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Motílium s ú innou látkou Domperidon
Úvod:
Domperidon (Motílium – pozn. p ekl.) je lé ivo, jehož vedlejším ú inkem je zvýšená tvorba
mléka a to pravd podobn tím, že zvýší produkci prolaktinu v hypofýze. Prolaktin je hormon,
který stimuluje bu ky v mate ském prsu, aby produkovaly mléko. Domperidon zvyšuje
sekreci prolaktinu nep ímo a to tak, že zabra uje p sobení dopaminu, který má za úkol
vylu ování prolaktinu z hypofýzy snížit. Domperidon je všeobecn používán p i onemocn ní
trávicího traktu (žaludku) a v Kanad pro ú ely stimulace tvorby mléka na trh uveden nebyl.
To však neznamená, že nem že být p edepsán z tohoto d vodu, ale spíše to, že výrobce
nezajímá o využití léku pro stimulaci produkce mléka. Existuje n kolik studií, které ukazují,
že na zvýšení produkce mléka p sobí a že se jedná o pom rn bezpe ný lék. V minulosti byl
používán i pro kojence trpícími nevolnostmi a ztrátou hmotnosti, ale p ed n kolika lety byl
nahrazen lékem Cisaprid (Prepulsid TM ) (Cisaprid byl mezitím stažen z trhu nebo m že
zp sobit vážné srde ní problémy). Domperidon nepat í do stejné skupiny jako Cisaprid.
Další lék s podobnými ú inky Metoklopramid (Maxeran TM , Reglan TM) je také znám tím,
že zvyšuje tvorbu mléka. Má ale ast jší vedlejší ú inky, které jsou pro mnoho kojících
maminek nep ijatelné (únava, podrážd nost, deprese). Domperidon má mnohem mén
vedlejších ú ink , protože nevstupuje do tkán mozku ve významných množstvích
(neprochází p es hematoencefalickou beriéru).
V ervnu 2004 federální správa lé iv USA (FDA) zve ejnila varování p ed používáním
Domeridonu z d vodu možných srde ních nežádoucích ú ink . Tento neš astný krok byl
proveden bez ohledu na skute nost, že srde ní nežádoucí ú inky se projevily jen tehdy, když
byl lék podáván intravenózn , jinak velmi nemocným pacient m. Za celé ty roky, kdy jsem
používal Domperidon u matek, jsem ješt neslyšel o žádném významném srde ním
nežádoucím ú inku, který by mohl být jednozna
p ipsán Domperidonu. Mimochodem,
FDA nemá žádnou pravomoc mimo USA a dokonce i ve Spojených státech sdružené lékárny,
které nejsou pod správou FDA i nadále poskytují pacient m Domperidon. Podrobn ji viz
Informa ní dopis o FDA a Domperidonu.
Kdy je vhodné použít Domperidon?
Domperidon nesmí být použit jako první volba p i ešení problém s kojením. Není to všelék.
l by být použit až po zkontrolování všech ostatních faktor , které mohou mít za následek
nedostate ný p íjem mléka. (Podívejte se na Protokol na zvýšení p ísunu mléka i na
videoklipy www.mamila.sk , www.kojim.cz). Co m žete ud lat?
1. Zintenzívn te na maximum fyzický kontakt (k že na k ži) b hem a mezi kojením.
Podívejte se na protokol: Význam kontaktu k že na k ži
2. Upravte p isátí tak, aby miminko mohlo co nejleh eji získat všechno mamin ino
dostupné mléko. Úprava p isátí bude možná jediný pot ebný zásah, aby se situace
zm nila z „nedostatku mléka“ na „nadbytek mléka“ (viz videoklipy na našich
webových stránkách www.mamila.sk, www.kojim.cz
3. Použijte metodu stla ování prsu na zvýšení p íjmu mléka (Podívejte se na protokol
Stla ování prsu).
4. Jestliže výlu
kojíte, zkuste po kojení mléko odst íkat. N kolik minut ru ního
odst íkávání po krmení m že být na zvýšení tvorby mléka velmi efektivní. N které
maminky mohou chtít použít rad ji nemocni ní odsáva ku po dobu 10-15 minut po
krmení. Pro n které maminky toto m že být vhodné, pro jiné ne. Ud lejte co se dá.
Více informací také na www.mamila.sk, www.kojim.cz, www.drjacknewman.com
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5. Maminka vy erpaná odsáváním asi tvorbu mléka nezvýší. Není nutné odsávat
mléko, pokud je to vy erpávající a máte chu s tím skon it.
6. Upravte problémy se sáním a ukon ete používání um lých náhrad bradavek
(klobou , láhví – pozn. p ekl.) (Podívejte se na protokol Používání lakta ní
pom cky a Krmení po prstu a pohárkem).
Použijte Domperidon na zvýšení tvorby mléka:
Domperidon funguje na zvýšení tvorby mléka obzvlášt dob e za t chto okolností:
Matce, která si odsává v porodnici mléko pro nemocné nebo nedonošené miminko,
asto poklesne tvorba mléka asi ty i nebo p t týdn po porodu. P in poklesu je
mnoho (nep iložení dít te na prs dostate
brzy, nedostate né klokánkování, atd.),
ale Domperidon obecn dostává úrove tvorby mléka odsáváním zp t kde byla anebo
dokonce výše.
