
ВСТУП. Патологія верхніх відділів травного каналу (ТК) складає до 50% всієї гастропатології у дітей [1, 2], яка 
має неухильну тенденцію до зростання [3]. На фоні реєстрації зниження частоти виразкової хвороби, одночасно 
з кожним роком збільшується кількість дітей із гастроезофагальним рефлюксом (ГЕР) і гастроезофагальною реф-

люксною хворобою (ГЕРХ) [4], особливо у поєднанні із дуоденогастральним рефлюксом (ДГР). Однак, достовір-

них даних щодо поширеності ГЕР і ГЕРХ у дітей немає [3, 4].  
ГЕРХ розглядається як одна із важливих проблем дитячої гастроентерології, тому що на фоні збільшення кіль-

кості таких хворих погіршується їх якість життя, а наявність не тільки типових, але й атипових позастравохідних 
симптомів (бронхолегеневих – астма, бронхолегенева дисплазія, апное, легеневий фіброз; ларинготрахеофаринге-

альних, риноотологічних симптомів, ерозії емалі зубів) затруднює діагностику і лікування [5]. Велика ймовірність 
ускладнень виразок стравоходу з виникненням кровотеч і стриктур, стравоходу Баррета робить це захворювання 
соціально значимим [3]. 

Порушення перистальтики стравоходу розглядають як один із важливих патогенетичних механізмів розвитку 
ГЕРХ. Вивчення динаміки моторно-евакуаторної функції шлунку у хворих із ГЕРХ за допомогою 13С-октаноєвого 
дихального тесту на інфрачервоному аналізаторі IRIS показало, що сповільнення цієї функції шлунку є однією із 
причин рецидиву ГЕРХ, а корекція моторики прокінетиком у більшості хворих попереджає рецидив [9]. 

Основною метою лікування ГЕРХ є ліквідація і контроль симптомів хвороби, що покращує самопочуття, якість 
життя, попереджує ускладнення [8]. Медикаментозне лікування ГЕРХ передбачає застосування засобів, які норма-

лізують перистальтику і регулюють кислотність. Антисекреторні препарати завжди розглядалися як основа лікування, 
але поява рефрактерної ГЕРХ зумовила необхідність пошуку шляхів подолання резистентності. Враховуючи підви-

щення кількості епізодів спонтанного розслаблення нижнього стравохідного сфінктера, патогенетично обґрунтова-

ним є застосування прокінетиків в режимі add-on medication (додаткової терапії), тому що антисекреторні препарати, 
а саме – інгібітори протонної помпи (ІПП), не впливають на моторні порушення верхніх відділів ТК [10]. Комбінація 
ІПП і домперидону має адитивну дію і дозволяє зменшити добові дози цих препаратів, що зменшує їхні побічні дії [8].

ІПП у нашій країні мають вікові обмеження – дітям з 12 років. Дискоординацію моторики верхніх відділів ТК як 
основного пускового механізму ГЕРХ можна ліквідувати прокінетиком домперидоном – антагоністом периферич-

них дофамінових рецепторів, внаслідок чого посилюється перистальтика стравоходу і тонус нижнього стравохід-

ного сфінктеру, моторика шлунку, гастродуоденальна координація. 
Поява в Україні інноваційної форми домперидону – оральної суспензії «Домрид» («Кусум Фарм», Україна) від-

крила нові перспективи безпечного лікування дітей різного віку, починаючи із наймолодших [4]. Ефективність дом-

перидону була доведена рядом авторів у дітей із нудотою і блювотою [11], при гострих гастроентеритах [12], при 
ГЕРХ на фоні харчової алергії [13], ГЕРХ і позастравохідним проявом – кашлем [14], при функціональній диспепсії 
(ФД), атонії шлунку, абдомінальному болю [15, 16]. Безпечність і ефективність домперидону у порівнянні з мето-

клопрамідом і плацебо в лікуванні нудоти і блювоти були доведені навіть у недоношених новонароджених [17, 18]. 
Ефективність і безпечність застосування суспензії «Домрид» у дітей 1-12 років як монотерапії в лікування ФД і 

ГЕР доведено авторами [19]. Тому метою нашої роботи було вивчення можливостей підвищення терапії і комплаєн-

су у дітей різного віку із проявами ГЕР і ГЕРХ на фоні різних захворювань із застосуванням в комплексі лікування 
оральної суспензії «Домрид».

