпшуючи пасаж кишкового вмісту й газів.

До 7-го дня терапії відзначалося достовірне купірування відрижки. Зникнення цього симп-
тому в ці терміни пов’язане з повним відновленням секреторно-моторних процесів у системі 
травлення, причому як у нижніх, так і у верхніх відділах. 



Важливо, що при прийомі суспензії «Домрид» ефективно купірувався такий симптом як блю-
вота, причому незалежно від її генезу. Отримані результати не були статистично значимими 
внаслідок невеликої кількості клінічних епізодів, однак виявлена тенденція вказує на можли-
вість більш широкого застосування препарату «Домрид» у дітей з блювотою, на що раніше вка-
зували інші дослідники [6].

Досягнення більш швидкого клінічного ефекту при застосуванні препарату «Домрид» прояв-
лялося й тим фактом, що вже з 7-го дня прийому препарату пацієнти 1-ї групи та їх батьки не 
пред’являли скарг. Отже, при практичному застосуванні суспензії «Домрид» для лікування ФД 
може бути достатньо 7-днів, що значно поліпшує показники безпеки терапії (особливо відносно 
профілактики поліпрагмазії) і прихильності до неї пацієнтів (комплаєнс).

В групі дітей з ГЕР, що одержували «Домрид», також відзначалося більш швидке поліпшен-
ня клінічних показників, що підтверджувалося даними ендоскопічного обстеження стравоходу, 
шлунка й 12-палої кишки. Результати представлено в таблиці 2.

Таблиця 2. Динаміка клінічних та ендоскопічних проявів ГЕР у дітей, що одержували «Домрид»

Ознака

2-а група, n = 25 4-а група, n = 25

Дні спостереження Дні спостереження

1 3 5 7 10 14 1 3 5 7 10 14

Печія 24 12* 2* - - - 25 18 10 6 4 1

Регургітація 18 9 2 - - - 17 11 6 2 - -

Дисфагія 22 4 - - 23 4 1 - -

Відрижка 25 10* 6* 4 3 1 25 16 12 10 6 3

«Симптом мокрої подушки» 3 1 - - - - 2 1 1 - - -

Сухість і першіння в глотці 10 4 1 - 11 7 3 1 - -

Покахикування 9 2 - 9 5 1 - - -

ГЕР 1 ступеня 11 2* 11 6

ГЕР 2 ступеня 6 1 5 2

ГЕР 3 ступеня 2 0 2 1

ГЕР, всього 19 3* 18 9

ДГР 3 0 5 1

ГЕР+ДГР 3 0 2 0

Примітка:
1. * - р<0,05 (від групи 4)
2. ДГР – дуоденогастральний рефлюкс

Застосування препарату «Домрид» у вигляді суспензії статистично значимо купірувало симп-
томи печії й відрижки, починаючи з перших днів прийому препарату, відбиваючи його здат-
ність ефективно відновлювати тонус гастроезофагеального сфінктера. 

Це ж було підтверджено результатами ФГДС в динаміці. Звертає на себе увагу той факт, що 
одночасно з ГЕР, «Домрид» ефективно відновлював роботу дуодено-гастрального сфінктера, 
що значно розширювало спектр впливу препарату на гастроінтестинальну патологічну симпто-
матику. Відновлення нормального просування їжі по ШКТ не тільки усувало наявні негативні 
суб’єктивні відчуття у пацієнтів, але й сприяло більш ефективному переварюванню інгредієн-
тів, що надходять, підтримці оптимального мікроекологічного й ферментативного стану на різ-
них ділянках травної системи.

Даний ефект вказує на комплексну й універсальну дію препарату «Домрид» вздовж всього 
ШКТ, у тому числі й проток гепатобіліарної і панкреатичної систем, що було підтверджено в 
результаті динамічного ультразвукового, біохімічного й копрологічного обстеження.

За даними УЗД гепатобіліарної системи (таб. 3) було відзначено відновлення тонусу й мото-
рики жовчних проток і жовчного міхура незалежно від характеру вихідних відхилень (гіпер- або 
гіпотонія). 