Matce asto poklesne tvorba mléka v souvislosti s užíváním antikoncepce. B hem
kojení se je t eba vyhnout antikoncepci, která obsahuje estrogen anebo jen progesteron
anebo i nitrod ložnímu t lísku vylu ujícímu progesteron (Mirena). Podívejte se na
protokol Pomalé p ibírání po po áte ním dobrém p ibírání, kde jsou uvedeny další
možné p iny poklesu tvorby mléka a úpravu faktor , které je mohly zp sobit.
Domperidon také funguje, ale asto mén výrazn , když:
Matka, která si v porodnici odsává mléko pro nemocné anebo nedonošené dít , ale
nepoda ilo se jí rozvinout plnou tvorbu mléka.
Matka se snaží rozvinout plnou tvorbu mléka pro kojení adoptovaného dít te.
Matka se snaží odstranit p ikrmování dít te um lým mlékem.
Nežádoucí ú inky Domperidonu:
Stejn jako u všech lék i u Domperidonu se mohou vyskytnout nežádoucí ú inky, p itom
mnohé z nich hlášeny byly (v p íru kách jsou asto vyjmenovány všechny nahlášené
nežádoucí ú inky, ale tyto symptomy nemusí být nezbytn vždy d sledkem užívání daného
léku). Neexistuje nic takového, jako 100% bezpe ný lék. Zkušenost naší kliniky je, že
s výjimkou zvýšené tvorby mléka jsou vedlejší ú inky u matky velmi z ídkavé. N které
nežádoucí ú inky, které matky v naší pé i hlásily (velmi z ídka):
bolest hlavy, která zmizela po n kolika dnech anebo po snížení dávky (pravd podobn
nej ast jší nežádoucí ú inek),
e v b iše,
sucho v ústech,
zm ny menstruace, obvykle zastavení, ale je možné i nepravidelné krvácení. B hem
kojení je však obvyklé nemít menstruaci po mnoho m síc .
kolik velmi málo matek, které Domperidon užívaly dlouhodob po mnoho m síc ,
obvykle více jak rok, když zastavily užívání Domperidonu náhle ze dne na den, hlásily
pocity úzkosti, nespavost, ztrátu chuti do jídla a další p íznaky.
Množství, které se dostane do mate ského mléka je tak malé, že se neo ekávají žádné ú inky
na dít . Matky b hem mnoha let užívání nehlásily žádné p íznaky, alespo ne takové, které je
možno p ipsat jednozna
na vrub Domperidonu. Jisté množství léku dít p es mléko
dostane, ale je to mizivé procento s porovnáním s tím, co d ti dostanou p i lé ení nevolnosti.
Pamatujte si, že tento lék se podává d tem na reflux.
Více informací také na www.mamila.sk, www.kojim.cz, www.drjacknewman.com

Pavlína Kallusová, certifikovaná poradkyn MAMILA o.z.
www.poradkyneprikojeni.cz
Existují obavy z dlouhodobého užíváni Domperidonu?
Výrobce v odborné literatu e uvádí, že chronická lé ba Domperidonem u hlodavc má za
následek zvýšení po tu nádoru prsu. Tato literatura uvádí, že u lov ka to nikdy nebylo
zdokumentováno. Všimn te si, studie toxicity lék v tšinou vyžadují užívání obrovských
dávek po dobu zahrnující v tšinu anebo celou dobu života zví ete. Všimn te si také, že
nekojení zvyšuje riziko rakoviny prsu, ale naopak, riziko rakoviny prsu se s délkou kojení
snižuje. Také berte do úvahy, že v Kanad používáme Domperidon jako lék na „výrobu
mléka“ více než 20 let.
Užívání Domperidonu:
Domperidon se oby ejn za íná užívat 30mg (t i 10mg tablety) 3-krát denn . V n kterých
situacích jdeme až na 40mg 4-krát denn . V p íbalovém letáku je uvedeno užít Domperidon
30 minut p ed jídlem, ale je to doporu ení platné p i problémech s trávením. Každopádn je
pravda, že absorpce Domperidonu je na prázdný žaludek vyšší.Domperidon užívejte asi
každých 8 hodin tehdy, kdy vám to nejlépe vyhovuje (není nutné kv li tomu vstávat, aby byl
dodržen 8 hodinový harmonogram – nehraje to významnou roli). Mnoho matek užívá
Domperidon 3 a ž 8 týdn , n kdy déle a n kdy je nemožné ukon it užívání b hem celé doby
kojení. Matky, které adoptivn kojí, užívají lék obvykle velmi dlouho. Lidé užívající
Domperidon pro žalude ní t žkosti ho užívají mnoho let.

Po za átku užívání Domperidonu m že trvat t i anebo ty i dny než se objeví n jaký ú inek i
když n kdy matky zaznamenaly ú inek do 24 hodin. Maximální ú inek se obvykle objeví do
2 – 3 týdn , ale n které matky zaznamenaly kladný vliv až po 4 a více týdnech. Je proto
rozumné užívat Dompreidon aspo 4, ješt lépe 6 týdn a až potom mluvit o tom, že to
neú inkuje.
Pro více informací jak ukon it užívání Domperidonu se podívejte na protokol: Domperidon,
ukon ení užívání
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