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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АВ – антральний відділ 

АГТ – антиґелікобактерна терапія 

АЛТ - аланінамінотрансфераза  

АСТ – аспартатамінотрансфераза 

  АХП – алкогольна хвороба печінки 

ВРВ – варикозне розширення вен 

ГЕ – гепатогенна енцефалопатія 

ГЕР – гастроезофагальний рефлюкс 

ГПР - гепатопротектор 

ГПГП – гіпертензивна портальна гастропатія 

ДГР – дуоденогастральний рефлюкс 

ДПК – дванадцятипала кишка 

ЕЕГ – електроенцефалографія 

ЕГДЗ – езофагогастродуоденальна зона 

  ІФА – імуноферментний аналіз 

КУФ - кислотоутворююча функція 

МВ – мінеральна вода 

ПЕ – печінкова енцефалопатія 

ПГ – портальна гіпертензія 

СО – слизова оболонка 

СОШ – слизова оболонка шлунка 

ТШ – тіло шлунка 

УЗД – ультразвукова діагностика 

ФЕГДС – фіброезофагогастродуоденоскопія 

ФІ – функціональний інтервал 

ШКТ – шлунково-кишковий тракт 

ЦП – цироз печінки 

НР – Helicobacter pylori 
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ВСТУП 

 Актуальність теми 

Цироз печінки (ЦП) відноситься до найбільш частих причин летальності серед 

непухлинних захворювань органів травлення [14, 149, 263, 301, 360]. Зростання 

кількості хворих з вірусними і алкогольними захворюваннями печінки підвищує 

актуальність проблеми хронічних дифузних захворювань печінки, що визначається 

особливостями клініки, складністю діагностики, лікування та важкістю прогнозу [1, 

15, 98, 171, 210,]. 

Особливої актуальності набуває проблема своєчасної діагностики та розробки 

ефективних методів лікування ЦП, що зумовлено зростанням його поширеності та 

захворюваності в Україні на 15,8% і 44,8% відповідно за період з 1997 по 2003 роки. 

Встановлено також зростання поширеності хронічних гепатитів, як передстадії ЦП в 

Україні за цей період на 58,2%, з максимальними показниками захворюваності у 

Закарпатській, Одеській та Івано-Франківській областях [201]. 

Найбільш вагомою ознакою декомпенсації циротичного процесу в печінці є 

портальна гіпертензія (ПГ) [91, 164, 222, 277]. Близько у 1/3 пацієнтів з ПГ 

виникають стравохідно-шлункові кровотечі, летальність при яких складає 40-50% 

[159, 191, 228,]. Ще більш песимістичним є прогноз пацієнтів, що перенесли 

кровотечі в минулому. Частота розвитку рецидивів геморагій складає 50-90% [57, 

228, 343]. Кровотечі, зокрема, є причиною смерті 15-30% хворих на ЦП [23, 118, 

192, 228, 258]. Патогенез виникнення кровотеч при ПГ до теперешнього часу 

залишається нез’ясованим [37, 55, 349, 351, 353]. Згідно однієї із гіпотез, кровотечі 

виникають внаслідок запальних змін слизової оболонки (СО), що покривають вени 

стравоходу та шлунка [21, 23, 94, 277, 331]. ПГ у хворих на ЦП завжди 

супроводжується в тій чи інший мірі вираженими клінічними та ендоскопічними 

ознаками гіпертензивної портальної гастропатії (ГПГП) [21, 38, 354]. Найчастіші 

прояви ГПГП – це варикозне розширення вен (ВРВ) стравоходу та шлунка, езофагіт, 

гастроезофагальний рефлюкс (ГЕР), хронічний гастрит, дуоденогастральний 

рефлюкс (ДГР), дуоденіт та виразка дванадцятипалої кишки (ДПК) [21, 22, 35]. 
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Встановлено, що у 70 - 75% хворих з гастроезофагальними ерозіями, у 70 - 

80% - з виразкою шлунка та у 95% - з виразкою ДПК виявляють Helicobacter pylori 

(НР) [4, 45, 132, 230, 258]. HР не лише сприяє виникненню, а насамперед є 

причиною рецидивування цих захворювань [134, 144, 145, 158, 253]. 

В світовій літературі зустрічаються лише поодинокі повідомлення про вплив 

персистування HР на тривалість та якість життя хворих на ЦП [21, 290, 333, 341, 

362]. По даним A.Ponzetto і співавт. та M. Vergara і співавт. у хворих на ЦП HР 

виявляється у 89-95% випадків [340, 363], але таких досліджень немає у вітчизняній 

літературі. 

Невирішеною залишається також діагностика НР-інфекції у хворих на ЦП із 

проявами ГПГП, оскільки не завжди вдається провести інвазивні методи виявлення 

інфекції, із-за супутньої коагулопатії [295, 300, 327, 366]. Слід враховувати, що при 

проведенні неінвазивних методів визначення HР, наприклад, при застосуванні 

дихального тесту із міченою 
13

С-сечовиною, у хворих із важким перебігом 

циротичного процесу, який супроводжується вираженим підвищенням вмісту аміака 

у крові, результат аналізу може бути хибнопозитивним [275, 252, 294, 295]. 

Не вивчено також взаємозв’язок впливу ерадикації НР на тривалість та якість 

життя хворих на ЦП. Важко знайти оптимальну схему антигелікобактерної терапії 

(АГТ) , яка була б найбільш ефективною для ерадикації цієї інфекції, але в той же 

час достатньо щадною по відношенню до скомпроментованої печінки [365]. Існуючі 

схеми не завжди придатні для таких пацієнтів, оскільки сучасна АГТ передбачає 

прийом великих разових і курсових доз медикаментів, які мали б екскретуватися 

через печінку. При ЦП знижується детоксикаційна функція печінки [15, 104, 168], 

що обмежує перелік ліків, які можна використовувати для ерадикації. У цьому 

напрямку ведуться дослідження, але на сьогоднішній день їх висновки не є 

однозначними. Рекомендовані ерадикаційні схеми доцільно доповнювати 

компонентами, які б мінімізували побічні ефекти медикаментів [9]. 

У цьому плані перспективним є застосування на фоні антиґелікобактерної 

терапії природного антациду – вуглекислої гідрокарбонатно-натрієвої слаболужної 

середньомінералізованої борної мінеральної води (МВ) “Поляна Квасова”, яка має 
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антацидну, антибактеріальну, діуретичну властивості і антиґелікобактерну дію [58, 

59, 94, 100]. 

АГТ у хворих на ЦП із ГПГП варто застосовувати на фоні гепатопротекторів 

(ГПР) [17, 87, 112, 170, 207]. У цьому плані перспективним є використання 

препаратів амінокислот - аргініну і глутамінової кислоти [61, 75]. Саме таким 

препаратом являється глутаргін. Крім вираженої гіпоамоніємічної дії, ці 

амінокислоти проявляють цілий ряд властивостей, спрямованих на нормалізацію 

функцій печінки [119, 156]. Це виражена антиоксидантна, антигіпоксична  дія, а 

також стимулювання обміну речовин в печінці і нормалізація процесів 

енергозабезпечення в гепатоцитах [5, 42, 50, 214, 229]. 

Ми не знайшли праці, де обговорювалось би використання МВ “Поляна 

Квасова” та глутаргіну у комплексному лікуванні хворих на ЦП із ГПГП. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційне дослідження є фрагментом науково-дослідної держбюджетної 

теми “Розвантажувально-дієтичне харчування та інші нетрадиційні методи у 

лікуванні гіпертензивних станів в клініці внутрішніх хвороб (зокрема портальної 

гіпертензії, енцефалопатії, нейроциркуляторної дистонії) з розробкою 

альтернативних схем їх профілактики і лікування” ДБ-530, (№ державної реєстрації 

– 0103 U001704), яка виконувалась на кафедрах пропедевтики внутрішніх хвороб і 

госпітальної хірургії медичного факультету Ужгородського національного 

університету у 2003-2005 рр. Здобувач є безпосереднім співвиконавцем даної теми. 

 

Мета роботи 

Підвищити ефективність лікування хворих на цироз печінки із гіпертензивною 

портальною гастропатією шляхом розробки методів диференційованої терапії 

гастропатій в залежності від асоціації з Нelicobacter pylori. 

 

 Задачі дослідження 

1. Вивчити частоту та особливості клінічного перебігу гастропатій у хворих на 

цироз печінки. 
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2. Дослідити ендоскопічні та морфологічні зміни слизової оболонки шлунка у 

хворих на цироз печінки. 

3. Вивчити особливості кислотоутворюючої функції шлунка у хворих на цироз 

печінки із гіпертензивною портальною гастропатією. 

4. Визначити особливості клінічної картини хворих на цироз печінки з 

гіпертензивною портальною гастропатією в залежності від ступеня контамінації 

слизової оболонки шлунка Helicobacter pylori. 

5. Провести порівняльний аналіз ефективності диференційованої терапії у хворих 

на цироз печінки із гіпертензивною портальною гастропатією з урахуванням 

стану кислотоутворення та наявності Helicobacter pylori. 

 

Об’єкт дослідження – хворі на цироз печінки з гіпертензивною портальною 

гастропатією. 

 

Предмет дослідження – клініко-патогенетичні особливості перебігу та 

диференціальне лікування гіпертензивної портальної гастропатії, асоційовані чи 

неасоційовані з Helicobacter pylori у хворих на цироз печінки. 

  

Методи дослідження 

Для верифікації діагнозу ЦП проводили загально-клінічні, лабораторно-

біохімічні методи дослідження, досліджували спектр амінокислот сироватки крові; 

серологічні – визначення маркерів вірусних гепатитів, антитіл до антигенів НР [77, 

220, 224] та рівня гастрину [72, 280, 339] у сироватці крові; бактеріологічні – 

дослідження біопсійного матеріалу СОШ та ДПК на наявність НР і визначення його 

чутливості до антибактеріальних препаратів [8, 16]; морфологічні - (пункційна 

біопсія печінки і біопсія СОШ та ДПК з дослідженням отриманого матеріалу); 

інструментальні – ультразвукове дослідження (УЗД) та доплерографічна оцінка 

стану судин і органів гепатобіліарної системи [226, 236], ФЕГДС, 
13

С-дихальний 

тест [225, 230, 292]. 
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З метою визначення ступеня печінкової енцефалопатії (ПЕ) застосовували 

психометричне тестування та електроенцефалографічне (ЕЕГ) дослідження [21, 27, 

113, 160]. 

Для оцінки кислотоутворюючої функції (КУФ) проводили інтрагастральну 

експрес рН-метрію [215, 216, 217]. 

 

Наукова новизна одержаних результатів 

Вперше хворим на ЦП з ПГ і ознаками ГПГП запропоновано оптимальне 

поєднання методів діагностики ґелікобактерної інфекції з урахуванням ступеня 

важкості ЦП. Зокрема, хворим на ЦП з ГПГП (по ступеню важкості  клас А і В за 

Child-Pugh) для первинної діагностики НР-інфекції доцільно проводити 

морфологічне дослідження біопсійного матеріалу, отриманого під час проведення 

ендоскопічного дослідження, визначення ступеня контамінації СО шлунка НР та 

бактеріологічне обстеження у поєднанні з імунологічним методом. Для оцінки 

ефективності ерадикації НР-інфекції у даного контингенту хворих слід 

використовувати дихальний тест із міченою 
13

С-сечовиною в поєднанні з 

цитологічним методом діагностики.  

Вперше проаналізовані і вивчені частота і структура перебігу 

гастродуоденальних розладів у хворих на ЦП залежно від ступеня важкості 

останнього та наявності НР-інфекції. 

Вперше доведено, що одним із патогенетичних механізмів обтяженого перебігу 

ГПГП у хворих на ЦП є персистування НР-інфекції в СО верхніх відділів ШКТ в 

поєднанні із кислотно-пептичним фактором. 

Вперше проведена комплексна оцінка стану шлункової секреції та визначення 

рівня гастрину сироватки крові у хворих на ЦП із ГПГП. 

Вперше вивчено амінокислотний склад сироватки крові у хворих на ЦП та 

запропоновано застосування глутаргіну в комплексному лікуванні даного 

контингенту хворих.  

Запропоновано, апробовано і обґрунтовано диференційовані схеми терапії ГПГП, 

які є ефективним, безпечним і полягають у включенні гідрокарбонатно- натрієвої 
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МВ “Поляна Квасова” в комплексне базисне лікування хворих на ЦП із ГПГП. Крім 

цього, АГТ доцільно проводити на фоні прийому глутаргіну. Виявлено позитивний 

вплив МВ “Поляна Квасова”  та глутаргіну на клінічний перебіг гастродуоденальних 

розладів у хворих на ЦП з ознаками ГПГП. 

 

Практичне значення одержаних результатів 

Розроблено і впроваджено в практичну медицину рекомендації стосовно 

діагностики НР-інфекції у хворих на ЦП з ГПГП. 

Впроваджені в клінічну практику диференційовані схеми комплексного 

лікування гіпертензивних портальних гастропатій, залежно від наявності чи 

відсутності НР-інфекції та урахуванням стану кислотоутворення. Доцільно 

застосувати модифіковані антиґелікобактерні схеми із включенням пиття 

гідрокарбонатно-натрієвої МВ “Поляни Квасової” на фоні прийому глутаргіну. 

Запропоновані схеми лікування у даного контингенту хворих дозволяють 

ерадикувати НР-інфекцію, що веде до зменшення ознак ГПГП у хворих на ЦП, 

сприяє покращенню якості життя і навіть відновленню працездатності у багатьох 

випадках. 

Отримані результати дослідження використовують у навчальному процесі на 

медичному факультеті Ужгородського національного університету на кафедрі 

пропедевтики внутрішніх хвороб (акт впровадження від 11.11.2005), на кафедрі 

госпітальної терапії (акт впровадження від 15.11.2005), на кафедрі госпітальної 

хірургії (акт впровадження від 03.11.2005), а також  впроваджені в роботу 

гастроентерологічного відділення Обласної Клінічної Лікарні м.Ужгород (акт 

впровадження від 09.11.2005), хірургічного відділення №1 Обласної Клінічної 

Лікарні м.Ужгород (акт впровадження від 09.11.2005), гастроентерологічного 

відділення Ужгородської Міської Клінічної Лікарні (акт впровадження від 

08.11.2005), хірургічного відділення №2 Ужгородської Міської Клінічної Лікарні 

(акт впровадження від 14.11.2005). 

Особистий внесок здобувача 
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Дисертація є науковою працею здобувача. Внесок автора полягає у проведенні 

літературно-патентного пошуку, наборі та обробці матеріалу, проведенні клінічних, 

лабораторних, інструментальних досліджень (методи діагностики НР, проведення 

внутрішлункової експрес рН-метрії, визначення рівня гастрину та амінокислот у 

сироватці крові). Автором проведено підбір і розподіл обстежених пацієнтів на 

групи, розроблено і обгрунтовано схеми лікування ГПГП у хворих на ЦП, зроблено 

аналіз і теоретичне узагальнення отриманих результатів, їх застосування в 

практичній медицині, статистичну обробку матеріалу, формулювання висновків, 

оформлення дисертації. 

 

Апробація результатів дисертації 

Основні положення і результати дисертаційного дослідження обговорені й 

апробовані на засіданні кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб (Ужгород, 2005); 

на 58-ій, 59-ій підсумкових конференціях професорсько-викладацького складу 

медичного факультету Ужгородського національного університету (Ужгород, 2004-

2005); І Національному конгресі лікарів внутрішньої медицини (Київ, 2005); 

науковій конференції, “Сучасні методи діагностики та лікування хронічних 

гепатитів, цирозів, гепатогенної виразки, портальних гастропатій та енцефалопатій у 

клініці внутрішніх та хірургічних хвороб” присвяченій 60-річчю УжНУ (Ужгород, 

2005). 

 

Публікації 

Результати дисертації опубліковані у 12 наукових працях, серед яких 9 статей у 

наукових фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 3 тез доповідей на 

наукових конференціях. 
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РОЗДІЛ І 

 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

ГІПЕРТЕНЗИВНА ПОРТАЛЬНА ГАСТРОПАТІЯ У ХВОРИХ НА ЦИРОЗ 

ПЕЧІНКИ 

 

1.1. Проблема цирозу печінки на сучасному етапі 

Історія вивчення патології печінки вимірюється століттями. Достатньо згадати 

ім’я англійського лікаря М.Bailie, який ще у 1793 р. встановив зв’язок між 

зловживанням алкоголем і розвитком ЦП. У 1888 р. відомий терапевт С.П.Боткін 

випередив час більш ніж на 80 років, запропонувавши інфекційну природу 

жовтяниці [66]. 