Таблиця 3. Динаміка результатів УЗД гепатобіліарной системи у дітей, що одержували «Домрид»

Показник

Діти 1-ї та 2-ї груп, що одержували «Домрид», 

n = 50

Діти 3-ї та 4-ї груп, що не одержували «До-

мрид», n = 50

До лікування Після лікування До лікування Після лікування

Гіпертонус 16 5* 17 8

Нормальний тонус 14 41∆ 15 27

Гіпотонія й атонія 20 4*∆ 18 15

Примітка:
1. * - р<0,05 (від показників до лікування суспензією «Домрид»)
2. ∆ - р<0,05 (від показників у дітей 3-ї та 4-ї груп, що не одержували «Домрид»)

У дітей, які не одержували «Домрид», ефект був статистично менш виражений. Особливо не-
гативна ситуація відзначалася при наявності гіпо- або атонії жовчного міхура й жовчовивідних 
шляхів, тому що застосування у дітей 3-ї та 4-ї груп спазмолітиків дозволяло купірувати тільки 
підвищений тонус гладкої мускулатури.

Стан секреторно-ферментативної функції травної системи посередньо аналізувався за даними 
копрограми, які представлено в таблиці 4.

Таблиця 4. Динаміка результатів копрологічного обстеження у дітей, що одержували «Домрид»

Показник

Діти 1-ї і 2-ї груп, що 

одержували «Домрид», 

n = 50

Діти 3-ї і 4-ї груп, що не 

одержували «Домрид», 

n = 50

 До лікування Після лікування  До лікування Після лікування

Підвищення кількості лейкоцитів 17 5*∆ 18 12

Слиз, епітелій 34 12* 32 12

Непереварені м'язові волокна 15 3* 16 5

Краплі нейтрального жиру 15 5* 15 4

Сполучна тканина 10 2* 12 4

Підвищена кількість рослинної клітковини 24 4* 21 6

Крохмаль 19 5* 15 4

Иодофільна флора 9 1* 10 2

Примітка:
1. * - р<0,05 (від показників до лікування препаратом «Домрид»)
2. ∆ - р<0,05 (від показникіу дітей 3-ї і 4-ї груп, що не одержували «Домрид»)

Представлені в таблиці дані демонструють, що при відновленні моторики ШКТ в результаті 
застосування суспензії «Домрид» у дітей з ФД і ГЕР, паралельно статистично значимо норма-
лізується переварювання харчових інгредієнтів на всій протяжності травної системи. Важливо, 
що показники у дітей, що одержували монотерапію «Домридом» порівняно з показниками у 
дітей 3-ї і 4-ї груп, які в складі комплексного лікування одержували ферментні препарати. 

Таким чином, отримані дані свідчать про те, що при функціональних порушеннях травлен-
ня, нормалізація моторно-сфінктерної взаємодії шляхом проведення монотерапії «Домридом» 
здатна відновлювати секреторно-ферментативний потенціал ШКТ. Універсалізм і ефективність 
дії суспензії «Домрид» дозволяє рекомендувати даний препарат як засіб першої лінії у дітей з 
ФД і ГЕР.

Суттєвим аспектом застосування лікарського засобу в педіатрії є його переносимість і безпека. 
Безумовно, той факт, що застосування препарату «Домрид» дозволяє зменшити кількість при-
йнятих додаткових лікарських препаратів у дітей з ФД і ГЕР, вже свідчить про перевагу вибору 



даного лікарського засобу.
Контроль безпеки безпосередньо суспензії «Домрид» проводився протягом всього періоду 

його прийому й ґрунтувався на скаргах пацієнтів та їх батьків, даних біохімічних сироватко-
вих маркерів функціонування гепатопанкреатобіліарної системи (лужна фосфатаза, АЛТ, АСТ, 
ЛДГ, α-амілаза, глюкоза). Всі перераховані вище показники перебували в межах вікової норми, 
скарг і об’єктивних проявів небажаних явищ внаслідок застосування препарату «Домрид» не 
відзначалося, що вказувало на високий профіль безпеки й переносимості препарату.