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Під спостереженням були 21 дитина віком 4-18 років (середній 
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вік 11,4 р ± 2,7 р) із ГЕРХ на фоні ФД, дискінезії жовчовивідних шляхів (ДЖВШ) за гіпокінетичним типом і 10 дітей 
віком від 1,5 міс до 18 міс (середній вік 7,2 міс ± 0,5 міс) на фоні гострої респіраторної вірусної інфекції, гострого 
бронхіту, гіпоксично-ішемічного ураження ЦНС легкого і середнього ступенів тяжкості, гіпотрофії І ступеня. Як у 
дітей раннього віку, так і дітей старшого віку переважали хлопчики (59% і 62%); спадкову обтяженість за хроніч-

ними і функціональними гастродуоденальними захворюваннями, біліарними дисфункціями було виявлено у 71% 
дітей. Середня тривалість хвороби у дітей раннього віку від 3-х до 14-ти діб (в середньому 8,1 д ± 1,4 д), у дітей 
4-18 років – від 1 міс до 2-х років (1,81 р ± 1,1 р). У дітей раннього віку переважали регургітація, синдром «мокрої 
подушки», відрижка їжею, а також позастравохідні симптоми (ранішня охриплість голосу, нічний кашель). У дітей 
віком 4-18 років домінували диспепсичні прояви (печія, відрижка повітрям і кислим, біль за грудиною і в епігастрії, 
відчуття переповнення при невеликому об’ємі порції їжі, тяжкість у надчеревній ділянці після їжі, здуття, нудота, 
блювота) на фоні антено-вегетативних порушень (швидка втомлюваність, емоційна лабільність, метеочутливість).

Верифікація діагнозу і лікування проводили згідно з існуючими протоколами діагностики і лікування [20]. У ді-
тей із функціональною диспепсією ендоскопічно (із проведенням інтрагастральної рН-метрії) верифікований ГЕРХ 
І-ІІ ст., а у 32% хворих ще й ДГР І-ІІ ст. Сонографічно визначалася ДЖВШ за гіпокінетичним типом (пристінковий 
холестаз, сладж жовчі). H.pylori визначали двома методами – дихальним тестом [21] і вивченням мазку-відбитку 
на H.pylori. У всіх дітей віком 4-18 років із ФД і ГЕРХ І-ІІ ст. інтрагастральна рН-метрія виявила гіперацидність, 
дистальний рефлюкс-езофагіт, помірну замасленість стравоходу, а у дітей ще із супутнім ДГР І-ІІ ст. – жовчний 
рефлюкс із нормоацидністю. У комплексі лікування згідно з існуючими протоколами застосовували прокінетик 
домперидон – «Домрид» у суспензії у дітей раннього віку в дозуванні 0,25 мл/кг 3-4 рази на добу протягом 14 днів, а 
у дітей 4-18 років – 0,25-0,5 мг/кг 3-4 р/доба протягом 14 днів. За наявності ДГР І-ІІ ст. дітям із жовчним рефлюксом 
призначали урсодеоксихолієву кислоту в дозі 10 мг/кг/доба протягом 2-х тижнів.

Оцінка клінічних даних проводилася:
1) за шкалою абдомінального болю [22] у дітей 4-18 років. Шкала абдомінального болю передбачає: 0 балів – нема 

болю; біль м’який, не заважає активності: 1 бал – дуже м’який, 2 бали – дискомфорт, 3 бали – терпимий, толерант-

ний; біль помірний, заважає активності: 4 бали – втомлюючий, 5 балів – дуже дистресовий, 6 балів – інтенсивний; 
гострий, коли дитина не може функціонувати самостійно: 7 балів – дуже інтенсивний, 8 балів – жахливий, 9 балів – 
нестерпний, 10 балів – неймовірний.

2) за шкалою нудоти і блювоти у всіх дітей [23]. Шкала нудоти передбачала: 1 бал – нудоти нема, 2 бали – м’яка 
нудота, не перешкоджає активності, 3 бали – помірно перешкоджає активності, 4 бали – гостра нудота, коли дитина 
прикута до ліжка більше 2-х годин на добу. Шкала блювоти: 1 бал – нема блювоти; 2 бали – м’яка блювота до 5 разів 
на добу, 3 бали – помірна блювота 5-10 разів на добу, 4 бали – гостра, більше 10 разів на добу.

3) за 5-ти бальною шкалою Likert у дітей 4-18 років [24]: оцінювали симптоми ФД і рефлюксу (відчуття переповне-

ння після їжі, важкість і здуття у надчеревній ділянці, печія): 1 бал – не турбує (симптому нема); 2 бали – спричиняє 
незначний неспокій (можна не звертати уваги, якщо не думати про це); 3 бали – помірно непокоїть (не вдається не по-

мічати, але не порушує денної активності чи сну); 4 бали – сильно турбує (порушує денну активність чи сон); 5 балів 
– вкрай непокоїть (значно порушує / тимчасово робить неможливою денну активність чи сон, потрібен відпочинок).

Клінічні дані оцінювали до лікування, на 7-й, 14-й і 28-й день лікування, а середній бал блювоти оцінювали ще й 
на 3-тю добу. Динаміку сонографічних змін, ендоскопічний контроль у старших дітей проводили через 4 тижні, а 
контроль ерадикації Нр – через 8 тижнів. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ. Середній бал абдомінального больового синдрому у дітей 4-18 років 
достовірно (p < 0,05) знизився вже на 7-му добу лікування і повністю зник до 14-ї доби, не рецидивуючи до 28-го 
дня спостереження (рис. 1). 