На сьогодні захворювання печінки посідають вагоме місце серед причин 

ранньої втрати працездатності і смертності осіб працездатного віку [104, 171, 273]. 

Хронічний гепатит та ЦП посідають 2-4-е місце серед причин госпіталізації  і втрати 

працездатності населення у віці 20-60 років [91]. Щорічно ними хворіють не менше 

1 млн. жителів земної кулі [333, 238]. За останні 10-15 років і в Україні 

спостерігається суттєве збільшення захворюваності як хронічними гепатитами, так і 

ЦП [15]. Тільки за період з 1995-1999 рр. смертність від ЦП в Україні зросла на 55% 

[208]. ЦП демонструє “фінальну частину” хронічних уражень печінки різної 

етіології [65]. 

Згідно з визначенням експертів ВООЗ, ЦП – це дифузний процес, який 

характеризується фіброзом та перебудовою нормальної архітектоніки печінки і 

призводить до утворення структурно аномальних вузлів. Частота виявлення цієї 

патології, за даними розтинів, на даний час сягає 11% в країнах Європи і 3-8% у 

США [21].  

Суттєве значення має виявлення причин виникнення цього захворювання. 

Встановлено, що основними етіологічними факторами розвитку хронічних 

захворювань печінки, у тому числі і ЦП, є алкоголь і вірусна інфекція [65, 98, 161, 

171, 205]. За даними Okumura і співавт. та Н.Я.Фурсова і співавт., на долю ЦП 

алкогольної етіології припадає 50-70% випадків захворювання [21, 213, 269]. 
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Стрімкий розвиток захворюваності на ЦП вчені пов’язують з хімізацією 

підприємств і побуту, урбанізацією життя, незбалансованим харчуванням, 

гіподинамією, збільшенням об’єму медичних маніпуляцій. За даними Novik et al., 

Sarin et al., розповсюдження алкоголізму та токсикоманії в останнє десятиріччя 

сприяло зниженню середнього віку хворих на ЦП, із яких близько 40% складають 

особи у віці до 35 років [21]. 

До етіологічних факторів розвитку ЦП слід віднести [126]: 

1. Вірусні ураження печінки.  

2. ЦП алкогольної етіології.  

3. Алкогольно-вірусні і полівірусні ЦП. 

4. Генетично обумовлені порушення обміну речовин: 

Дефіцит α1- антитрипсину. ЦП виявляється більш ніж у половини хворих, які 

мають гомозіготну форму дефіциту α1- антитрипсину. Дефіцит α1- антитрипсину у 

крові і відкладання його у гепатоцитах зумовлює гіперчутливість печінки до 

шкідливої дії алкоголю і інших гепатотропних токсинів, порушує синтез і 

транспортування білків. Найбільш часто веде до первинного біліарного ЦП. 

Дефіцит галактазо-1-фосфат-уріділтрансферази. При цьому формується ранній 

дитячий ЦП.  

Хвороби накопичення глікогену. Вроджений дефіцит ферменту аміло-1,6-глікозидази 

призводить до розвитку хвороби накопичення і ЦП. 

Гемохроматоз і гепатоцеребральна дистрофія (хвороба Вільсона-Коновалова) – 

генетично обумовлене захворювання, що призводить до збільшення вмісту міді в 

тканинах і органах, у першу чергу - в печінці. 

5. Хімічні токсичні речовини і лікарські препарати. До формування ЦП можуть 

призвести промислові отрути (чотирьоххлористий вуглець, диметилнітрозамін, 

хлороформ, бензол, нітро- і аміносполуки); солі важких металів ( хронічна 

інтоксикація ртуттю); грибні отрути (фаллоїдин, фаллоїн, β-аманітін) викликають 

масивний некроз печінки із подальшим формуванням цирозу; афлатоксини. Крім 

цього, деякі лікарські препарати при тривалому застосуванні також можуть 

призвести до розвитку ЦП, а саме: метилдофа, ізоніазид, парааміносаліцилова 
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кислота, іпразид, препарати, до складу яких входить миш’як, індерал у великих 

дозах, цитостатики, стероїдні анаболічні препарати і андрогени. 

6. Обструкція позапечінкових і внутрішньопечінкових жовчних шляхів. 

Внутрішньопечінкова біліарна обструкція аутоімунного генезу призводить до 

розвитку біліарного ЦП (первинний біліарний цироз). Вторинний біліарний ЦП 

розвивається внаслідок тривалого порушення відтоку жовчі на рівні великих 

внутрішньопечінкових і позапечінкових жовчних протоків (жовчекам’яна хвороба, 

запалення і рубцеве звуження жовчевивідних шляхів; пухлини 

гепатопанкреатодуоденальної зони; вроджені вади розвитку позапечінкових 

жовчних шляхів, кістозне розширення внутрішньопечінкових жовчних ходів – 

синдром Каролі). С.Д.Подимова вказує, що більш придатним фоном для розвитку 

ЦП є неповна обструкція жовчних протоків. ЦП розвивається через 3-18 місяців 

після порушення прохідності. 

7. Тривалий венозний застій у печінці. Найчастіше венозний застій обумовлений 

серцевою недостатністю (особливо при трикуспідальній недостатності), рідше  - 

констріктивним перикардитом і ендофлебітом печінкових вен (хвороба Бадда-Кіарі). 

8. Хвороба Рандю-Ослера (геморагічна телеангіектазія) – рідкісна причина ЦП, 

яка вважається специфічним проявом цього захворювання і розвивається, вірогідно, 

внаслідок вродженої неповноцінності судинної системи печінки у зв’язку із 

розвитком артеріовенозних аневризм. 

9. Кріптогенний ЦП. ЦП невиясненої етіології розвивається у 12-40% випадків. 

До кріптогенного ЦП відносять первинний біліарний ЦП, ЦП у дітей у віці від 6 міс. 

до 5 років в Індії [126]. 

На сьогодні актуальним залишається питання вірусних уражень печінки [70, 

315]. У світі HBV інфіковано 300-350 млн. людей, а носіями цього вірусу є, за 

різними даними, від 170 до 500 млн [1, 304, 308]. Так, наприклад, з вірусним 

гепатитом В щорічно пов’язано більше 2 млн. смертельних випадків у світі [272, 

255]. Часто протікання вірусних гепатитів В і С характеризується високим відсотком 

формування ЦП [1, 197, 202, 239, 242]. Згідно Perillo, серед хронічних носіїв HВsAg 
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ЦП формується у 10% випадків, а за даними морфологічного дослідження біоптатів 

– у 20-60% випадків [138, 149, 250, 274, 293].  

За даними Kage, ЦП розвивається у 20-25% хворих хронічним гепатитом С, а 

при гістологічному контролі біопсійного матеріалу – у 50% (Dienstag). Найбільш 

цирогенним є НСV-генотип 1b. НСV-цирози печінки протягом багатьох років 

залишаються компенсованими і в більшості випадків діагностуються тільки на стадії 

субкомпенсації та декомпенсації [315]. НСV-цирози прогресують особливо швидко 

в пацієнтів у віці за 40 років, а також у осіб, які вживають більш ніж 50г етанолу за 

добу.  

Відомо, що в країнах, які розвиваються, переважають HBV-цирози печінки, а 

в розвинених країнах - НСV-цирози. На перший погляд, така закономірність 

виглядає парадоксально. НСV суттєво менш  стійкий до дії фізико-хімічних агентів, 

ніж HBV, а в розвинених країнах значно вищий рівень санітарії та гігієни. У зв’язку 

з цим, слід звернути увагу на невірусні фактори, які вражають печінку. В першу 

чергу, – це хронічна алкогольна інтоксикація, а також підпечінковий холестаз, 

тривале вживання гепатотоксичних лікарських препаратів, недостатність кровообігу 

ІІ-ІІІ ступенів. Сумарно ці останні невірусні фактори виявляються у 33-39% хворих 

із НСV-цирозами та у 18-19% - HBV-цирозами. Якщо об’єднати частоту цих 

додаткових етіологічних чинників з частотою алкогольної інтоксикації, то сумарно 

ці фактори виявлені у 62-64% хворих із НСV-цирозами та у 32-34% - з HBV-

цирозами. Таким чином, для розвитку і прогресування більшості вірусних ЦП, 

особливо НСV-цирозів, необхідні і додаткові фактори, які вражають печінку. 

Основною особливістю хронічного гепатиту D є його висока цирогенність (De 

Man). ЦП розвивається у 13-14% хворих на хронічний гепатит D, причому, в більш 

ранні строки, ніж при інших вірусних гепатитах, іноді протягом всього лише 

декількох місяців. Існує точка зору, що для ЦП вірусної етіології притаманні більш 

швидкі темпи прогресування і, звідси, менша тривалість життя хворих. 

С.Д.Подимова наголошує, що при вірусних ЦП вже через 5 років після встановлення 

діагнозу летальність складає 70%, а при алкогольних цирозах (за умови повного 

припинення прийому алкоголю) – 30%. 
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Однак, не тільки вірусна інфекція має значення у розвитку ЦП [160]. В таких 

країнах, як Великобританія, Німеччина, реєструється в популяції одинакова частота 

HBV, HCV, однак летальність при ЦП у чоловіків у Великобрітанії дорівнює 7,9%, а 

в Німеччині – 32,7%. Вживання алкоголю в Німеччині суттєво перевищує такі 

показники, ніж у Великобританії.   Отже, зменшення середньої дози вживання 

алкоголю заканомірно знижує смертність на ЦП. Такі дослідження проводились в 

США і Франції [65]. 

Алкогольна хвороба печінки (АХП) становить значну медико-соціальну 

проблему [98]. Світові дослідження довели, що алкоголь є етіологічною причиною  

щонайменше у 29% хворих із ураженням печінки   [350]. Середньоукраїнський 

показник смертності від алкогольного ЦП – кінцевої ланки АХП – у 2001 році 

становив 4,53 на 100 тис. населення напротивагу 3,7 на 100 тис. населення у 2000 

році [48]. Ураження печінки є однією з характерних ознак патогенної дії алкоголю 

на організм [98], оскільки 75% вжитого етанолу метаболізується в печінці, а 

продукти деградації етилового спирту в 3-4 рази більш токсичні, ніж сам етанол [20, 

124]. Зростання поширеності АХП, несприятливий медико-соціальний прогноз і 

прогресуючий перебіг ураження печінки у хворих обумовлюють актуальність 

питань подальшої оптимізації її фармакотерапії, основними завданнями якої є 

припинення подальшого прогресування хвороби і нормалізація функціональної 

активності гепатоцитів, особливо на “ранніх” клініко-морфологічних стадіях 

захворювання [165, 304]. 

В останні роки велика увага приділяється також алкогольно-вірусним і 

полівірусним ЦП [98, 125, 171, 213, 257]. Їх характерна особливість полягає у 

швидкому прогресуванні процесу [65, 85, 160, 161, 204]. 

 Не буде перебільшенням назвати фіброз краєкутовим каменем хронічної 

патології печінки [248, 265, 271, 276, 286]. Саме фіброз зумовлює формування ЦП, 

що призводить до загибелі хворих [115, 148, 306, 313, 314]. Надмірний розвиток 

сполучної тканини призводить не тільки до порушення функції печінки, але і до 

розвитку ПГ [187, 264, 283, 284, 285]. Не дивно, що значні зусилля сконцентровані 

на пошуках сироваткових маркерів фіброзу, які володіють достатньою чутливістю і 
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специфічністю, що дозволяє здійснювати неінвазивну діагностику, контроль за 

прогресуванням процесу і редукцією на фоні лікування фібротичних змін печінки 

[247, 268, 278, 282, 328]. 

 Поряд із достатньо добре відомим проколаген-ІІІ-пептидом, проводяться 

клінічні дослідження кореляційного зв’язку морфометричних показників розвитку 

сполучної тканини у печінці із концентрацією сироваткових колагенів ІV, VІ, XVІ та 

інших компонентів позаклітинного матриксу – ламініну, тенасцину, гіалуронану. 

Більше того, намітились перспективи неінвазивного диференціювання портального і 

лобулярного фіброгенезу [188, 237, 312, 318, 324,]. Дослідження відповідних типів 

матриксних металопротеіназ – основних фібролітичних ферментів – дасть 

можливість оцінити інтенсивність процесів фібролізу [188, 314, 290, 302, 344]. 

 Застосування сучасних етіотропних препаратів дозволило не тільки 

попереджувати формування фіброзу печінки, але і достовірно індукувати його 

зворотній розвиток. Найбільш яскравий приклад – регрес фіброзу на фоні тривалого 

лікування ламівудином хронічного гепатиту В. У той же час інтенсивно 

розробляються сполуки, які володіють антифібротичною активністю, для 

застосування у тих випадках, коли дія на причинний фактор є ускладненою. 

 Без сумніву, найбільш ефективною для лікування захворювань печінки є саме 

етіотропна терапія. Тому весь час продовжується пошук нових інфекційних 

збудників захворювань печінки, що дає можливості на ранніх етапах втручатись у 

його перебіг або повністю попередити виникнення захворювання. 

В якості неспецифічної терапії для лікування захворювань печінки 

застосовують ГПР лікарські препарати. Традиційно до групи ГПР відносять 

рослинні препарати на основі поліфенольних сполук (різні препарати росторопші, 

силібор, карсил, легалон ЛІВ-52 і інші), препарати есенціальних фосфоліпідів 

(есенціале форте Н, есел форте, ліпін), синтетичні препарати (антраль, тіотриазолін, 

бетаїна цитрат), значно рідше сьогодні призначають органопрепарати (вітогепар, 

сирепар, симепар). Дія ГПР спрямована на нормалізацію гомеостазу у печінці, 

підвищення опірності органу до дії патогенних факторів, нормалізацію 

функціональної активності печінки і стимуляцію репаративно-регенеративних 
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процесів. Поряд з цим, слід відзначити, що спричинюючи вибірково захисний вплив 

на печінку, ГПР мають опосередковану детоксикаційну дію, зокрема і 

аміаккорегуючу [176]. В якості високоефективних і безпечних гіпоамоніємічних 

засобів перспективними є препарати деяких амінокислот, а саме аргініну і 

глутамінової кислоти [14]. 

 Глутаргін – похідне амінокислот L-аргініну і глутамінової кислоти. 

Антитоксична дія глутаргіну реалізується шляхом активації перетворення аміака в 

сечовину в орнітиновому циклі Кребса-Генселейта і зв’язуванні аміаку 

глутаміновою кислотою із утворенням глутаміну. Глутаргін володіє рядом 

позитивних ефектів стосовно гепатоцитів, а саме – покращенням енергетичного 

обміну через первинне накопичення креатинфосфату, корекцією кислотно-лужного 

стану за рахунок нормалізації лужного резерву крові, антиоксидантними і 

мембраностабілізуючими властивостями за рахунок пригнічення перекисного 

окислення ліпідів, а також стабілізацією мембран гепатоцитів за рахунок зниження 

активності цитолітичних ферментів [75, 87, 100]. При застосуванні глутаргіну 

наступає регуляція білкового обміну: препарат має позитивний вплив на стан 

ядерного апарату гепатоцитів - сприяє підвищенню рівня ДНК у печінці та крові в 

4,0-6,0 рази, а також спостерігається підвищенння вмісту загального білка як у 

печінці, так і в сироватці крові в 1,5 рази. Використання глутаргіну регулює 

ліпідний обмін: попереджує розвиток жирової дистрофії печінки, знижує вміст 

вільних жирних кислот і загальних ліпідів, відновлює процес естерифікації 

холестерину (вміст вільного холестерину у крові знижується в 4,5 рази на фоні 

підвищенн рівня ефірів холестерину у 2 рази), нормалізує вміст вільного 

холестерину в печінці. Встановлено, що при лікуванні глутаргіном підвищується 

вміст глікогену у клітинах печінки [208, 214]. Зменшення глікогену у гепатоцитах 

суттєво знижує їх функціональну активність і життєздатність, в той час, як при 

підвищеному його рівні клітини печінки стають більш резистентними до дії 

токсичних факторів різного генезу. Ендотеліопротекція – аргінін у складі глутаргіну 

є донором оксиду азоту (NO) – ендотелій-релаксуючого фактору, що зумовлює 

збільшення артеріального кровотоку у печінці, зменшення венозного опору у 
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системі портальної вени і покращенню мікроциркуляції в печінці [110, 119, 124, 156, 

177]. 

