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Мета – вивчити ефективність застосування фітоциліндрів профілактичних з ліпофільним комплексом плодів 
шипшини та екстрактом ромашки (НВ ТОВ «Житомирбіопродукт») у дітей з анальними тріщинами та запорами.

Матеріали і методи. Проведено комплексне обстеження та лікування 42 дітей з анальними тріщинами 
та запорами. До першої групи увійшли 20 (47,6%) дітей, які отримували фітоциліндри профілактичні з лі-
пофільним комплексом плодів шипшини та екстрактом ромашки протягом 10 днів щоденно у вигляді 
ректальних свічок по 1–2 рази в день. До другої групи увійшли 22 (52,4%) дітей, які отримували стандартне 
лікування за протоколом.

Результати та висновки. Лікування анальних тріщин та запорів у дітей з використанням фітоциліндрів 
профілактичних з ліпофільним комплексом плодів шипшини та екстрактом ромашки (НВ ТОВ «Жито-
мирбіопродукт») має виразніший ефект, ніж застосування лише базової терапії. Це обґрунтовує доцільність 
їх використання у дітей з даною патологією.
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Вступ
Анальна тріщина у дітей найчастіше з’являється 

у результаті запору. Хороша здатність до регенерації 
тканин у дитячому віці дозволяє у більшості випад-
ків вилікувати анальну тріщину, усунувши причину 
її виникнення.

У дитячому віці анальні тріщини зустрічаються не-
часто. Прояви анальної тріщини у дітей включають: 
біль, кровотечу і спазм сфінктера. Кровотеча і біль 
у дитини при анальній тріщині з’являються при дефе-
кації, а у дітей грудного віку можуть бути помічені 
батьками [2]. Анальні тріщини у немовлят проявля-
ються криком при кожній дефекації. Запідозрити за-
хворювання можна за наявності щільних калових мас, 
кров’янистих слідів чи прожилок крові у калі [1,6]. 
Крім того, у грудному віці вже можливе формування 
психологічного запору. У цьому випадку дитина буде 
свідомо затримувати дефекацію через постійні болі 
при випорожненні кишечника. Це проявляється стра-
хом та плачем малюка перед випорожненням кишеч-
ника при появі позивів до дефекації.

У дітей старшого віку, які вміють самостійно ко-
ристуватися туалетом, виявити анальну тріщину 
дещо складніше. Вони можуть не розповідати про 
болі при дефекації через сором і страх перед відвіду-
ванням лікаря [3,7].

У дошкільнят і школярів також можуть з’явля-
тися психологічні запори, які тільки погіршують 
перебіг хвороби.

Запори, як основна причина появи анальної трі-
щини у дітей, повинні бути обов’язковим приводом 
для консультації у педіатра та дитячого хірурга. 
Своєчасна діагностика та лікування необхідні для 
усунення цієї проблеми та профілактики подальших 
ускладнень з боку кишечника у дитини [4].

Метою дослідження було вивчення ефективності 
застосування фітоциліндрів профілактичних з ліпо-
фільним комплексом плодів шипшини та екстра-
ктом ромашки (НВ ТОВ «Житомирбіопродукт») 
у дітей з анальними тріщинами та запорами.

Матеріали і методи
 Проведено комплексне обстеження 42 пацієнтів, 

яких було поділено на дві групи. Першу групу склали 
20 (47,6%) дітей з анальними тріщинами та запорами, 
які отримували фітоциліндри профілактичні з ліпо-
фільним комплексом плодів шипшини та екстрактом 

ромашки протягом 10 днів щоденно у вигляді рек-
тальних свічок по 1–2 рази на день. До другої групи 
увійшли 22 (52,4%) пацієнти віком від 6 місяців до 
2 років з анальними тріщинами та запорами, які 
отримували лікування відповідно до клінічних про-
токолів МОЗ України.

Дослідження виконані відповідно до принципів 
Гельсінської Декларації. Протокол дослідження ухва-
лений Локальним етичним комітетом (ЛЕК) устано-
ви. На проведення досліджень було отримано поін-
формовану згоду батьків дітей (або їхніх опікунів).

Результати дослідження та їх обговорення
Ліпофільний комплекс з плодів шипшини та 

екстракт ромашки, що входять до складу фітоци-
ліндрів, має протизапальну, спазмолітичну, дезо-
доруючу, ранозагоюючу і протимікробну дію. Крім 
того, препарат покращує місцевий кровотік у ді-
лянці ануса, зменшує тиск в анальному каналі і тим 
самим зменшує біль та розріджує калові маси.

Контрольні обстеження всіх пацієнтів проводи-
лися на 10–12 добу лікування шляхом збору скарг та 
ректального огляду. Уже на третю добу лікування 
14 (70%) пацієнтів першої групи відмітили покра-
щання загального самопочуття – зник біль та змен-
шилися набряк і дискомфорт у ділянці ануса. 
До 7 дня від початку лікування зникли усі скарги. 

У пацієнтів другої групи нормалізація стану від-
бувалася повільніше, до 10 днів. У пацієнтів обох 
груп виявлено стійку нормалізацію слизової ануса 
після закінчення терміну лікування, однак одужан-
ня у пацієнтів першої групи відбувалося швидше. 
У них спостерігався виразний протизапальний, про-
тинабряковий, знеболювальний ефект від застосу-
вання ліпофільного комплексу, що сприяло скоро-
ченню термінів перебування у стаціонарі та 
швидшій реабілітації.

Висновки
При застосуванні у комплексному лікуванні дітей 

з анальними тріщинами та запорами фітоциліндрів 
профілактичних з ліпофільним комплексом плодів 
шипшини та екстрактом ромашки (НВ ТОВ «Жито-
мирбіопродукт») спостерігається виразніший ефект 
від терапії, ніж на тлі застосування лише базової 
терапії. Це обґрунтовує необхідність їх використан-
ня у дітей з даною патологією.
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Перспективи подальших досліджень. Подальше 
вивчення динаміки лікування дітей з анальною трі-
щиною та запорами дозволить удосконалити під-
ходи та покращити лікування цієї патології з вико-
ристанням фітоциліндрів профілактичних з 
ліпофільним комплексом плодів шипшини та екс-
трактом ромашки (виробництва НВ ТОВ «Жито-
мирбіопродукт», торгова марка «Ан-нушка») і ви-
значити оптимальну схему їх використання.
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