                          

                                   Рис. 1:  Динаміка середнього балу абдомінально-больового синдрому 
                                                в процесі лікування дітей 4-18 років
 

Аналогічною була динаміка при аналізі середнього балу нудоти, але вже на 7-й день лікування нудоти не було, і 
вона не рецидивувала до 28-го дня спостереження (рис. 2).
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                                    Рис. 2:  Динаміка середнього балу нудоти в процесі лікування дітей 
 

Середній бал блювоти на фоні лікування мав значно швидшу позитивну динаміку: вже на 3-й день блювоти у 
дітей не було, і рецидиву блювоти до 28-го дня спостереження не спостерігалося (рис. 3).

                                    Рис. 3:  Динаміка середнього балу блювоти в процесі лікування дітей 
 

Позитивна динаміка симптомів ФД і рефлюксу за шкалою Likert у дітей віком 4-18 років представлена на рисунках 4-6.

                                    Рис. 4:  Динаміка тяжкості у надчеревній ділянці в процесі лікування дітей віком 4-18 років

                          

                                     Рис. 5:  Динаміка здуття у надчеревній ділянці в процесі лікування дітей віком 4-18 років
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                                      Рис. 6:  Динаміка печії у дітей віком 4-18 років в процесі лікування
 

Аналізуючи дані цих рисунків, ми виявили повну нормалізацію вивчених показників ФД і рефлюксу вже на 7-й 
день у дітей 4-18 років і відсутність рецидивів до 28-го дня спостереження. 

Динаміка маси тіла у дітей раннього віку на фоні лікування у дітей була позитивною: у 4 дітей віком 1,5-3 міс – до 
730 ± 30 г/міс, у 3 дітей віком 4-9 міс – 560 ± 40 г/міс, у 3 дітей віком 10-18 міс – 230 ± 10 г/міс. Ендоскопічно верифіко-

вана відсутність ураження стравоходу та наявності жовчі і стравоходу і шлунку із нормалізацією показників рН-метрії 
мали місце у всіх дітей віком 4-18 років із функціональною диспепсією та ГЕРХ І-ІІ ст. і ДГР І-ІІ ст. через 4 тижні.

Сонографічне покращення характеристик функціональної біліарної дисфункції через 4 тижні виявлено у 92% 
дітей віком 4-18 років. Н.р.-інфекцію було виявлено лише у 1 дитини віком 14 років, але ерадикаційна терапія, про-

ведена згідно з протоколом [20], виявилася ефективною. Застосування суспензії «Домрид» не супроводжувалося 
побічними діями, алергічними реакціями чи реакціями непереносимості. Приємний смак суспензії сприяв підви-

щенню комплаєтності лікування, особливо у дітей раннього віку, коли дана форма домперидону є єдино можли-

вою для застосування. «Домрид» виявився ефективним у ліквідації клінічних, ендоскопічних, рН-метричних ознак 
ГЕРХ, сонографічних ознак функціональної міліарної дисфункції, очевидно, за рахунок нормалізації у дітей 4-18 
років езофагогастродуоденальної координації, посилення тонусу нижнього стравохідного сфінктера, скоротливості 
стравоходу, покращення транзиту їжі по травному каналу, що співпадає із даними багатьох авторів [12-19].

ВИСНОВКИ.
1. Ліквідація основних клінічних симптомів ГЕР і позитивна динаміка маси тіла у дітей раннього віку на фоні гострих 

респіраторних вірусних захворювань, гострого бронхіту, гіпоксично-ішемічного ураження ЦНС легкого і середнього сту-

пеня важкості, гіпотрофії І ст. свідчать про ефективність включення суспензії «Домрид» у комплекси лікування. 
2. Швидкий регрес основних клінічних симптомів ФД і ГЕРХ (печія, нудота, блювота, абдомінальний біль, швид-

ке насичення, здуття і важкість у надчеревній ділянці) вже на 7-й день лікування і відсутність рецидиву до 28-го 
дня спостереження після двотижневої перерви в лікуванні суспензією «Домрид» свідчать про ефективність комп-

лексної терапії із застосуванням суспензії «Домрид».
3. Покращення ендоскопічних і сонографічних характеристик гастродуоденальної зони і біліарної системи, по-

казників інтрагастральної рН-метрії через 4 тижні свідчать також про ефективність даної комплексної терапії.
4. Добра переносимість, відсутність побічних дій, алергічних реакцій на фоні клінічної, ендоскопічної, соногра-

фічної ефективності, добрий смак домперидону у формі суспензії («Домрид») надає можливість досягти  компла-

єтності лікування.
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