 При застосуванні глутаргіну в комплексній терапії у хворих на ЦП 

спостерігається зменшення рівня аміаку, нормалізація білкового обміну, рівня 

білірубіну, зменшення цитолітичного синдрому, запального процесу у печінці і 

холестазу, що призводить до ефективної ліквідації клінічних симптомів ПЕ [41, 104, 

175, 202, 229]. 

Одним із частих ускладнень хронічних захворювань печінки є ПЕ, 

симптомокомплекс зворотніх нейропсихічних порушень, що виникає при 

гепатоцелюлярній недостатності і/або портокавальному шунтуванні, основними 

клінічними проявами якого являються зміни особистості, розлади інтелекту і мови, 

розвиток тривожно-депресивних станів, порушення свідомості і сну, а у важких 

випадках – кома і смерть хворого. Багато вчених дотримуються теорії “набряку 

астроглії”, згідно з якою печінково-клітинна недостатність і/або портокавальне 

шунтування, що супроводжується амінокислотним дисбалансом, призводить до 

збільшення вмісту нейротоксинів, особливо аміаку, меркаптанів, фенолів, коротко- і 

середньоланцюгових жирних кислот в центральній нервовій системі, що викликає 

набряк і функціональне порушення астроглії. При цьому повідна патогенетична 

роль серед перерахованих факторів відводиться  церебротоксичній дії аміаку [14, 

127]. 

При порушенні функції печінки і розвитку колатеральних шунтів між 

системою ворітної вени і загальною системою кровообігу (при ЦП), ендотоксини 

потрапляють в кров, обминаючи печінку і/або не знезаражуються в ній. При цьому, 

вміст аміаку в системі кровообігу збільшується до токсичного рівня (більше 45 

мкмоль/л). 

Неіонізований аміак легко проходить гематоенцефалічний бар’єр, зменшує 

утворення і застосування нейроцитами АТФ, стимулює транспорт ароматичних 

амінокислот (фенілаланіну, ти розину, триптофану) внутрішньоклітинно, збільшує 

аффінність постсинаптичних 5-НТ1-серотонінових рецепторів, збільшує продукцію 

нейроінгібітора γ-аміномасляної кислоти [103, 104]. 
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Ароматичні амінокислоти порушують адекватну синаптичну передачу за 

рахунок пригнічення активності тирозин-3-монооксигенази, яка бере участь у 

синтезі дофаміну і норадреналіну, підміні істинних нейромедіаторів (β-

фенілетаноламіну, тіраміну і октопаміну), на схожі за будовою, але менш активні, 

що веде до накопичення в клітинах головного мозку продукту метаболізму 

триптофану – серотоніну [160, 322]. 

До факторів, що провокують гіперамоніємію і розвиток ПЕ, зараховуємо: 

гастроінтестинальні кровотечі, високобілкова дієта, інтенсивна робота скелетних 

м’язів за рахунок збільшення продукції аміаку, інтеркурентні інфекції, операції з 

накладанням портокавальних анастомозів, прийом гепатотоксичних лікарських 

препаратів і алкоголю. Рівень аміаку в крові великою мірою залежить також від 

процесів життєдіяльності інтестинальної мікрофлори. 

Таким чином, у виборі терапії ПЕ, поряд з усуненням зумовлюючих факторів 

розвитку гіперамоніємії, пріоритетне місце займають препарати, що регулюють 

метаболізм аміаку в організмі людини [14, 106]. 

  У хворих на ЦП в стадії субкомпенсації та декомпенсації часто розвивається 

набряково-асцитичний синдром. Більшість пацієнтів із асцитом тимчасово 

піддаються консерватиному лікуванню, т.т. у 10% випадків діурез збільшується 

тільки на фоні ліжкового режиму, обмеженні солі до 3 г/добу і рідини до 700 

мл/добу. При відсутності ефекту протягом 2 тижнів показані сечогінні препарати. 

Препаратами першого ряду є антагоністи альдостерону. Але при порушенні функції 

печінки, збільшення реабсорбції натрію в проксимальних канальцях нирок відіграє 

суттєву роль у розвитку рефрактерного асциту. Кількість летальних випадків серед 

хворих із резистентним асцитом за Moreau et. al. збільшується до 70 % при 

виникненні спонтанного бактеріального перитоніту [21, 281, 303, 320]. 

 

1.2. Портальна гастропатія та її зв’язок з гелікобактерною інфекцією 

 Вагомою ознакою декомпенсації циротичного процесу печінки є синдром 

портальної гипертензії. Важкість її основних клінічних проявів, як правило, 

визначає прогноз і тактику лікування. Внаслідок збільшення частоти ускладнених 
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форм захворювання, ЦП на теперешній час займає четверте місце серед причин 

смертності осіб віком за 40 років. ЦП є найбільш частою причиною виникнення 

синдрому ПГ і діагностується у 80-90% хворих.  

ПГ вперше детально описана у 1928 р.McIndoe. Це поліорганне захворювання, 

яке характеризується стійким порушенням спланхнічного та системного кровотоку, 

призводить до формування колатеральної портосистемної сітки, характеризується 

високим портальним тиском, сповільненням кровотоку в портальній системі, 

збільшенням селезінки, ВРВ стравоходу та шлунка, асцитом, гемороєм. Підвищення 

опору в системі ворітної вени – основний первинний фактор виникнення ПГ. Для 

розвитку варикозних анастомозів необхідне підвіщення портального тиску до 10-12 

мм.рт.ст. Якщо захворювання печінки прогресує, діаметр варикозних вен поступово 

збільшується. Однак при стабілізації патологічного процесу можливий їх зворотній 

розвиток. За даними Gines et al. та Gentilini et al.,  тривалість життя пацієнтів після 

формування синдрому ПГ значно скорочується і складає, в середньому, 19 місяців. З 

робіт Bengmark et al. та De Jongh et al. відомо, що менш ніж одна третина хворих на 

ЦП у стадії декомпенсації живе більше року, а дворічна тривалість життя не 

перевищує 14-17%. Більше ніж 70% пацієнтів помирають безпосередньо від 

ускладнень ПГ. У 30% хворих із уперше виявленим ЦП виявляють ПГ, ще у 30% - 

виникають кровотечі в строки до 2 років з моменту розширення вен, у 70% хворих з 

кровотечею виникають рецидиви протягом 18-24 місяців, летальність при гострій 

кровотечі складає від 20 до 50%. Кровотечі із ВРВ стравоходу та шлунку – основне 

ускладнення ПГ, яка є головною причиною смерті хворих [322, 323].  

З розвитком і упровадженням в клінічну практику нових діагностичних 

технологій, а саме - ультрасонографії, контрастних вазографій, обстежень з 

радіоактивними ізотопами, значно збільшились діагностичні можливості ПГ, які 

дозволяють на ранніх стадіях виявити дане, загрозливе для життя хворих, 

ускладнення і проводити адекватну консервативну чи хірургічну корекцію [34]. 

  Найчастішими причинами смерті хворих на ЦП є гепатаргія і поліорганна 

недостатність, стравохідно-шлункові кровотечі, рак печінки, сепсис [21]. 
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 При стравохідно-шлункових кровотечах летальність складає 25-35%. За 

даними Dave et al., Sutton, Christensen et al., джерелом найбільш важких і тривалих 

кровотеч у 70-90% випадків є ВРВ стравоходу та шлунка, при цьому кровотечі із вен 

шлунка складають лише приблизно 10%. Fleishner вказує, що ВРВ виявляють 

протягом року з моменту виставлення діагнозу у 70-80% хворих на ЦП, при цьому 

кровотечі спостерігаються у 25-50% випадків, що складає приблизно 10-20% від 

чиcла всіх шлунково-кишкових кровотеч, загальна кількість яких сягає 48-150 (в 

середньому 116) на 100000 населення Європи та США. Летальність найбільш висока 

після першої кровотечі і сягає 22-84% (Rikkers). Частота летальності залежить від 

стадії захворювання: за даними Cortez-Pinto et al., середні показники складають 5% у 

стадії компенсації, 25% в стадії субкомпенсації і більше 70% у стадії декомпенсації 

[21, 290]. У 5-10% випадків джерелом кровотеч служить ерозивно змінена СО ШКТ 

при ПГ та васкулопатії. 

Термін “портальна гастропатія” вперше запропоновано McCormac і 

співавторами у 1985 році і він включає порушення мікроциркуляції у СО травного 

каналу застійного походження та порушень метаболізму у печінці [21]. ПГ є одним 

із ознак портальної гіпертензії. Проявами ГПГП вважають ВРВ стравоходу та 

шлунка, езофагіт, телеангіектазії, гастрит, дуоденіт, порушення моторики з 

утворенням гастроезофагального та дуоденогастрального рефлюксів, васкулопатію 

нижніх відділів кишківника [218]. Крім того, часто це гострі чи хронічні виразки 

шлунка або ДПК [21, 38, 169]. Вираженість цих клінічних проявів залежать від 

стадії печінкової недостатності  (компенсації, суб- та декомпенсації) [22, 35, 94]. 

Безпосередній вплив на вираженість ГПГП має портопечінкова гемодинаміка, яка 

тісно пов’язана з центральною гемодинамікою [21, 93, 169]. Патогенез гепатогенних 

гастродуоденальних виразок пов’язаний із порушенням кровотоку у портальній 

системі та формуванням артеріовенозних сполучень, що сприяє виникненню гіпоксії 

СОШ та ДПК, підвищенню вмісту гістаміну і гастрину у крові через зниження 

інактивації цих сполук у печінці, розладами шлункового слизоутворення, зниженню 

секреції гідрокарбонатів, імунологічного захисту. Все це стимулює деструктивні 
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зміни в СО гастродуоденальної зони з утворенням гастродуоденітів, ерозій і виразок 

шлунка та ДПК з більш вираженими ускладненнями [38]. 

За свідченням дослідників, ерозивно-виразкові ураження верхніх відділів 

ШКТ у хворих на ЦП зустрічаються з різною частотою [21, 363]. В роботах 

А.Н.Агибалова і співавт. ця цифра складає 44,9% [3], а у Е.П.Яковенко і співавт. 

[213] – 22% і залежить від стадії циротичного процесу. М.В.Краснова [152] вказує, 

що у 38,2% ерозивно-виразкові ураження ускладнювались кровотечею різного 

ступеня вираженості. Слід відзначити, що виникнення і важкість кровотеч залежить 

від ступені вираженості печінково-клітинної недостатності. На сьогодні залишається 

неоднозначним патогенез виникнення кровотеч із ВРВ стравоходу та шлунка при 

ПГ. Згідно з однією із гіпотез, кровотечі виникають внаслідок запальних змін СО, 

що покривають вени стравоходу та шлунка [21]. 

На даний час загальновідомою є пріоритетна роль HР у розвитку запально-

дисрегенераторних змін СОШ [117, 140, 157, 180, 183]. HР є етіопатогенетичним 

фактором більшості гастритів і виразкової хвороби [130, 187, 230, 233, 261]. Цей 

мікроб виявляється більш ніж у 95% хворих на виразкову хворобу ДПК і у 70-80% 

хворих  на виразкову хворобу шлунку [4, 132, 144, 145, 253].  

Безпосереднє значення HР у хворих на ЦП у виникненні уражень верхніх 

відділів ШКТ є маловивченим [21, 291, 300, 333]. За даними A.Ponzetto і співавт. та 

M.Vergara і співавт., інфікованість НР хворих на ЦП складає від 89 до 94% [340, 

363]. В роботах Л.Г.Баженова і співав. ця цифра складає 66,7% [64]. Calvet та інші 

науковці вказують, що наявність НР інфекції у хворих на ЦП може видігравати 

суттєву роль у виникненні ерозивних уражень СО верхніх відділів ШКТ [356]. 

При дослідженні епідеміології ґелікобактеріозу встановлено, що це одна з 

найбільш поширених хронічних інфекцій у людини [72, 126, 209, 233]. У 

розвинених країнах Європи число інфікованих НР досягає 15-20 %, а в деяких 

країнах Азії та Африки – 70-76 % [95, 116, 142, 187]. Популяційні дослідження 

вказали на пряму залежність соціально-економічних чинників і частоти 

інфікованості НР [69, 81, 233]. Бразильські вчені встановили, що інфікування НР 

сягає 96,7 % у великих сім’ях, де річний прибуток на 1 члена сім’ї становить менше 
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5 тисяч доларів США, тоді як у США доведено, що НР не визначається в тих сім’ях , 

де прибуток перевищує 70 тисяч доларів США [116]. 

 В Україні середній рівень інфікованості НР серед дорослого населення 

високий і становить приблизно 70-85% [116, 122]. Існує пряма залежність 

інфікованості дитячого населення від загального рівня розвитку країни, дотримання 

соціально-гігієнічних норм. Встановлено два рівні інфікованості населення НР. 

Перший - характерний для країн, що розвиваються (Нігерія, Чилі, Бразилія, Перу, 

Таїланд, Саудівська Аравія) і Росії та України [42, 49, 133, 147]. В цьому випадку НР 

виявляється з високою частотою – до 90% вже в дитячому віці, а до 30-річного віку 

НР-інфіковане майже усе населення. У другому випадку іде поступове наростання 

інфікованості НР із віком. В цьому випадку НР виявляється у дітей в 5-15%, а в 

дорослих, залежно від віку, – у 20-65% [178, 187]. В Україні детальні масові 

дослідження поширеності НР серед населення різних вікових груп ще не 

проводилися. Є окремі повідомлення [116, 140], що свідчать про високий рівень 

інфікованості НР, особливо серед населення молодого, працездатного віку, який 

складає 70-86%. 

 Частіше НР виявляють у чоловіків, ніж у жінок, переважно у осіб, що 

зловживають алкоголем та палять [336, 198, 220, 348]. Частота бактеріоносійства НР 

зростає з віком, наприклад, у віці до 3 років це 10 - 15 %, а у 50-70 років – 40-50% 

[121]. 

 На даний час багато відомо про епідеміологію НР-інфекції, однак, поки що 

недостатньо вивченими залишаються детальні механізми і шляхи передачі збудника 

[121, 198]. Єдиним епідеміологічно суттєвим резервуаром НР в природі вважають 

людину [102, 130, 166] і більшість дискусій ведеться щодо 2 імовірних шляхів 

передачі: фекально-орального і оро-орального [233]. На теперешній час немає 

переконливих доказів на користь того чи іншого шляху, оскільки епідеміологічне 

значення кожного з них варіюється в залежності від віку пацієнтів і соціально-

економічних умов їх життя. Крім фекально-орального і оро-орального шляхів, 

припускається гастрооральний механізм зараження [166]. Можливо, що всі 3 шляхи 
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разом із забрудненою водою і їжею можуть мати епідеміологічне значення в 

окремих популяціях.  

 Різні дослідження припускають можливість існування сімейних резервуарів 

НР-інфекції і передачі збудника від людини до людини в межах сім’ї [130, 131, 133, 

166]. До фактору ризику також віднесено велику чисельність сімей і інфікованість 

батьків. У сім’ях, де інфікований один із батьків, інфіковано 85% дітей. Якщо 

батьки не інфіковані, НР-позитивними стають тільки 22% дітей [243]. 

 Навпаки, у багатоцентрових дослідження США,  країн Західної Європи, 

Японії доведено, що розпорвсюдженість НР знизилась приблизно на 25% за останні 

10 років, причому, це різке зменшення інфікованості спостерігається серед дітей 

[121, 130]. 

 Не зважаючи на високу частоту інфікованості населення НР, найбільша 

кількість інфікованих осіб не мають клінічних проявів на момент діагностики [137, 

244, 266, 270]. Тим не менш, вони становлять групу осіб, у яких із часом 

розвиваються хронічний гастрит, виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої 

кишки, MALT-лімфома і карцинома шлунку [16, 26, 129, 310, 358].  

Важко віддиференціювати скарги у хворих із поєднаною патологією органів 

травлення, що виникають внаслідок впливу НР на СО гастроезофагальної зони. 

Особливо, це стосується хворих із хронічними ураженнями печінки, у яких на 

першому плані знаходиться симптоматика печінкової недостатності, а ураження СО 

верхніх відділів ШКТ може протікати роками безсимптомно. На жаль,  у цих хворих 

часто спостерігаються так звані “німи” виразки, які виявлються тільки з появою 

ускладнень. 

 На теперешній час вивчено багато факторів вірулентності НР [146, 187]. 

Основні з них – джгутики, продукція ряду ензимів і молекул клітинної адгезії [233, 

254, 299]. НР виробляє речовини, які викликають запальні, атрофічні та 

деструктивні зміни гастродуоденальної СО [43, 45, 57, 198, 299]. 

