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Останніми роками відзначається невпинне зростання 
частоти закрепів у дітей. Вони діагностуються у 30-50% 
дорослого населення та 3% дітей усіх вікових груп, які 
звертаються до лікаря. А при наявності хронічних захво-
рювань органів травлення вони наявні у 10-25% хворих 
[1]. Зазвичай у дітей в 95% випадків закреп є функціо-
нальним (ФЗ). І лише у 5% виникнення закрепу пов’язане 
з органічними причинами – аномаліями розвитку тов-
стої кишки (хвороба Гіршпрунга, доліхосигма, норицеві 
форми атрезії ануса, вроджені стриктури ануса та прямої 
кишки) [2].

Функціональний закреп (за МКХ – К59.0) – це затрим-
ка випорожнення кишківника більше, ніж на 48 годин, 
яка супроводжується хоча б однією з наступних ознак 
впродовж останніх 3-х місяців: відчуття неповного 
випорожнення, невелика кількість (менше 100 г) і густа 
консистенція калу, натужування не менше чверті трива-
лості дефекації.

Частота стільця у здорових дітей коливається в зна-
чних межах (від 3-х разів на день до 3-х разів на тиж-
день) і залежить від характеру харчування, способу 
життя, звичок тощо. Однак у більшості здорових дітей 
дефекація відбувається один раз на добу переважно в 
ранкові години [2, 5]. Фізіологічність ранкового стільця 
пов’язана з наступним: саме під ранок завершується 
нічне формування калових мас, достатніх для регуляр-
ної реалізації акту дефекації; при ранковому переході з 
горизонтального положення в вертикальне спрацьову-
ють рефлекси дефекації (ортостатичний і сигморек-
тальний); ранкове підвищення адреналінової активнос-
ті розслаблює анальний сфінктер; ризик закрепа при 
ранковій дефекації значно менший, ніж в інший час 
доби [3, 8].

Лікування ФЗ залежить від факторів, якими він спри-
чинений. Важливе значення надається режиму фізич-
ної активності та психотерапії. Призначаючи дієтоте-
рапію, треба враховувати дані анамнезу про не сприй-
няття пацієнтом деяких харчових продуктів, уникаючи 
значних обмежень харчового раціону. Медикаментозне 
лікування та фізіотерапевтичні процедури признача-
ються залежно від клінічних проявів ФЗ (гіпермотор-
ного чи гіпомоторного типу) [4, 6, 7].

!"#$ %&'&#(: оцінити ефективність існуючих схем 
лікування ФЗ у дітей дошкільного віку та визначити 
оптимальний алгоритм медикаментозної терапії закре-
пів.

!$#"%)$*( ) +"#&,(. Нами було обстежено 80 дітей 
дошкільного віку з ФЗ, які знаходилися на стаціонар-
ному лікуванні у гастроентерологічному відділенні 
міської дитячої клінічної лікарні м. Чернівці. Всім 
були проведені клінічні та лабораторні дослідження. 
Співвідношення хлопчиків до дівчаток було 1:1. 
Верифікація діагнозу ФЗ здійснювалась відповідно 
до Наказу МОЗ України №53 від 29.01.2013р. «Про 

впровадження протоколів лікування дітей за спеці-
альністю «Дитяча гастроентерологія»». Діти були роз-
ділені на основну групу (40 дітей, середній вік 4,5 
роки), яка отримувала лікування за схемою, розро-
бленою нами на основі багаторічного досвіду. Схема 
включала: дротаверин по 1-1,5 мг/кг/д., домперидон 
по 0,25-0,5 мл/кг/д., препарати лактулози (як пребіо-
тик) - 5-15 мл/кг/д., ново-пассит по 0,5 ч.л. 3 р/д., 
хілак-форте по 20 крапель 3 р/д, лактобактерин по 5 
доз 2 р/д, чергуючи з біфідумбактерином по 5 доз 2 
р/д, парафінові аплікації на ділянку кишківника. Діти 
з контрольної групи (40 дітей, середній вік 4,4 року) 
отримували наступне лікування: спазмалгон по 0,5 
таб. 2 р/д, мікроклізми з олією, лінекс по 1 к. 3 р/д., 
електрофорез з нікотиновою кислотою на ділянку 
кишківника.

-#%(+$.) %"/0*1#$#( #$ 23 &'4&5&%"..6. Основні 
скарги у всіх дітей з ФЗ при госпіталізації були на болі у 
животі, нерегулярні випорожнення, утруднення дефе-
кації, відсутність відчуття повного спорожнення киш-
ківника, відчуття тяжкості, розпирання, здуття живота, 
кволість, підвищену стомлюваність, дратівливість. 

На 5-й день лікування: в основній групі - був менше 
виражений больовий (3%) та диспепсичний (3%) син-
дроми, випорожнення стали регулярними (40%) та 
було відчуття повного спорожнення кишківника (40%), 
кволість та втомлюваність (25%) турбували менше. В 
контрольній групі був менше виражений больовий 
(6%) та диспепсичний (6%) синдроми, але утримува-
лось відчуття неповного спорожнення кишківника 
(55%) та утруднення дефекації (55%), спостерігалась 
кволість та втомлюваність (25%) у дітей. (рис. 1).

 
На 7-й день лікування: в основній групі - був відсут-

ній больовий (0%) та диспепсичний (0%) синдроми, 
випорожнення були регулярними з відчуттям повно-
го спорожнення кишківника (0%), зникло відчуття 
кволості та втомлюваності (0%); в контрольній групі 
був відсутній больовий (0%) синдром, але утримува-
лась важкість у животі (3%) та відчуття неповного 
спорожнення кишківника (6%), нерегулярність випо-
рожнень (6%) кволість та втомлюваність (%) турбува-
ли менше (рис. 2). 
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На 10-й день: у контрольній групі був відсутній больо-
вий та диспепсичний синдроми, випорожнення стали 
регулярними, але у 2% дітей утримувалось відчуття 
неповного спорожнення кишківника. У основній групі – 
скарги були відсутні. 

Таким чином, можна зробити висновок, що запропо-
нована нами схема з поєднаним використанням лакту-
лози, пре- та пробіотиків, прокінетиків є більш ефектив-
ною, ніж класичні схеми.
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