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ФАРМАКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЛІКАРСЬКИХ  

ЗАСОБІВ ЩОДО ЛІКУВАННЯ ЛІКУВАННЯ  
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ 

Карімова М.М., Макаренко О.В. 
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» м.Дніпро, Україна 

 
Патологія верхніх відділів шлунково-кишкового тракту стабільно за-

ймає друге місце в структурі захворювань дитячого віку, характеризуючись 
хронічно-рецидивуючим перебігом, нерідко є причиною тяжких ускладнень 
(кровотечя, перфорація) та інвалідності  вже у дорослих пацієнтів. Це пояснює 
медико – соціальне значення проблеми.Останні роки фармацевтичний ринок 
України поповнюється новими препаратами гастроентерологічної групи для 
дорослих, які автоматично переносяться в педіатрію. Це потребує проведення 
постійного аналізу фармакотерапевтичних груп лікарських засобів в дитячій 
гастроентерології. 

Метою роботи було проведення фармакологічного аналізу основних фар-
макотерапевтичних груп лікарських засобів, що застосовуються в лікуванні 
дітей хворих на гастрит, гастродуоденіт, виразкову хворобу шлунка та двана-
дцятипалої кишки. 

В процесі дослідження використовувались інформаційні бази даних: 
Державний реєстр лікарських засобів України, Довідник лікарських засобів 
України.  

Згідно названих джерел інформації лікування дітей з гастродуоденаль-
ною патологією використовуються наступні групи препаратів: антисекретор-
ні, антациди та антибактеріальні лікарські засоби.  Для лікування даної групи 
хворих серед антисекреторних засобів призначають блокатори Н2-рецепторів 
гістаміну – ранітидин, фамотидин або інгібітори протонного насосу – омепра-
зол, пантопразол. Група антацидів представлена препаратами фосфалюгель, 
маалокс, альмагель. Антибактеріальні засоби представлені антибіотиками пе-
ніцилінового ряду (амоксицилін),  макроліди (кларитроміцин, рокситроміцин, 
азитроміцин), нітрофурани (фуразолідон), похідне нітроімідазолу – метроні-
дазол. Симптоматичну терапію пов’язують з клінічними проявами гастродуо-
денальної патології: при больовому синдромі назначають спазмолітики – дро-
таверин (но-шпа), мебеверин гідрохлорид (меверин, дуспаталін), пріфінія 
бромід (ріабал), при диспепсичному синдромі – прокінетики – домперидон 
(мотиліум), метоклопрамід (церукал), при астено-вегетативному синдромі – 
седативні препарати (персен, новопассит) та полівітаміни. 

Лікування дітей хворих на гастрит, гастродуоденіт, виразкову хворобу 
шлунка та дванадцятипалої кишки проводиться згідно наказу №59 від 
29.01.2013 р. МОЗ України. На фармацевтичному ринку України лікарські за-
соби для лікування і профілактики рецидивів даної патології є в повному об-
сязі, як вітчизняного так і імпортного виробництва. 