 Персистенція НР супроводжується підвищенням концентрації гастрин-

рилізінг-фактору і відповідним підвищенням рівня сироваткового гастрину, а також 

зменшенням щільності D-клітин в антральному відділі і зниженням концентрації 
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соматостатину [36, 135, 155, 187, 256]. Наявність НР не тільки веде до підвищення 

продукції хлористоводневої кислоти, але і внаслідок індукції запального процесу 

робить гастродуоденальну слизову більш чутливою до її дії, а також сприяє 

виникненню шлункової метаплазії [45, 67, 136, 223, 262]. 

 У 30% населення і 70% хворих на дуодунальну виразку виявляється 

метаплазія шлункового епітелію, на якому і колонізуються НР [6, 43, 68, 108, 146]. 

Підвищення продукції хлористоводневої кислоти супроводжується підсиленням 

моторної функції шлунку і підсиленим закидом шлункового вмісту у ДПК [2, 45, 47, 

52, 73], що сприяє виникненню шлункової метаплазії у ДПК [32, 60, 62, 136, 209]. 

НР, переміщаючись із шаром слизу з ділянок антрального гастриту у ДПК, осідає на 

метаплазований епітелій і колонізує його [89, 90, 140]. Завдяки муколітичній дії НР, 

виробленню фосфоліпаз А і С, пошкоджується не тільки гідрофобний шар, в склад 

якого входять фосфоліпази, але і мембрани поверхневого епітелію, у зв’язку з чим 

дія кислотно-пептичного фактору підсилюється в місцях персистенції бактерії [46, 

116, 137, 187]. Ступінь і характер пошкодження СО гастродуоденальної зони і 

клінічна симптоматика залежать, в першу чергу, від ступеня експресії різних 

бактеріальних факторів НР [68, 84, 142, 180, 219]. 

 У пацієнтів з виразковою хворобою частіше, ніж у хворих тільки хронічним 

гастритом виявляються штами, які продукують токсин, який викликає вакуолізацію 

еукаріотних клітин в культурі [76, 178, 219, 233, 361]. Наявність вакуолізуючого 

токсину збільшує поверхневу гідрофобність, що, в свою чергу, призводить до 

бактеріальній адгезії і появі цитотоксичної активності. Спочатку бактерія 

адгезується до покривного шару мікроворсинок глікокаліксу і руйнує його, потім 

безпосередньо прикріплюється до поверхні шлункового епітелію. Бактеріальна 

фосфоліпаза  А2 руйнує зовнішній фосфоліпдний шар клітинної мембрани, 

особливо в ділянках щільних контактів, після чого бактерії проникають у 

цитоплазму клітини, де бактеріальний токсин  викликає  утворення великих 

вакуолей, що спричиняє дезинтеграцію клітин. Деструкція епітелію стає першим 

етапом у процесі формування гострої ерозії, а потім - виразки [45, 71, 144, 145, 174]. 
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Вирогідно, дія разом декількох негативних чинників, а саме кислотно-

пептичний фактор у поєднанні із НР-інфекцією та вираженість печінкової 

недостатності, сприяють виникненню ПГ у хворих на ЦП.  

 

1.3.Особливості діагностики гелікобактерної інфекції   

На теперешній час розроблені численні методики виявлення та ідентифікації  

штамів НР [132]. Їх прийнято розділяти на прямі і непрямі [82, 220]. Гістологічне 

виявлення збудника, його ідентифікація мікробіологічними або молекулярно-

генетичними методами – прямі докази його наявності. Непрямі методи діагностики 

НР засновані на виявленні характеристик бактерії, наприклад уреазної активності 

або відповіді імунної системи організмові господаря на присутність інфекції 

(специфічні антитіла). 

Завдяки своїй високій специфічності прямі методи розглядаються як “золотий 

стандарт” діагностики НР. Недоліком прямих методів є те, що для їх здійснення 

необхідно користуватись інвазивною процедурою ендоскопії. 

Згідно з іншою класифікацією, усі методи поділяють на інвазивні та 

неінвазивні [82]. До інвазивних методів належать бактеріологічний, гістологічний, 

цитологічний, швидкий уреазний тест (біохімічний), метод на основі полімеразної 

ланцюгової реакції та ін. Матеріалом для дослідження є біоптати із СО шлунка чи 

ДПК, отримані в умовах максимальної стерильності.  Перевагами цих методів є 

висока інформативність, достатньо висока чутливість і добра кореляція з іншими 

методами виявлення НР. Різні автори [292] наводять результати збігу даних гістоло-

гічного і бактеріологічного методів виявлення НР від 85% до 94% і навіть 99,5% 

випадків. Чутливість цих методик коливається від 73,2 до 100%, а специфічність – 

від 85-100% [275, 358]. Значний діапазон чутливості та специфічності пов'язаний з 

недотриманням протоколу досліджень. 

1. Бактеріологічний метод. Це найбільш специфічний метод (специфічність 

наближається до 100%), однак культивування НР є дуже складною і дорогою 

процедурою. Метод є незамінним при визначенні чутливості НР до антибіотиків та 
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інших антибактеріальних засобів, особливо в умовах резистентності до проведеної 

терапії [16, 190, 220].  

2. Гістологічний метод. Пряма гістологічна візуалізація НР після забарвлення 

біопсійних зрізів (по Вартіну-Старрі, Гімзе, Генту, гематоксиліном і еозином) 

“золотий стандарт” діагностики ґелікобактерної інфекції [25, 121, 193, 220, 224]. 

Дозволяє одночасно виявити НР та оцінити стан СО і морфологічні зміни у ній, 

встановити ступінь контамінації матеріалу (СО) НР [16, 137, 151, 189, 190]  

3. Цитологічний метод є доступним для будь-якої лабораторії, дає можливість 

швидко отримати результати, простий у виконанні [4, 84]. У 90,8% випадків дані 

гістологічного і цитологічного методів збігаються [275]. В залежності від способу 

отримання матеріалу із шлунка для подальшого цитологічного дослідження, 

розрізняють декілька варіантів методу [114]: 

a) crush cytology – роздавлювання біоптату; 

b) imprint, або touch cytology – доторкання або відбиток люмінальної поверхні 

біоптату до предметного скла; 

c) с) brush cytology – отримання пристінкового слизу за допомогою спеціальної 

щіточки, що входить до комплекту сучасних ендоскопів [220, 224]. 

4. Біохімічні методи. Базуються на виявленні продуктів метаболізму бактерій 

(зокрема, визначення уреазної активності). Ці методи найчастіше використовують у 

практичній медицині, оскільки вони дають можливість отримати попередні 

результати вже через 5-20 хв. Чутливість і специфічність методу приблизно 90-95%, 

і слід відзначити, що розміри біоптату не мають суттєвого значення [224, 230, 275]. 

5. Молекулярні методи. В їх основі лежить полімеразна ланцюгова реакція, 

володіє 100% специфічностю і до 94% чутливістю. Вона дає можливість 

констатувати наявність даного мікроорганізму в біоптаті СО шлунка та ДПК, 

шлунковому сокові, слині, калі [190]. Переваги: метод дозволяє ідентифікувати різні 

штами НР, проводиться для підтвердження ерадикації гелікобактерної інфекції у 

випадку, коли кількість мікроорганізмів може бути дуже малою. Також цей метод  

рекомендують використовувати для діагностики резистентних до антибіотиків 

штамів НР [84, 151, 220, 224, 307].  
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Недоліком інвазивних методів є можливість реінфікування НР і тому ці 

методики не рекомендують використовувати для оцінки ерадикації НР [82]. 

 До неінвазивних методів відносять дихальний уреазний тест, імунологічний 

метод і виявлення фекального антигену.  

1. Дихальний тест. 
13

С-дихальні тести з сечовиною володіють 95% чутливістю 

і специфічністю [193, 198, 230, 292]. Саме 
13

С-дихальний тест рекомендується в 

якості основного методу для підтвердження ерадикації НР. Принцип методу такий: 

після перорального прийому розчину сечовини, міченої 
13

С, уреаза НР метаболізує 

мічену сечовину і в результаті вивільнює мічений СО2, який визначається у 

видихуваному пацієнтом повітрі через 30 хвилин. Переваги методу: не 

травматичний, простий у виконанні, за короткий час можна обстежити значну 

кількість хворих [16, 114, 121, 133, 151]. 

2. Імунологічний метод (виявлення антиґелікобактерних антитіл). Оскільки 

колонізація НР викликає системну імунну відповідь, у сироватці інфікованих 

з’являються антитіла класів IgG i IgA, які спрямовані проти різних бактеріальних 

антигенів (сироваткових IgG, IgA, IgM, секреторних IgA, IgM в слині або 

шлунковому сокові), виявляються імуноферментним методом (ELISA) [220, 224, 

301]. Такі антитіла виробляються вже на 3-4 тиждень після інфікування. 

Специфічність методу – 75-100%, чутливість – 74-95% [77, 140, 167, 311]. 

Переваги імунологічних методів: малотравматичність, відносно дешеві, можна 

за короткий час обстежити велику кількість пацієнтів і швидко отримати результати 

обстеження. Недоліком імунологічних методів є те, що навіть після успішної 

медикаментозної ерадикації рівень антитіл хоч і знижується, однак якісна 

серологічна реакція залишається позитивною ще багато років [16, 151, 224]. 

3. Виявлення фекального антигену за допомогою апарату ELISA. 

Специфічність методу приблизно 96%, чутливість 98% [121, 190]. Недолік методу – 

відносно дорогий, але перевага полягає в тому, що можна використати його вже на 

3-5-й день після припинення АГТ для визначення успішної ерадикації [12, 167, 198, 

220, 358]. 
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Як бачимо, існує багато методик діагностики НР, вони надзвичайно 

варіабельні та різні за специфічною чутливістю. Постійно ведеться пошук 

інформативного, дешевого діагностичного тесту, який би відповідав сучасним 

вимогам. У зв’язку з цим, за рекомендаціями Всесвітньої асоціації 

гастроентерологів, у клінічній практиці слід використовувати для діагностики 

наявності НР у слизовій шлунка чи ДПК одночасно кілька тестів [190], так званий 

“золотий стандарт” – цитологічний, бактеріологічний або гістологічний метод у 

поєднанні з біохімічним уреазним тестом [292], а для підтвердження ерадикації НР 

застосовувати дихальний тест (з міченою 
13

С
 
сечовиною) [109, 198].  

Окремих рекомендацій щодо протоколу діагностики НР-інфекції у хворих на 

ЦП не розроблено [275]. Отже, проблема діагностики гелікобактеріозу при ЦП із 

ознаками ГП є недостатньо вивченою і потребує подальших досліджень. 

 

1.4.Особливості лікування ґелікобактерної інфекції 

Наукових розробок щодо лікування хворих на ЦП із гастропатією з 

урахуванням клініко-патогенетичних особливостей останнього та наявності НР у 

фаховій літературі нами не знайдено.  

При виборі АГТ хворих на ЦП   із ураженням верхніх відділів ШКТ, 

асоційованих з НР, слід пам’ятати про можливі гепатотоксичні ефекти деяких 

препаратів, які входять до складу відповідних схем лікування [141]. Тому лікар 

змушений проводити індивідуальний підбір медикаментозного лікування і часто 

застосовувати нетрадиційні засоби, які б покращили ерадикацію НР. 

Після відкриття у 1983 році НР і визнання його як основного етіологічного і 

патогенетичного фактору змінили уявлення про діаностику і принципи лікування 

хронічного гастриту і виразки хвороби шлунка та ДПК. Активне застосування в 

лікуванні виразки шлунка і ДПК АГТ сприяло значному підвищенню ефективності і 

зменшенню тривалості лікування, а також зменшенню частоти виникнення 

рецидивів і ускладнень виразки [25, 122, 129, 133, 209]. 

Рецидиви бувають у 5-10 % (18%) пролікованих хворих, як правило, за 

рахунок реінфекції НР [34, 101, 128, 129, 241]. У НР-позитивних хворих, що не 
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отримували антигелікобактерну терапію, виразка рецидивує протягом 2 років у 

100% випадків [6, 147]. Успішна ерадикація також зменшує частоту випадків 

кровотеч при пептичних виразках шлунка і ДПК від 25-30% до 1-2% [134, 143, 145]. 

Призначення антигелікобактерної терапії потребує наявності певних чітких 

показань [130, 146, 187, 194, 225]. У вересні 2000 р. в Римі на ХІІ Міжнародному 

симпозіумі з проблеми Н.pylori і гастродуоденальної патології були представлені 

нові рекомендації країн Європейського союзу з діагностики і лікування 

захворювань, асоційованих з Н.pylori (ІІ Маахстрихтский Консенсус). Згідно з цією 

рекомендацією, показання до проведення антиґелікобактерної терапії поділяються 

на 2 групи [198, 199, 230, 317, 359]: 

 АГТ обов’язкова при виразковій хворобі шлунка та ДПК незалежно від фази 

захворювання (загострення чи ремісія), включаючи їх ускладнені форми: 

мальтома шлунка; атрофічний гастрит (ерадикація НР призводить до нормалізації 

клітинної реґенерації в СО шлунка, а саме їх порушення складає основу 

морфогенезу атрофічного гастриту); гастрит культі після резекції з приводу раку 

шлунка; наявність у інфікованого НР прямих родичів, які мають або перенесли 

рак шлунка; бажання самого хворого (після консультації з лікарем) [209, 211, 212, 

309]. 

 До відносних або рекомендованих показань до ерадикації НР віднесені 

функціональна диспепсія, гастроезофагальна рефлюксна хвороба і НПЗП 

(нестероїдні протизапальні препарати)-гастропатія. 

Також ерадикацію НР слід проводити хворим, які тривалий час приймають 

антисекреторну терапію [142]. 

 Незважаючи на чутливість НР in vitro до більшості антибіотиків, лікування 

інфекції, викликаної мікроорганізмом, є складною проблемою [25, 68, 130, 134, 190]. 

 На ІІІ Маастрихтському Консенсусі, який відбувся у березні 2005 р. у 

Флоренції, було підкреслено важливість визначення первинної резистентності НР до 

антибіотиків. Особливо це важливо при призначенні схем із застосуванням 

кларитроміцину, оскільки виявлена висока первинна резистентність НР до цього 

антибіотика (15-20%), яка залежить від географічної зони та популяції. Якщо 
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неможливо визначити резистентність до кларитроміцину, цей антибіотик не можно 

використовувати в схемах антигелікобактерної терапії [109, 129, 199]. 

 До теперешнього часу жоден антимікробний режим у контрольованих 

дослідженнях не забезпечив 100% рівня ерадикації [150, 223, 232]. Навіть у кращих 

випадках, отриманих із провідних клінік Європи, відзначається 8-10% невдалих 

результатів. Згідно з рішенням Маастрихтської конференції 2000р., уперше 

запропоновано планування ерадикації НР, не виключаючи можливості невдачі [133, 

163, 193, 210, 211]. У зв’язку з цим, запропоновано розглядати його як єдиний блок, 

що передбачає не тільки ерадикаційну терапію першої лінії, але, у випадку 

збереження НР, – другої лінії одночасно [198]. 

Дотепер немає єдиної думки стосовно того, яка схема лікування є найкращою 

для ліквідації інфікування HР, оскільки жоден з відомих видів терапії не гарантує 

100% ерадикацію НР [26, 122, 139, 143, 145]. До стандартних схем 

антиґелікобактерної терапії входять два антибактеріальні препарати 

(кларитроміцин, амоксицилін, метронідазол або тінідазол, тетрациклін) у поєднанні 

з інгібіторами протонової помпи (ІПП) [67, 60, 180, 189, 230]. Незважаючи на те, що 

офіційно рекомендовані схеми досить ефективні, в більшості випадків ерадикація 

становить від 65% до 87% і, в основному, залежить від чутливості НР до 

антибактеріальних препаратів, які використовують у схемі лікування [181, 183, 185, 

195, 199].  

Основний принцип ерадикаційної терапії - це застосування комбінованої 

терапії, а саме: 

 здатної у контрольваних дослідженнях знищити НР, щонайменше у 80% 

випадках; 

 такої, що не вимагає примусової відміни терапії лікарем, внаслідок побічних 

ефектів (допустимо менш ніж у 5% випадків) або припинення пацієнтом прийому 

ліків за схемою, рекомендованою лікарем; 

 ефективної при тривалості курсу лікування не більше 7-14 днів [128, 129]. 