Алергічні реакції на компоненти «Домриду» не відзначалися, в тому числі у дітей, що мають 
в анамнезі епізоди харчової алергії. Органолептичні характеристики препарату дозволяли до-
тримувати високого рівня комплаєнсу як з боку батьків дітей, так і самих пацієнтів.

У той же час, в процесі дослідження бралося до уваги, що антагоністична активність дом-
перидону у відношенні дофаміну на рівні гіпоталамусу здатна спричиняти підвищення рівня 
пролактину в сироватці [16]. Отже, важливим методом оцінки безпеки препарату «Домрид» 
був контроль рівня пролактину у дітей з ФД і ГЕР при 14-денному застосуванні препарату. 
Цільовим рівнем, що характеризує безпеку, була відсутність підвищення сироваткового рівня 
пролактину у дітей, що приймали «Домрид», вище 265 мМО/л (максимальне референтне зна-
чення). Результати представлено на малюнку 1.

 Малюнок 1. Рівень пролактину у дітей 1-ї і 2-ї груп спостереження на 14 добу застосування 
препарату «Домрид»

Як видно з даних, наведених на малюнку, тільки у двох дітей (4%) з усіх пацієнтів, що одер-
жували «Домрид», було встановлено підвищення сироваткового рівня пролактину вище мак-
симального показника референтних значень на 1,5% і 1,7%. Такий рівень гіперпролактинемії 
було визначено як незначний і не вимагав відміни або корекції дози препарату за необхідності 
його подальшого застосування. 

Отримані дані відрзняються від результатів E. Cho et al. (2009) [17] при дослідженні дітей з 
муковісцидозом, в якому встановлювалася ймовірність розвитку гіперпролактинемії у пацієн-
тів віком від 1 місяця до 18 років, що одержували домперидон в середній добовій дозі 1,42 мг/кг 
(рекомендована доза 1,2–2,4 мг/кг) і було показано, що у 45,7% дітей рівень пролактину пере-
вищував нормальні значення. При цьому автори вказували, що у 86% дітей з гіперпролактине-
мією вона була незначною й не вимагала корекції дози препарату, а у 14% – дозу домперидону 
довелося зменшувати. Слід враховувати, що дані E. Cho et al. були отримані у дітей з муковісци-
дозом, які, крім наявних метаболічних порушень, пов’язаних з основним захворюванням, одер-
жували необхідну базисну медикаментозну терапію, що могло впливати на фармакодинаміку та 
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фармакокінетику домперидону, а відповідно – на його переносимість і безпеку.
Таким чином, дане дослідження показало, що 14-денне застосування суспензії «Домрид» у ді-

тей віком від 1 року до 12 років з ФД або ГЕР має низький ризик розвитку гіперпролактинемії 
й даний препарат може широко застосовуватися в педіатричній практиці без необхідності мо-
ніторингу даного параметра. 

ВИСНОВКИ
1. Прокінетик «Домрид» (домперидон, Kusum Pharm) є ефективним і безпечним засобом мо-

нотерапії ФД і ГЕР у дітей, що обумовлено його високими лікувальними характеристиками, 
статистично вірогідно підтвердженими клінічними, лабораторними та інструментальними ме-
тодами моніторингу перебігу захворювань, що курируються, і можливих небажаних явищ.

2. Для досягнення терапевтичного успіху при лікуванні ФД і ГЕР в більшості випадків до-
статньо 14-денного прийому препарату «Домрид» в стандартних дозуваннях з чітким клінічним 
поліпшенням уже на 7-у добу лікування.

3. Застосування суспензії «Домрид» протягом 14 днів у дітей віком від 1 року до 12 років з 
ФД або ГЕР має низький ризик розвитку гіперпролактинемії й даний препарат може широко 
застосовуватися в педіатричній практиці без необхідності моніторингу даного параметра.

Стаття опублікована в журналі «Сучасна педіатрія». 1(41). -2012.
Список літератури знаходиться в редакції.
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