Згідно з рішенням Маастрихтського консенсусу 2-2000, АГТ повинна 

розглядатися як система, що включає як терапію першої лінії, так і резервну (другої 
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лінії) терапію [198, 260, 309, 334]. Лікар, призначаючи АГТ, повинен припускати 

можливість невдалої ерадикації і відразу призначати резервну терапію [68, 88, 212, 

220, 225]. 

В якості терапії першої лінії автори Маастрихтського консенсусу 2-2000 

рекомендують [12, 13, 16, 132, 230]: ІПП у стандартній дозі 2 рази на добу + 

кларитроміцин по 500 мг 2 рази на добу + амоксицілін по 1000 мг 2 рази на добу або 

метронідазол по 500 мг 2 рази на добу протягом щонайменше 7 днів. 

У випадку відсутності бажаного ефекту, призначають терапію другої лінії [67, 

122]: ІПП у стандартній дозі 2 рази на добу + тетрациклін 500 мг 4 рази на добу + 

колоїдний субцитрат вісмуту (де-нол) 120 мг 4 рази на добу + метронідазол 500 мг 3 

рази на добу протягом 7-10 днів [51, 116, 143, 193, 212]. 

На ІІІ Маастрихтському консенсусі 3-2005 також обговорювалась доцільність 

переглядання схем антиґелікобактерної терапії. Згідно з рішенням ІІІ 

Маастрихтського консенсусу 3-2005, в якості терапії першої лінії слід 

використовувати квадротерапію із препаратами вісмута [109]. 

На жаль, у зв’зку з нефаховим призначенням антигелікобактерного лікування, 

а також, в деяких випадках, широким, немотивованим призначенням 

антибактеріальних засобів щодо інших інфекційних захворювань, зросло число 

хворих з резистентними до антибіотиків штамів НР. Резистентність стала важливою 

проблемою ерадикаційної терапії [69, 78,81, 86, 190]. Резистентність до макролідів 

розповсюджена не дуже широко (від 0 до 20%), та на жаль, вона має тенденцію до 

зростання [12, 132, 190, 194, 209]. Сумарні дослідження з 4 вагомих 

мультицентрових досліджень, проведених у США, показали, що резистентність до 

макролідів складає 8%. У Канаді резистентність нижче (< 3%)  [12, 130, 134, 199, 

209]. У країнах Європи первинна резистентність до кларитроміцину складала 10% 

[25]. Резистентність була вищою у країнах Східної Європи, ніж у країнах Західної. 

Рівень вторинної резистентності, тобто резистентість після невдалої ерадикації, 

досягає 60% і більше [78, 111]. Із збільшенням числа резистентних до антибіотиків 

штамів НР, ефективність стандартних схем ерадикації знизилась від 80%-90% до 

60%-70% [78, 199].  
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Другим важливим фактором, який впливає на ефективність лікування, є 

розвиток побічних ефектів, що змушує інколи знижувати дозу препаратів або взагалі 

припиняти лікування [132, 184]. Під час прийому антигелікобактерного курсу 

лікування частіше за все виникають такі ускладнення, як абдоміналгії, діареї, 

головні болі, запаморочення (1,7-2,8%), порушення смаку, сухість і гіркота у роті, 

кандидоз, нудота (1,9-9,1%), діарея (9,2-12,7%) посилення диспептичних явищ (2,5-

5,6%), дисбіоз (1,9-5,6%), потемніння язика і ясен (2,8-6,1%), шкірний зуд 92,4-

4,2%), грипоподібна симптоматика (3,5%) [150, 163]. Достатньо неприємним 

віддаленим ускладненям у певного контингенту пацієнтів (до 20%) після ерадикації 

НР є те, що симптоми виразкової диспепсії частково зберігаються або знову 

виникають після лікування [145]. 

Ідеальною є комбінація антиґелікобактерних препаратів, під час прийому яких 

у зв’зку із побічними ефектами лікування треба припинити менш ніж у 5% 

пацієнтів, і не потрібне спеціальне лікування для купірування цих симптомів [150]. 

Щодо лікування ґелікобактерної інфекції взагалі, то слід відзначити, що 

антибактеріальна терапія повинна бути специфічною і спеціально підібраною. 

Необґрунтований прийом медикаментів сприяє заживленню виразки і переводить 

процес у стан ремісії. Але ремісія утримується рівно стільки часу, скільки хворий 

приймає щоденну підтримуючу антисекреторну терапію. Якщо припинити 

підтримуюче лікування, то захворювання рецидивує [190]. Незважаючи на 

симптоматичну ефективність багатьох медикаментів, вони не впливають на 

природній перебіг захворювання. Загоєння виразкових дефектів та зменшення 

частоти рецидивів захворювання зменшується при залученні в процес лікування 

етіотропних та патогенетичних засобів на фоні елімінації НР із СО шлунка та ДПК 

[209]. 

Отже, ефективність ерадикації, яка в наш час проводиться кількома 

препаратами, значною мірою залежить від вибраної комбінації цих медикаментів. 

Ідеальний режим лікування має бути безпечним, зручним у прийомі, доступним за 

ціною препаратів, давати мінімум побічних реакцій і бути ефективним більше ніж у 

80% пацієнтів [190, 232, 209]. 
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Якоїсь єдиної уніфікованої високоефективної схеми лікування ґелікобактерної 

інфекції не існує. Препарати й методи лікування підбираються індивідувально з 

урахуванням чутливості інфекції до антибіотиків та того, як переносяться препарати 

хворими тощо [82, 101, 181, 334]. 

Окремих рекомендацій щодо лікування цієї інфекції у хворих на ЦП із НР-

асоційованою гастропатією нами не знайдено. 

 

1.5. Досвід використання  гідрокарбонатної натрієвої мінеральної води 

“Поляна Квасова” в комплексному лікуванні уражень гастродуоденальної зони 

МВ “Поляна Квасова” є вуглекислою (1681 мг/л), середньої мінералізації (10,6 

г/л), гідрокарбонатною натрієвою, з наявністю підвищеного вмісту бору (у вигляді 

метаборної кислоти) (0,195г/л) та біологічно активних доз фтору (0,002 г/л) [58, 59, 

94, 100]. Має слаболужний рН – 6,8, високу буферну та нейтралізуючу здатність (81 

ммоль/л і 105 ммоль/л відповідно), вміст НСО3
–
 складає 7076 мг/л. За величиною 

буферної ємності МВ у кілька разів перевищує антациди порожнинної дії, що 

широко застосовуються на практиці (альмагель, гастрофарм, вікалін) [100]. При 

цьому собівартість МВ відносно невелика і є меншою, ніж вартість синтетичних 

антацидів. 

Гідрокарбонатна натрієва МВ є природним буферним розчином, в основі 

якого є бікарбонатна буферна система (НСО3 
–
/СО2 або НСО3 

–
/Н2СО3). Ця система є 

однією з трьох головних буферних систем організму і становить близько 53% 

буферної ємності всіх буферних систем цільної крові людини [58, 59, 94, 100].  

Відомо, що вуглекислі гідрокарбонатні натрієві МВ за механізмом дії є 

природними антацидами, які забезпечують зменшення кислотності шлункового 

соку. Вираженість антацидних властивостей МВ залежить не стільки від 

мінералізації води, скільки від рівня гідрокарбонатів. “Поляна Квасова” викликає 

нейтралізацію підвищеної кислотності шлунка, що за глибиною олужнення 

прирівнюється до дії 1% розчину питної соди, однак нейтральне середовище в 

шлунку підтримується набагато довше, ніж після прийому розчину питної соди. При 

нейтралізації соляної кислоти в порожнині шлунка під впливом МВ послаблюється 
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безпосередня подразнююча дія кислоти на СО шлунка і ДПК та підвищується рН до 

3,5-5,0. Таке неглибоке олужнення шлункового вмісту є більш фізіологічним і 

меншою мірою впливає на функціональні зв’язки шлунка з іншими органами 

травлення. При зниженні кислотності гальмується протеоліз, зумовлений дією 

пепсину, послаблюється або втрачається пептична дія шлункового соку на СО 

стравоходу, шлунка, підшлункової залози, жовчовидільної системи, проксимального 

відділу дванадцятипалої кишки [58, 100]. Крім того, внутрішній прийом МВ також 

підвищує адаптаційно-компенсаторні можливості організму [59, 94]. Як природні 

антациди, МВ практично не мають протипоказань для призначення і користуються 

великою популярністю [58, 59, 94, 100]. 

Гідрокарбонат натрію МВ розчиняє слиз, нейтралізує вільну соляну кислоту та 

інактивує ферменти шлункового соку, сприяє евакуації шлункового вмісту, певною 

мірою визначає антацидну дію. Ймовірно, що,  як активний детергент, видаляє слиз і 

робить НР доступним для згубної дії соляної кислоти шлункового вмісту [58, 94]. 

Доведена антигелікобактерна дія води типу “Поляна Квасова” за рахунок 

бактерицидної дії метаборної кислоти [100]. 

Завдяки визначним антацидним і буферним властивостям МВ “Поляна 

Квасова” найефективніша для всіх захворювань шлунка з підвищеним рівнем 

кислотності, рефлюкс-езофагітів, супутніх змін у вигляді холе- та панкреатостазу, а 

також для хронічних панкреатитів, гепатозів, гепатитів, цукрового діабету. 

При виборі питного режиму МВ слід брати до уваги рівень вільної 

вуглекислоти, температуру води, враховувати мету, з якою призначається МВ, 

функціональний стан органів травлення. 

Чим вища температура підігріву води, тим більше зростає її рН- в середньому 

з 6,5 аж до 7,0. Так само зростає рН і при  видаленні вуглекислоти за умов 

зберігання МВ у відкритих ємкостях.  

На підставі даних внутрішньошлункової рН-метрії, в останні роки 

переглядаються традиційні методики перорального прийому мінеральних вод. 

Багаторічні дискусії навколо методик питного лікування не призвели до кінцевих 

висновків. Зокрема це стосується оптимального інтервалу між прийомом МВ та їжі 
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при ВХ та пілородуоденіті. Рекомендації щодо зменшення цього інтервалу з 1,5-2 

год., як це було раніше, до 30 хв., формально обґрунтовують наявністю так званого 

“кислотного поштовху”, який виникає після завершення буферної дії 

гідрокарбонатних натрієвих вод. Таку реакцію оцінюють як негативну, враховуючи 

роль кислотно-пептичного фактора у виникненні і рецидивуванні в 

гастродуоденальній патології. Однак, це питання ще вирішене не до кінця [58, 59, 

94, 100]. 

У більшості хворих з гіперацидним станом спостерігається безперервне 

кислотоутворення в міжтравленнєвий період та вночі. Якщо погодитися з 

патогенетичною роллю НР при виразковій хворобі та пілородуоденіті, то закислення 

шлункового вмісту повинно згубно діяти на НР (в пробірці при рН 3,0 та нижче 

настає стерилізація середовища від НР). В шлункові цьому сприяє детерґентна дія 

гідрокарбонатних вод, розчинення та видалення слизу, внаслідок чого НР 

оголюється і стає доступним для дії соляної кислоти. Очевидно, скорочувати 

інтервал між приймомом води та їжі до 30 хв. доцільно лише у хворих з нестійкою 

ремісією захворювання або при неадекватній реакції на традиційні методики. 

Сучасні методики настійливо рекомендують, щоб прийом їжі збігався з 

початком повторного підвищення кислотності після прийому МВ. У багатьох 

хворих це збігається з появою відчуття голоду – через 1-2 хв. після “кислотного 

поштовху” за даними рН-метрії. Тому в перші дні призначають воду за 60-45 хв. до 

прийому їжі, а також через 30-40-60 хв. після процесу стравування в період 

завершення його буферної дії; згодом, на основі спостережень самих хворих, 

вносять корективи. При комбінованій патології часто доцільним є дворазовий 

прийом МВ перед їжею, особливо натщесерце [58, 59, 100].  

 Рекомендують приймати МВ не за 1,5 години до їжі (за старою методикою), а 

за 20-30 хв. одноразово або кілька разів для ліквідації симптомів ацидизму. 

М.Ф.Лендєл, М.О.Гайсак [94] науково обґрунтували дозу води середньої 

мінералізації типу “Поляна Квасова” : вона складає 10 мл/кг. Точне дозування 

видається особливо актуальним, тому що при оптимальному впливі з метою 

ліквідації “аґресії” шлункового вмісту хворі не повинні передозовувати кількість 
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мінеральної води. Існує думка, що рекомендація приймати МВ за 30 хв. до їжі не є 

ідеальною. Така методика може застосовуватися лише протягом короткого періоду у 

хворих із сильнокислим декомпенсованим станом шлунку, при бальнеореакції. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Загальна характеристика обстежених хворих 

Під нашим спостереженням знаходилося 120 хворих на ЦП, які перебували на 

стаціонарному лікуванні в гастроентерологічному та хірургічному відділеннях 

Обласної клінічної лікарні м.Ужгород. У групу спостереження відібрали лише 

хворих на ЦП алкогольної етіології (кожному хворому здійснювалося визначення 

маркерів вірусів гепатитів В і С, при позитивних результатах цих пацієнтів не брали 

до групи обстежуваних). 

Обстежені хворі були  віком від 20 до 77 років, середній вік складав 46,9±2 

років. Чоловіків було 69 (57,5%), віком 46,8±2,6 років, жінок - 51 (42,5%), віком 

46,9±3 років.  

Серед хворих переважають жителі села - 76 (63,3%) хворих, а жителі міста 

складають 44 (36,7%) хворих. Після проведення детального аналізу ми з’ясували, що 

це, в основному, жителі сіл Берегівського, Виноградівського та, меншою мірою, 

Тячівського і Рахівського районів. Висока розповсюдженість уражень печінки в цих 

районах Закарпаття, на нашу думку, пов’язана із вживанням неякісних вин 

домашнього виробництва, приготовлених із диких сортів винограду (це стосується 

Берегівського та Виноградівського районів). 

Розподіл обстежених хворих за місцем проживання, за віком і статтю, 

представлено на рис. 2.1., 2.2., 2.3. 

Рис. 2.1. Розподіл хворих залежно від місця проживання
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Всіх хворих було розподілено на 2 клінічні групи. До І групи увійшли хворі на 

ЦП, у яких за допомогою цитологічного, бактеріологічного та імунологічного 

досліджень було визначено наявність HР. До ІІ групи ввійшли НР-негативні хворі на 

ЦП.  

Контрольну групу склало 30 практично здорових осіб (співпрацівники та 

студенти медичного факультету Ужгородського національного університету), віком 

Рис. 2.3. Розподіл обстежених хворих за статтю
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Рис. 2.2. Розподіл обстежених хворих за віком
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від 19 до 56 років, середній вік складав 38,2±1,8 років. Чоловіків було 18 (60%), 

жінок – 12 (40%). 

Основними скаргами хворих на ЦП вважали біль та дискомфорт у верхніх 

відділах черева, жовтяницю, збільшення розмірів черева, загальну слабкість, швидку 

втомлюваність, головний біль, порушення сну. Проводили огляд пацієнта, 

поверхневу та глибоку пальпацію живота. 

Важкість ЦП оцінювали за класифікацією Child-Turcotte  в модифікації Pugh 

(1973) [21, 169, 206], що представлено у табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Прогностична класифікація цирозу печінки за Child-Turcotte-Pugh 

Показники Клас 

А В С 

Бали 

1 2 3 

Білірубін 

(мкМоль/л) 

< 35 35-50 >50 

Альбумін (г/л) > 35 35-30 < 30 

Асцит Відсутній Легко 

контролюється 

Резистентний 

Енцефалопатія Відсутня Мінімальна Виражена 

Протромбіновий 

індекс 

> 80 86-60 < 60 

 

          2.2. Лабораторні методи діагностики 

          Крім загальноклінічного обстеження всім хворим для встановлення основного 

діагнозу ми проводили такі додаткові дослідження:  

Загальний аналіз крові. Гемоглобін визначали за допомогою апарату 

гемоглобінометру. Еритроцити – підраховували після забарвлення мазків 

автоматичним лічильником, лейкоцити – пробірковим методом Н.М.Ніколаєва. 
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Лейкоцитарну формулу підраховували шляхом мікроскопії сухих фіксованих і 

зафарбованих мазків. 

 Біохімічне дослідження крові. Загальний білок визначали за біуретовою 

реакцією за допомогою набору “Филист диагностика” виробництва 

м.Дніпропетровськ. Загальний білірубін і його фракції визначали колориметричним 

діазометодом Єндрашика. Методом електрофорезу на папері визначали білкові 

фракції. Трансамінази (аланінамінотрансферазу (АЛТ) та аспартатамінотрансферазу 

(АСТ)) визначали методом Раймана та Френкеля. Лужну фосфатазу (ЛФ) та 

тимолову пробу визначали за допомогою набору “Филист диагностика” 

виробництва м. Дніпропетровськ. 

 Для підтвердження етіологічного чинника ЦП всім хворим проводили 

імуноферментний аналіз (ІФА) на апараті “Humanreader” з наборами тест-систем 

фірми “Human” (HBsAg, анти-HBc IgM, анти-HBs, анти-HBc IgG, анти-HCV IgM, 

анти-HCV IgG, анти-HDV)  для визначення маркерів вірусів гепатиту В, С, D. 

2.3. Фіброезофагогастродуоденоскопчіне дослідження 

ФЕГДС проводили за допомогою ендоскопа “Pentax FG-29V” (Японія). 

Ендоскопічне дослідження у хворих на ЦП має важливе значення для прогнозування 

ризику гастроезофагальних кровотеч та оцінки стану СО верхніх відділів ШКТ [21, 

56, 118, 120, 227].   

Залежно від величини ВРВ ставоходу, згідно з класифікацією А.Г.Шерцінгера 

(1984), виділяли три ступені [79, 169]: 

І ступінь – розширення вен до 3 мм; 

ІІ ступінь – розширення вен від 3 до 5 мм; 

ІІІ ступінь – розширення вен більш ніж на 5 мм. 

К.-J. Paquet виділяє ІV ступінь ВРВ стравоходу – наявність телеангіектазій на ВРВ, 

що розцінюється як ознака майбутньої кровотечі [169, 226]. 

При ендоскопічному дослідженні враховували стан просвіту органів, наявність 

дефектів СО, шлунково-стравохідного та дуоденогастрального рефлюксу, 

вираженість складок, гіперемії, набряку СО [16, 53, 107, 218]. Ендоскопічно, у 

згідно з вимогами Сіднейської системи, розрізняли поверхневий, еритематозний, 
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ексудативний, атрофічний, зернистий, поліпозний, ерозивний та інші форми 

гастриту, візуальними (ендоскопічними) критеріями яких були вираженість і 

розповсюдженість набряку СО, гіперемія, крововиливи, ерозії, підвищена 

травмованість та кровоточивість, атрофія і гіперплазія складок, вираженість 

судинної реакції [36, 102, 126, 136, 187]. 

За наявності виразки шлунка чи ДПК визначались їх локалізація, форма, розміри, 

характеристика дна виразкового дефекту [196]. 

Під час ендоскопії брали 5 біоптатів із СОШ ( по 2 з антрального та фундального 

відділів, 1 – з кута шлунка), та 2 з цибулини ДПК [225].  

2.4. Гістологічне дослідження 

Для оцінки стану СОШ та ДПК готували гістологічні зрізи, фарбували 

гематоксиліном-еозином, діагностику проводили згідно із Сіднейською системою 

[2, 10, 11, 36, 309]. 

Вирішальну роль у постановці діагнозу мали особливості морфологічних змін 

СОШ, зокрема поєднання дистрофічних змін покривно-ямкового і залозистого 

епітелію, запальної інфільтрації проміжної тканини, своєрідної перебудови залоз [4, 

53, 123, 162, 189]. 

2.5. Діагностика ґелікобактерної інфекції  

2.5.1. Для визначення ступеня мікробного заселення готували мазки-відбитки СО 

тіла, антрального відділу шлунка та ДПК, фарбували їх за Гімзою і оцінювали 

ступінь контамінації НР, користуючись шкалою, запропонованою Л.И.Аруином та 

співавторами [10, 11, 32]: 0 – відсутність бактерій НР у препараті; І – легкий ступінь 

(до 20 бактерій в полі зору); ІІ – середній ступінь (від 20 до 50 бактерій) та ІІІ – 

важкий ступінь (понад 50 бактерій). 

2.5.2. Бактеріологічний метод дослідження НР. Отриманий біопсійний матеріал із 

шлунку та ДПК сіяли на спеціальні середовища (кров’яний агар, еритріт) та за 

допомогою спеціальної системи (Anaeron Gen
TM

 - CША) створювали анаеробні 

умови. Матеріал культивували при температурі 37°С протягом 7 днів. Після 

ідентифікації чистої культури НР із колоній готували мазки, фарбували за Гімзою. 

Під мікроскопом при збільшенні у 200 разів знаходили характерні у вигляді “крил 
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чайки”, бактерії НР. Після виділення чистої культури визначали чутливість до 

антибактеріальних препаратів за допомогою стандартних наборів антибіотиків на 

паперових дисках (НИЦФ – Санкт-Петербург) [8, 16, 329]. 

2.5.3. Імунологічна діагностика проводилась за допомогою тест-системи 

“ХеликоБест-антитела” фірми Вектор-Бест (Росія) методом ІФА на апараті 

“Humanreader”. За допомогою тест-системи визначали сумарні антитіла (IgM, IgA, 

IgG) до антигенів НР у сироватці крові [77]. Хворим натщесерце брали 5,0 мл 

венозної крові, після відстоювання і центрифугування 10-15 хвилин при 3000 

обертів за хвилину відокремлювали сироватку.  Аналіз проводили за спеціальною 

методикою. Результат ІФА реґістрували за допомогою спектрофотометра Униплан – 

2000 версія 1.10, вимірюючи оптичну густину на відстані хвилі 450 нм, програма 

номер 10 (вимірювання відносно повітря) [77, 167, 220, 224]. 

Результати оцінювали за титрами сумарних антитіл до антигенів HР: 

1. титр антитіл менше 1 : 10 – результат від’ємний; 

2. титр антитіл 1 : 10 – результат сумнівний; 

3. титр антитіл 1 : 20 – результат слабопозитивний; 

4. титр антитіл 1 : 40 – результат позитивний; 

5. титр антитіл 1 : 80 – результат сильнопозитивний; 

6. титр антитіл 1 : 160 – результат сильнопозитивний; 

7. титр антитіл 1 : 320 – результат сильнопозитивний. 

2.5.4. Для оцінки ефетивності проведеного антигелікобактерного лікування 

проводили дихальний тест із 
13

С-міченою сечовиною [121, 225, 230]. 

Використовували стандартні набори, до складу яких входили спеціальні герметичні 

мішечки із особливими клапанами і таблетки 
13

С-міченої сечовини фірми IZINTA 

(Угорщина). Пацієнтам давали два мішечки із спеціальною відміткою, на котрій 

вказувалося прізвище хворого, дата проведеного обстеження. На першому 

мішечкові наносилася відмітка 0 хвилин, на другому – 30 хвилин. Спочатку пацієнт 

робив видих у перший мішечок (з відміткою 0 хвилин) через стерильну канюлю і 

клапан закривався гумовою пробкою. Після цього хворим давали випити 200 мл 

апельсинового соку, в якому попередньо розчинили таблетку 
13

С-міченої сечовини 
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(75,0 мг). До проведення повторного забору аналізу  заборонялось вживання їжі, 

напоїв. Через 30 хвилин хворі робили ще один видих в другий мішечок ( із 

позначкою 30 хвилин). 

Вимірювання рівня 
13

СО2 проводилося шляхом під’єднання мішечків через 

спеціальні канали до інфрачервоної спектроскопічної системи IRIS (Німеччина) 

згідно з договором із фірмою IZINTA. Результат оцінювали за DOB величиною: 

 DOB більше 4‰ – результат позитивний; 

 DOB від 3‰ до 4‰ – результат сумнівний і тест треба повторити; 

 DOB менше 3‰ – результат негативний. 

      2.6. Дослідження шлункової секреції 

Для дослідження КУФ шлунка хворим проводили внутрішньошлункову експрес 

рН-метрію, за допомогою комп’ютерної системи за методикою проф. 

В.Н.Чернобрового [2, 215, 216]. Дослідження проводили вранці (7.00-9.00 годин). 

Для вірної оцінки базальної кислотності за 24 години до дослідження виключили 

прийом будь-яких антацидних препаратів. До виконання рН-метрії проводили 

калібровку рН-електродної системи у стандартних буферних розчинах із значенням 

рН 1,68 та 6,86. 

Кожному пацієнтові рН-мікрозонд уводився через рот, початок вимірювання рН 

здійснювали на рівні переходу стравоходу у шлунок, що за глибиною введення 

зонду (від різців) у більшості пацієнтів становив 40 см. Цей орієнтир є приблизним, 

тому про належне розташування рН-мікрозонду судили на підставі фізичного 

обстеження пацієнта чи результатів попереднього ендоскопічного дослідження 

шлунку. На всю протяжність шлунка (від кардії до пілоруса) вимірювання рН 

здійснювали через 1 см, кожного разу 15-20 сек. Методика базальної топографічної 

рН-метрії потребує як введення, так і виведення рН-мікрозонду на всій протяжності 

шлунка. Між процедурою введення і виведення передбачали інтервал часу в 5-10 

хвилин. Для оцінки результатів, після закінчення базальної топографічної рН-метрії 

напротязі шлунка, реєстратор від’єднували від електродів рН-мікрозонду і 

підключали до комп’ютера, де здійснювали аналіз отриманих даних. При 
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комп’ютерному відображенні результатів враховували функціональний інтервал рН 

(ФІ рН) від 0 до 5 (у напрямку зростання ацидності шлунка) [6, 19, 60, 211, 234]: 

рН 7,0 – 7,5 (ФІ рН0 – анацидність); 

рН 3,6 – 6,9 (ФІ рН1 – гіпоацидність виражена); 

рН 2,3 – 3,5 (ФІ рН2 – гіпоацидність помірна); 

рН 1,6 – 2,2 (ФІ рН3 - нормоанацидність); 

рН 1,3 – 1,5 (ФІ рН4 – гіперацидність помірна); 

рН 0,9 – 1,2 (ФІ рН5 – гіперацидність виражена). 

За методикою базальної топографічної рН-метрії важливо охарактеризувати 

розподіл (у відсотках) на всю протяжність шлунка ФІ рН, в який увійшов 

індивідуальний функціональний максимум ацидності шлунка. На цій підставі 

ацидність шлунка поділяється [52, 217]: 

мінімальна (до 25% загальної кількості вимірювань рН); 

селективна (26-50% загальної кількості вимірювань рН); 

абсолютна (51-75% загальної кількості вимірювань рН); 

субтотальна (76-99% загальної кількості вимірювань рН); 

тотальна ( 100% вимірювань рН). 

2.7. Ультразвукова оцінка стану судин та органів гепатобіліарної системи 

Ультразвукову оцінку стану судин та органів гепатобіліарної системи проводили 

на апараті HDI–1500 (США). Одночасно виконувалось одномоментне дослідження 

печінки, селезінки, жовчного міхура, а також судин системи ворітної та нижньої 

порожнистої вен, визначали їх прохідність, об’ємну та лінійну швидкість [21, 169, 

226, 325].  

Під час аналізу ехограм вивчали форму, розміри, структуру печінки та селезінки, 

наявність або відсутність асцитичної рідини в черевній порожнині. При візуалізації 

судин оцінювали довжину, форму, величину, просвіт, анатомічне розташування та 

індивідуальні особливості співвідношення різних судин одна до одної [18, 21, 34, 49, 

236]. 

В окремих випадках (n=62 хворих), під контролем ультразвуку, виконували 

пункційну біопсію печінки, за допомогою якої встановили ступінь активності 
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патологічного процесу. Пункційна біопсія виконувалася за допомогою пункційної 

голки “Trucut” 0,9 мм в діаметрі методом “free hand” (вільної руки), без пункційних 

адаптерів, під місцевим знеболенням. Отриманий матеріал передали для 

морфологічної оцінки та оцінки ступеня фіброзу [345, 347,]. Матеріал зафарбували 

гематоксиліном і еозином, що дозволяє оцінити якісний вміст сполучної тканини у 

печінці. Для більш детальної оцінки вмісту сполучної тканини використовували 

забарвлення за Ван-Гізоном з імпреґнацією ретикулинових волокон сріблом [330, 

338, 355, 357]. 

2.8. Діагностика гепатогенної енцефалопатії (ГЕ) 

Клінічні симптоми ГЕ складаються з психічних, нервово-м’язових порушень та 

змін ЕЕГ. У клінічній картині, характерній для печінкової енцефалопатії (ПЕ), 

можна виділити розлади свідомості, особистості, інтелекту та мови [3, 106, 160]. 

Найбільш важливою ознакою нервово-м’язових порушень є астериксис, який можна 

охарактеризувати як хлопаючий тремор зігнутої в дорзальному положенні 

витягнутої руки при фіксованому передпліччі, як ритмічні посмикування кисті при 

спробі хворого утримати її в нерухомому стані [104]. Ступінь ПЕ оцінювали такими 

об’єктивними тестами, як пов’язування цифр і письмова проба [21, 27, 41, 103, 113]. 

Також проводили ЕЕГ дослідження. 

ПЕ ділиться на 4 стадії: 

 І-А стадія передбачає сонливість, наявність астериксису і помірно виражені 

емоційні порушення; 

 ІІ-А – дезориєнтація у часі і просторі у випадках можливості вербального 

контакту; 

 ІІІ-А – вербальний контакт неможливий, але збережена адекватна рухова 

реакція на больові подразники; 

 ІV-А – реакція на біль відсутня чи носить неадекватний характер у вигляді 

децеребраційних судом.  

Крім того, Blei A.T., Cordoba I. (1996), С.Д.Подимова (1998) виділяють також 

субклінічну стадію, коли психічний стан хворих не порушений, але спостерігаються 

слабовиражені зміни інтелекту, що проявляється під час виконання звичайної 
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роботи чи під час керування автомобілем [169]. Ці зміни виявляли під час 

проведення тесту зв’язування чисел та письмової проби [103, 104, 160]: 

 тест зв’язування чисел: хворі із субклінічними ознаками ПЕ не можуть додати 

групу чисел від 1 до 25 за 30 сек.; 

  письмова проба: у  зв’язку з порушенням координації дрібних рухів почерк 

стає нечітким, малорозбірливим. 

Для діагностування порушень функції головного мозку проводили ЕЕГ. 

Звернули увагу на вираженість домінуючого ритму, його регулярність та 

симетричність, загальність розподілу головних ритмів та їх амплітудне 

співвідношення, присутність патологічних хвиль. У хворих з ПЕ на ЕЕГ з’являються 

зміни у вигляді повільних високоамплітудних трифазних хвиль, фонова частота 

знижується до 8,5 коливань за секунду і менше [21, 27, 33, 103, 169].  

2.9. Визначення вільних амінокислот сироватки крові 

Кількісне визначення вільних амінокислот у сироватці крові проводили  за 

методом одномірної нисхідної хроматографії на папері (І.М.Хайс, К.Мацек, 1962; 

Т.С.Пасхіна, 1964) і на автоматичному аналізаторі ААА-339 (Чехія) за І.Муру в 

модифікації М.А.Хазан і співавторів (1982) [44, 80]. 

Підготовка сироватки крові 

Після отримання негемолізованої сироватки крові 1,0 мл її депротеїнізували у 

9,0 мл суміші етанол-ацетон у співвідношенні 7 : 3. Ретельно перемішували декілька 

разів протягом 3-х годин, а потім центрифугували 20 хвилин при 2000 обертів за 

хвилину. Надосадну рідину, яка містила вільні амінокислоти, після 

центрифугування зливали у фарфоровий тигель, а осад, що залишився, ще раз 

обробляли аналогічним шляхом для максимального відокремлення вільних 

амінокислот сироватки, що залишилася. З’єднані екстракти випаровували у 

термостаті при температурі 37-38
0
 С, а потім в екстракті над хлористим кальцієм. 

Сухий залишок виділених амінокислот розчиняли у 1,0 мл води і 

екстрагіровали два рази 3,0 мл ефіра для видалення ліпідів. Після випарення 

залишку ефіру водяний розчин висушували в ексікаторі під хлористим кальцієм. 

Сухий залишок розчиняли у 0,1 мл 1% розчину соляної кислоти в 10% розчині 
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етилового спирту. На хроматограму наносили 0,05 мл розчину, що складає 0,5 мл 

сироватки. 

Хроматографія 

Для хроматографії використовували знесолений папір RFN-1 (Німеччина). 

Паралельно із досліджуваним матеріалом на всі хроматограми наносили стандартну 

суміш амінокислот, що містив кожну амінокислоту у концентрації 0,01М. 

Розділення амінокислот проводили шляхом багаторазової одномірної 

нисхідної хроматографії на папері (І.М.Хайс, К.Мацек, 1962; Т.С.Пасхіна, 1964). 

Для якісного аналізу і ідентифікації амінокислот хроматограми проявляли розчином 

ізатину. При  кількісному визначенні амінокислот хроматограми проявляли 

нінгідрином за методом Н.Гірі (Г.Н.Зайнека, І.І.Тюленева, 1958). 

2.10. Визначення рівня сироваткового гастрину 

Сироватковий гастрин визначали за допомогою ІФА, використовуючи Gastrin- 

EIA test kit Cat. No. CS 001 030. 

Хворим натщесерце брали 5,0 мл венозної крові, після відстоювання і 

центрифугування 10-15 хвилин при 3000 обертів за хвилину відокремлювали 

сироватку.  Аналіз проводили за спеціальною методикою. Результат ІФА 

регістрували за допомогою спектрофотометра Униплан – 2000 версія 1.10, 

вимірюючи оптичну густину на відстані хвилі 450 нм, програма номер 10 

(вимірювання відносно повітря) [72, 80, 280, 339]. 

2.11. Характеристика методів лікування 

На сьогоднішній день встановлено, що проведення ерадикаційної терапії 

необхідно хворим із активною НР-інфекцією, оскільки знищення цього 

мікроорганізму зменшує частоту рецидивів НР-асоційованих захворювань. 

Існує багато схем АГЛ, але на сьогоднішній день нами не знайдені вказівки 

щодо лікування НР-інфекції у хворих на ЦП із ГПГП. Тому для НР-інфікованих 

хворих на ЦП ми вирішили підібрати різні модифіковані “потрійні” схеми 

ерадикації, згідно з даними ІІ і ІІІ Маастрихської згоди (2000, 2005рр.) та 

рекомендацією Російської групи з вивченя HР. В якості антибактеріальних 

препаратів в ерадикаційні схеми ми включали два антибіотики (кларитроміцин та 
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амоксицілін), до яких виявились найбільш чутливі бактерії, позаяк після посіву 

біопсійного матеріалу та виділення культури НР ми провели визначення чутливості 

бактерій до антибіотіків на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології 

медичного факультету УжНУ. Отримані результати свідчили про те, що найбільш 

чутливі штами НР до кларитроміцину (+++) та амоксиціліну (++). 

Хворі на ЦП із ГПГП, які перебували під нашим спостереженням, на фоні 

дієтичного харчування (стіл №5), в якості базисного лікування ЦП отримували 

гепатопротектори (глутаргін); ліпотропні, спозмолітичні та сечогінні препарати 

(спіронолактон (верошпірон), а при потребі фуросемід); вітаміни групи В і С; 

детоксикаційну терапію; β-адреноблокатори (пропранолол). 

1 підгрупа НР-інфікованих хворих на ЦП із ГПГП (n=28) отримувала АГТ 

(згідно з рекомендацією ІІ Маастрихської згоди) [13, 16, 67, 86, 334]: інгібітора 

протонової помпи (омепразол) 20 мг 2 рази на добу, кларитроміцин 500 мг 2 рази на 

добу, амоксицілін 1000 мг 2 рази на добу протягом 7 днів. Лікування омепразолом 

продовжували ще 3 тижні по 20 мг вранці. 

2 підгрупа НР-інфікованих хворих на ЦП із ГПГП  (n=27) отримувала АГТ 

(згідно з рекомендацією Російської групи з вивчення Helicobacter pylori): колоїдний 

субцитрат вісмуту (де-нол) 240 мг 2 рази на добу, кларитроміцину 500 мг 2 рази на 

добу, амоксиціліну 1000 мг 2 рази на добу протягом 7 днів [51, 88, 116, 212]. Де-нол 

хворі отримували упродовж 1-го місяця. 

3 підгрупа НР-інфікованих хворих на ЦП із ГПГП отримувала АГТ із 

використанням кларитроміцину по 500 мг 2 рази на добу, амоксиціліну по 1000 мг 2 

рази на добу протягом 7 днів. У якості природнього антациду хворим цієї групи 

призначали вуглекислу гідрокарбонатно-натрієву МВ “Поляна Квасова” по 100-150 

мл, теплу, негазовану, за 15-20 хвилин до їжі 5-6 раз на добу протягом 1 місяця. 

Але враховуючи скомпрометовану печінку у даного контингента хворих, АГТ 

призначали на фоні прийому ГПР із двох амінокислот (аргініну та глутамінової 

кислоти) – глутаргіну: 4% - 50,0 мл 2 рази на добу на 150 мл фізіологічного розчину 

внутрішньовенно краплинно (40-60 крапель за хвилину) – протягом 7 діб з 
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подальшим переходом на таблетований прийом препарату по 750 мг тричі на добу 

протягом 3-х тижнів. 

НР-негативних хворих на ЦП із ГПГП також розподілили на 3 групи, залежно 

від призначеного лікування: 

1 підгрупа НР-негативних хворих на ЦП із ГПГП на фоні базисного лікування 

отримувала де-нол по 240 мг 2 рази на добу протягом 1 місяця. 

2 підгрупа НР-негативних хворих на ЦП із ГПГП отримувала алюмаг по 2 

таблетки 4 рази на добу протягом 1 місяця. 

3 підгрупа НР-негативних хворих на ЦП із ГПГП отримувала вуглекислу 

гідрокарбонатно-натрієву МВ “Поляна Квасова” по 100-150 мл, теплу, негазовану за 

15-20 хвилин до їжі 5-6 раз на добу протягом 1 місяця. 

В комплексне лікування НР-негативних хворих на ЦП із ГПГП теж включили 

ГПР - глутаргін по 750 мг тричі на добу протягом 1 місяця. 

АГТ проводили із застосуванням  двох антибіотиків, а саме - кларитроміцину 

(Кламед фармацевтичної фірми “Дарниця”, Україна) із групи макролідів [337] та 

амоксициліну (Амоксицілін Солютаб фармацевтичної фірми ВАТ “Авант” Україна) 

– пеніциліновий антибіотик широкого спектру дії.  

НР-інфікованим хворим 1-ї підгрупи призначали омепразол (фармацевтичної 

фірми ВАТ “Київмедпрепарат”, Україна), блокатор протонової помпи, який поряд з 

антисекреторною дією володіє і бактерицидним ефектом стосовно НР [13, 19, 24, 47, 

317]. 

НР-інфікованим хворим 2-ї підгрупи та НР-неінфікованим хворим 1-ї 

підгрупи лікування проводилось із застосуванням колоїдного субцитрату вісмута 

(де-нол фармацевтичної фірми “Yamanouchi”, Голландія). Препарат захищає СОШ 

від впливу шлункового соку, збільшує синтез біологічно активних речовин, 

стимулює утворення слизу і бікарбонатів, знижує активність пепсину і пепсиногену, 

має бактерицидну активність стосовно HР [51, 88, 116, 143, 198].  

НР-неінфіковані хворі 2-ї підгрупи отримали комбінований збалансований 

антацидний препарат місцевої дії, алюмінія та магнія гідроксид (алюмаг 

Гродзівського фармацевтичного заводу “Польфа”, Польща), який забезпечує 
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рівномірну й тривалу місцеву нейтралізацію соляної кислоти в шлунку, стимулює 

синтез простагландинів, сприяє утворенню захисного слизово-бікарбонатного 

бар’єру на поверхні СО. 

Комплексна терапія у хворих на ЦП із ГПГП проводилась на фоні прийому 

глутаргіну (фармацевтичної фірми “Здоров’я”, Україна”), препарату із амінокислот 

(L-аргініну і глутамінової кислоти), який має виражену антитоксичну, 

антиоксидантну, мембраностабілізуючу дію, покращує енергетичний обмін в 

гепатоцитах, приймає участь у регуляції білкового, ліпідного обміну. Глутаргін 

знижує загальнотоксичні (нейротоксичні) ефекти аміаку [5, 42, 50, 61, 63].  

Комплексну терапію хворі отримували на фоні базисного лікування ЦП, що 

підібрали індивідуально, з урахуванням ступеня важкості патологічного процесу 

згідно з інструкцією щодо діагностики, клінічної класифікації та лікування ЦП. 

При виписці із стаціонару хворим рекомендували надалі максимально уникати 

факторів, які сприяють розвитку загострення хвороби, дотримуватись дієтичного 

харчування, категорично заборонялося вживання будь-яких спиртних напоїв. 

Через 1-2 місяці після закінчення курсу АГТ (на фоні базисного лікування ЦП) 

серед хворих провели анкетування для визначення суб’єктивного стану, а для оцінки 

стану верхніх відділів ШКТ проводили контрольну ФЕГДС з одночасною біопсією. 

Контроль за ефективністю ерадикаційної терапії оцінювали також дихальним тестом 

з міченою 
13

С сечовиною. Для дослідження стану кислотоутворення визначали 

рівень гастрину у сироватці крові та проводили повторну внутрішньошлункову 

експрес рН-метію. 

2.12. Методика статистичної обробки результатів 

Аналіз і обробка отриманих результатів обстеження хворих здійснювалась за 

допомогою комп’ютерної системи Microsoft Exel 7.0,  статистичного пакету програм 

Statistica 6.0. Одержані дані опрацьовані кореляційним методом та методом 

варіаційної статистики з урахуванням величини середнього арифметичного, 

середньої помилки (М±m), критерію достовірності (t), показника достовірності 

відмінностей (р) за таблицею Стьюдента. 
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ПОРТАЛЬНОЇ ГАСТРОПАТІЇ У 

ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ 

 

3.1. Загальноклінічне обстеження хворих 

Під нашим спостереженням знаходилось 120 хворих. Пацієнти були 

розподілені на 2 клінічні групи. І групу склали 82 пацієнти, у яких виявили НР (під 

час проведення морфологічного дослідження біопсійного матеріалу СОШ та 

імунологічного методу дослідження),  в ІІ групу ввійшли 38 НР-негативні хворі. 

При обстеженні у хворих частіше всього виявляли ознаки 

астеновегетативного, больового і диспепсичного синдромів та синдрому жовтяниці, 

що проявлялось у скаргах на загальну слабкість, головний біль, порушення сну, 

швидку втомлюваність, погіршенням пам’яті, болі та дискомфорт у верхніх відділах 

черева, здуття та збільшення розмірів черева, нудоту, блювання, погіршення 

апетиту, похудіння, відчуття гіркоти у роті, жовтуватість склер та шкіри, свербіж 

шкіри. 

Ознаки астеновегетативного, больового та диспептичного синдромів виявляли 

у 100% хворих обох груп. 
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Примітка: * - статистично достовірної різниці між групами не виявлено - р>0,05. 

Серед обстежених хворих майже з однаковою частотою спостерігали такі 

симптоми астеновегетативного синдрому, як загальна слабкість (у 92,7% хворих І 

групи та у 92,1% хворих ІІ групи), швидка втомлюваність (у 79,3% та у 71,1% 

хворих відповідно), головні болі (у 75,6% та у 73,7% хворих), порушення сну (у 

37,8% та у 34,2% хворих). Достовірної різниці між групами не виявлено - р>0,05. 

Больовий синдром спостерігали також у 100% хворих обох груп, що 

найчастіше проявлявся білем у правому підребер’ї - у 64,6%  хворих І групи та у 

65,8%  хворих ІІ групи (р>0,05). Біль у лівому підребер’ї також виявляли майже з 

однаковою частотою серед хворих обох груп, а саме – у 59,8% хворих І групи та у 

52,6% хворих ІІ групи (р>0,05). Біль в епігастрії частіше зустрічався у хворих І 

групи (37,8%) і лише у 23,7% хворих  ІІ групи - р<0,05. Біль тупого характеру 

частіше спостерігався у хворих І групи (75,6%).  У хворих ІІ групи тупий біль 

спостерігали у 57,9% хворих, біль з ниттям – у 42,1% хворих. У І групі болі з ниттям 

виявляли у 24,4%  хворих. Постійне больове відчуття спостерігалося у 43,9% хворих 

І групи та у 44,7%  хворих ІІ групи, періодичне больове відчуття  - у 56,1% та 55,3% 

хворих відповідно. 
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Примітка: * - статистично достовірної різниці між показниками у хворих І та 

ІІ груп не виявлено (р>0,05); ** - показники у хворих І та ІІ статистично достовірно 

відрізняються – (р<0,05). 

 

При виявленні ознак синдрому жовтяниці достовірної різниці між групами 

теж не спостерігали (р>0,05). Майже у половини хворих обох груп спостерігали 

жовтуватість склер (у 51,2% хвори І групи та у 52,6% хворих ІІ групи). Жовтуватість 

шкіри відзначено у 46,3% хворих І та у 42,1% хворих ІІ груп. Свербіж шкіри частіше 

спостерігали у хворих І групи (28,1%), а у хворих ІІ групи у 23,7% випадків. 

Ці об’єктивні зміни синдрому жовтяниці супроводжувались підвищенням 

рівня загального білірубіну та його фракцій у сироватці крові, що представлено у 

табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Показники білірубіну в сироватці крові у обстежених хворих 

Показники І група (82 хворих) ІІ група (38 хворих) 

Білірубін загальний (ммоль/л) 36,5 ± 3,8* 32,8 ± 3,6 

Білірубін прямий (ммоль/л) 24,5 ± 3,4* 23,9 ± 3,3 

Білірубін непрямий (ммоль/л) 12,5 ± 1,3* 8,9 ± 1,2 

Примітка: * - статистично достовірної різниці між групами не виявлено (р>0,05). 

 

Ознаки коагулопатії з однаковою частотою зустрічали у хворих обох груп, а 

саме: носові кровотечі спостерігали - у 28,1% хворих І групи та у 29% хворих ІІ 

групи, кровоточивість ясен – у 42,7% хворих І та у 42,1% хворих ІІ груп. При огляді 

обличчя, шиї та верхньої частини тулуба у 44,7% хворих ІІ групи та у 39% хворих І 

групи знаходили “судинні зірочки”. Статистичні показники достовірно не 

відрізняються - р>0,05. 

При проведенні лаборторних досліджень також спостерігали порушення 

згортальної функції крові, що проявлялось зниженням рівня тромбоцитів до 

160,8±6,7х10
9
/л у хворих І групи та до 145,4±6,8х10

9
/л у хворих ІІ групи; зниженням 

загального фібриногену плазми до 3,3±0,2 мкмоль/л у хворих І групи і до 2,97±0,26 
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мкмоль/л у хворих ІІ групи; зниженням протромбінового індексу у хворих І групи 

до 70±1,1 %, у хворих ІІ групи – до  67±1,8 %. Результати наведені у табл. 3.2.  

Таблиця 3.2 

Лабораторні показники крові у обстежених хворих 

Показники І група (82 хворих) ІІ група (38 хворих) 

Еритроцити ( х 10
12

/л) 3,7 ± 0,1* 3,2 ± 0,1 

Гемоглобін (г/л) 121,3 ± 3,3* 113,5 ± 4 

Лейкоцити ( х 10
9
/л) 4,4 ± 0,4*  4,6 ± 0,6 

Тромбоцити ( х 10
9
/л) 160,8 ± 6,7* 145,4 ± 6,8 

Протромбіновий індекс (%) 70 ± 1,1* 67 ± 1,8 

Фібриноген плазми (г/л) 3,3 ± 0,2* 3 ± 0,3 

Примітка: * - між показниками статистично достовірної різниці не виявлено 

(р>0,05). 

 

Цитопенію у периферійній крові (зниження кількості еритроцитів, 

тромбоцитів та лейкоцитів) оцінювали як ознаки вторинного гіперспленізму 

(табл.3.2.). Рівень еритроцитів у хворих І групи  становив 3,7±0,1х10
12

/л та 

3,2±0,1х10
12

/л - у хворих ІІ групи. Зниження рівня еритроцитів супроводжувалось 

також зниженням рівня гемоглобіну (до 121,3±3,3 г/л у хворих І групи та 113,5±4 г/л 

у хворих ІІ групи). Рівень лейкоцитів у хворих І групи становив 4,4±0,4 х 10
9
/л та 

4,6±0,6 х 10
9
/л у хворих ІІ групи. 

Активність цитолітичного синдрому визначали на основі показників 

сироваткових трансаміназ. Виявляли збільшення рівня амінотрансфераз: АлТ у 

хворих І групи становила 1,7±0,2 ммоль/год/л, у хворих ІІ групи – 1,7±0,2 

ммоль/год/л; АсТ у хворих І групи становила 1,3±0,1 ммоль/год/л, у хворих ІІ групи 

– 1,3±0,2 ммоль/год/л. Результати наведені у табл. 3.3. 

Мезенхімно-запальний синдром лабораторно проявлявся збільшенням ШОЕ, 

яке у хворих І групи становило -  26,7±2,5 мм/год, у хворих ІІ групи – 23,9±1,7 

мм/год; збільшенням рівня α2-  і γ-глобулінів; збільшенням показників тимолової 

проби до 7,6±0,5 ОД у хворих І групи та до 8,6 ± 0,7 ОД у хворих ІІ групи. 
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Таблиця 3.3 

Лабораторні показники крові у обстежених хворих 

Показники І група (82 хворих) ІІ група (38 хворих) 

АлТ (ммоль/год/л) 1,7 ± 0,2* 1,7 ± 0,2 

АсТ (ммоль/год/л) 1,3 ± 0,1* 1,3 ± 0,2 

ШОЕ (мм/год) 26,7 ± 2,5* 23,9 ± 1,7 

Тимолова проба (ОД) 7,6 ± 0,5* 8,6 ± 0,7 

Лужна фосфатаза (ммоль/год/л) 360,3 ± 0,3* 382,4 ± 0,6 

Сечовина (ммоль/л) 3,9 ± 0,2* 4 ± 0,2 

Креатинін (ммоль/л) 0,208 ± 0,4* 0,197 ± 0,4 

Примітка: * - статистично достовірної різниці лабораторних показників крові у 

хворих І та ІІ груп не виявлено (р>0,05). 

 

При визначенні білкових фракцій сироватки крові у обстежених хворих 

виявляли ознаки диспротеїнемії, що проявлялося зменшенням рівня альбумінів та 

збільшенням рівнів γ-та α2-глобулінів, а саме: α2- глобуліни у хворих І групи 

становили 9,7±0,4% і 10,2 ± 0,5% у хворих ІІ групи, γ-глобуліни у хворих І групи 

склали 33 ± 1,2%, у хворих ІІ групи - 33,6 ± 1,4%; рівень альбумінів альбумінів у 

хворих І групи складав 36,6± 1,1%, а у хворих ІІ групи - 37,2± 1,3%. 

Таблиця 3.4 

Показники білкового обміну сироватки крові у обстежених хворих 

Показники І група (82 хворих) ІІ група (38 хворих) 

Загальний білок (г/л) 64 ± 1,2* 63,6 ± 1,5 

- альбуміни (%) 36,6 ± 1,1* 37,2 ± 1,3 

Глобуліни:  

- α1 (%) 5,5 ± 0,3* 4,7 ± 0,3 

- α2 (%) 9,7 ± 0,4* 10,2 ± 0,5 

- β (%) 14,6 ± 0,6* 13,6 ± 0,6 

-γ (%) 33 ± 1,2* 33,6 ± 1,4 

Примітка: * - статистично достовірної різниці між групами не виявлено (р>0,05). 
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Диспротеїнемія паралельно супроводжувалась розбалансуванням рівнів 

вільних амінокислот сироватки крові. Контрольну групу склали 30 здорових осіб 

(співпрацівники та студенти 2-6 курсів медичного факультету УжНУ). В 

подальшому амінокислотний склад сироватки крові контрольної групи брали за 

норму. Результати наведені у табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Резерви вільних амінокислот сироватки крові у хворих на цироз печінки до 

лікування та у фактично здорового контингенту населення 

Амінокислоти (мг %) Контрольна група 

(n = 30) 

І група хворих 

(n = 82) 

ІІ група хворих 

(n = 38) 

М ± m М ± m М ± m 

Цистеїн 1,25 ± 0,06* 1,32 ± 0,03** 1,41 ± 0,01 

Орнітин 0,45 ± 0,02* 0,41 ± 0,05** 0,34 ± 0,04 

Лізин 0,54 ± 0,02* 1,44 ± 0,08** 1,49 ± 0,12 

Гістидін 0,86 ± 0,04* 1,01 ± 0,06** 1,12 ± 0,04 

Аргінін 0,71 ± 0,02* 1,44 ± 0,08** 1,36 ± 0,03 

Аспарагін 1,69 ± 0,09* 1,52 ± 0,02** 1,50 ± 0,07 

Серин 1,04 ± 0,07* 0,98 ± 0,05** 1,01 ± 0,02 

Гліцин 0,82 ± 0,17* 0,65 ± 0,02** 0,71 ±0,02 

Глютамін 0,70 ± 0,03* 1,45 ± 0,05** 1,48 ± 0,08 

Треонін 0,63 ± 0,03* 1,22 ± 0,11** 1,31 ± 0,08 

Аланін 0,88 ± 0,05* 0,82 ±0,02** 0,80 ± 0,05 

Пролін 0,99 ± 0,03* 0,79 ± 0,03** 0,75 ± 0,01 

Тирозин 0,41 ± 0,02* 0,89 ± 0,05** 0,92 ± 0,02 

Триптофан 1,32 ± 0,06* 2,56 ± 0,04** 2,78 ± 0,08 

Метіонін 0,82 ± 0,04* 1,25 ± 0,05** 1,18 ± 0,04 

Валін 0,55 ± 0,04* 0,76 ± 0,06** 0,72 ± 0,05 

Фенілаланін 1,02 ± 0,03* 1,06 ± 0,05** 1,10 ± 0,02 

Лейцин + ізолейцин 0,70 ± 0,04 *   0,75 ± 0,02** 0,81 ± 0,05 
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Примітка: показники у хворих І та ІІ груп достовірно відрізняються від 

статистичних показників контрольної групи  - *(р<0,05). Достовірної різниці між 

статистичними показниками хворих І та ІІ групи не виявлено - **(р>0,05). 

 

Виявляли розбалансування вільних амінокислотних резервів сироватки крові з 

переважним накопиченням (лізину, гістидину, аргініну, глютаміну, треоніну, 

тирозину, триптофану, метіоніну, валіну, фенілаланіну), що пояснюється вираженим 

зниженням індивідуальної деградації амінокислот, введенням їх в біосинтез білку у 

тканинах, особливо - в синтез альбумінів у тканинах печінки. Зниження рівня 

вільних амінокислот (орнітину, серину, аспарагіну, гліцину, аланіну, проліну) у 

сироватці крові, вірогідно, пов’язане із зменшенням ролі аргініну у 

сечовиноутворенні, про що свідчить зниження рівня сечовини у сироватці крові 

(див. табл. 3.3.). 

 

Розміри печінки та селезінки визначали під час ультразвукового дослідження.  

Достовірної різниці між статистичними даними обох груп хворих не виявили 

(р>0,05). За даними УЗД, серед хворих частіше реєструвалась збільшена печінка - у 

48,78% хворих І групи та у 36,8% хворих ІІ групи. Печінка нормальних розмірів 

певною мірою частіше спостерігалась у хворих ІІ групи (34,2%) та у  29,3% хворих І 

групи. Зменшення розмірів печінки виявили у 29% хворих ІІ групи та у 22% хворих 

І групи. Збільшення розмірів селезінки, яке констатували у випадках збільшення 

розмірів вісі селезінки більше 12Х6 см при скануванні органа у Х або ХІ 

міжребер’ях, виявилось у 100% хворих обох груп. Наявність вільної рідини в 

черевній порожнині та в малому тазі візуалізовано у 39% хворих І та у 36,8% хворих 

ІІ груп.  

Паралельно з дослідженням розмірів та розташування органів черевної 

порожнини досліджували стан судин портальної системи. Розподіл розмірів печінки, 

за даними УЗ-сканування, представлено на рис. 3.3., а доплерографічні показники 

наведені у табл. 3.6. 
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Примітка: * Достовірної різниці між статистичними даними обох груп не 

виявлено - р>0,05. 

 

Таблиця 3.6 

Доплерографічна оцінка судин портальної системи в обстежених хворих 

Доплерографічні показники І група (82 хворих) ІІ група (38 хворих) 

V.portae:  

Діаметр (см) 1,6 ± 0,2* 1,6 ± 0,1 

Лінійна швидкість кровотоку (см/сек) 11,2 ± 1* 10,05 ± 0,04 

об’ємна швидкість кровотоку (мл/хв) 769,3 ± 72,1* 693,3 ± 59,3 

V.lienalis  

Діаметр (см) 1,3 ± 0,2* 1,28 ± 0,2 

Лінійна швидкість кровотоку (см/сек) 26,5 ± 1,3* 27,57 ± 1,7 

об’ємна швидкість кровотоку (мл/хв) 876 ± 49,3* 775± 27,3 

Примітка: * - Достовірної різниці між статистичними показниками у хворих І та ІІ 

груп не виявлено (р>0,05). 

Аналізуючи результати доплерографічного обстеження судин портального 

тракту, у хворих виявили розширення ворітної та селезінкової вен, а саме: діаметр 
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v.portae  у хворих І групи становив 1,6±0,2 см, у хворих ІІ групи - 1,6±0,1см. Діаметр 

v.lienalis у хворих І групи становить 1,3±0,2 см, у хворих ІІ групи - 1,3±0,2 см. 

Спостерігали зниження портального притоку крові до печінки, що проявлялось 

сповільненням лінійної швидкості та зменшенням об’ємної швидкості кровотоку по 

v.portae, а саме: лінійна швидкість для хворих І групи складала 11,2±1 см/сек та 

10,05±0,04 см/сек - для хворих ІІ групи (при нормі 22,3±0,8 см/сек); об’ємна 

швидкість у хворих І групи знизилась до 769,3±72,1 мл/хв та до 693,3±59,3 мл/хв - у 

хворих ІІ групи (при нормі 946,5±46,3 мл/хв). 

В більшості випадків виявляли значне підвищення об’ємного кровотоку та 

лінійної швидкості по v.lienalis: об’ємний кровотік підвищувався до 876±49,3 мл/хв 

у хворих І групи і до 775±27,3 мл/хв - у хворих ІІ групи (при нормі 186±15,2 мл/хв); 

лінійна швидкість зросла до 26,5 ± 1,3 см/сек у хворих І групи та до 27,6 ± 1,7 см/сек 

- у хворих ІІ групи. 

Під контролем ультразвуку в окремих випадках (у 62 пацієнтів) здійснено 

пункційну біопсію печінки з подальшим гістологічним дослідженням отриманого 

матеріалу. В іншіх випадках біопсію не проводили через наявність асциту, а в 

деяких випадках - через відмову хворих від даної маніпуляції. Морфологічні 

результати у всіх випадках підтвердили клінічний діагноз, тобто спостерігались 

гістологічні ознаки ЦП. Під час гістологічної оцінки матеріалів виявили 

переважання фіброзу центральної печінкової вени з подальшим формуванням 

портоцентральних септ, що характерно для ЦП алкогольної етіології. 

Для скринінга субклінічної стадії ПЕ використовували психометричні тести: 

тест зв’зування чисел та тест ліній (оцінювали час проведення та кількість 

допущених помилок). Час проведення тесту зв’зування чисел для хворих І групи 

складав 32,1±0,9сек, для хворих ІІ групи - 31,5±0,1 сек (р>0,05), перевищував норму 

у 11% хворих І групи та у 13,2% - хворих ІІ групи. Число помилок під час 

проведення тесту ліній для хворих І групи складав 1,2±0,2; для хворих ІІ групи – 

1±0,2 (р>0,05). Також хворим проведено ЕЕГ обстеження, під час якого 

низькоамплітудні хвилі зареєстрували у 15,9% хворих І групи та у 18,4% - хворих ІІ 

групи. Зниження  частоти α-ритму виявили у 18,3% хворих І групи та у 15,8% -
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хворих ІІ групи. θ-хвилі виявили у  9,8% хворих І групи, та у  10,5% хворих  ІІ 

групи. Узагальнюючи результати психометричних тестів та ЕЕГ обстеження, 

субклінічна стадія ПЕ діагностована у 14,6% хворих І групи та 15,8% - хворих ІІ 

групи. 

Після проведення клініко-лабораторних досліджень хворих розподілили за 

ступенями важкості за класами Сhild-Pugh. 25,6% хворих І групи та 29% хворих ІІ 

групи віднесено до класу А, тобто стадія компенсації та 74,4% хворих І групи і 

71,1% хворих ІІ групи віднесено до класу В, тобто ЦП в стадії субкомпенсації. 

Жодного з обстежених хворих не було віднесено до класу С. Всі 120 хворих, які 

знаходились під нашим спостереженням, поступили у стаціонар на стадії 

компенсації та субкомпенсації циротичного процесу. Дані представлені на рис.3.4. 

Примітка: * - достовірної різниці між статистичними даними обох групами не 

виявлено  (р>0,05). 

 

3.2. Особливості клінічної картини у хворих на цироз печінки із гастропатією 

У всіх обстежених хворих при опитуванні виявили больовий синдром або 

дискомфорт в епігастральній ділянці та різного роду диспептичні розлади. 
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Примітка: * - статистичні показники у хворих І та ІІ груп достовірно 

відрізняються (р<0,05). 

На рис.3.5. видно, що біль в епігастральній ділянці достовірно (р<0,05) в 1,6 

разів частіше спостерігали у НР-інфікованих хворих. 

Інтенсивність больового синдрому була більш виражена у хворих І групи. 

Серед обстежених цієї ж групи частіше виявляли постійні больові відчуття в 

епігастральній ділянці (54,8%), що підсилювалися після прийому їжі. Біль 

переважно тупого характеру (38,7%), характеру ниття (32,3%), а у 29% хворих - 

гострого характеру. Хворі ІІ групи частіше скаржились на періодичні больові 

відчуття в епігастральній ділянці (55,6%), які носили характер ниття (44,4%), тупий 

характер (33,3) і лише у 22,2% хворих гострий характер (рис. 3.6.). Статистично 

достовірної різниці між групами не виявлено - р>0,05. 

Примітка: * достовірної статистичної різниці між групами не виявлено (р>0,05). 
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ділянці у обстежених хворих
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Примітка: * - між статистичними показниками виявили достовірну різницю -

р<0,05. 

Неприємні відчуття, дискомфорт в епігастральній ділянці частіше виявляли у 

хворих ІІ групи (76,3%), ніж у хворих І групи (62,2%) - р<0,05. 

Диспептичний синдром проявлявся печією, нудотою, блювотою та відрижкою. 

Печія була більш виражена у хворих ІІ групи і спостерігалась у 68,4% випадків, 

причому, у половини з них носила постійний характер. У хворих І групи печію 

виявили у 63,4% випадків, а печію постійного характеру - у 38%. Нудота майже з 

однаковою частотою спостерігалась у хворих обох груп (63,4% та 68,4% відповідно) 

- р>0,05. Нудота частіше спостерігалася у хворих І групи (65,9%), ніж у хворих ІІ 

групи  (63,2%) - р>0,05. На блювоту скаржилася половина хворих ІІ групи, з них у - 

31,6% це повторні епізоди блювоти, що особливо виникали після прийому їжі. У 

хворих І групи цей симптом спостерігали у 46,3% випадків, причому у 39,5% хворих 

– простежувалася багаторазова блювота. Достовірної різниці в обох групах не 

виявлено - р>0,05 (рис. 3.8.). 
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Рис.3.8. Характеристика ознак диспептичного синдрому в 

обстежених хворих
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ділянці у обстежених хворих 
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Примітка: * - достовірної різниці між статистичними даними обох груп не виявлено 

(р>0,05). 

Відрижку відзначали всі обстежені хворі. Більш ніж у половини хворих І 

групи це була відрижка кислим (53,6%), у 30,5% - повітрям, а у 15,9% - гірким.  

Серед хворих ІІ групи теж частіше спостерігалась відрижка кислим (44,7%), а 

відрижку гірким та повітрям вони фіксували майже з однаковою частотою (26,3% та 

28,9% відповідно). Див. рис. 3.9. та 3.10. 

 

Встановили пряму залежність клінічної симптоматики ознак гастропатій у 

обстежених хворих на ЦП залежно від ступеня заселення СОШ НР та інтенсивності 

титрів антитіл до антигенів HР. Біль в епігастральній ділянці був більш вираженим, 

Рис. 3.9. Частота та характер виявлення відрижки в  

обстежених хворих І групи 
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інтенсивним, відзначалась постійно у хворих переважно із заселенням СОШ НР ІІІ 

ступеню (r=0,58). Достовірно частіше діагностували болі в епігастральній ділянці 

серед хворих із ІІІ ступенем заселення (71%) СОШ НР, ніж у хворих із ІІ ступенем 

заселення (29%) - р<0,05. У хворих із І ступенем заселення больові відчуття в 

епігастральній ділянці не спостерігались. Результати наведені на рис. 3.11. 

Примітка: * - показники достовірно відрізняються - р<0,05. 

 

Також у хворих І групи із високим ступенем заселення (ІІІ cтупінь) СОШ НР, 

спостерігали більш виражені ознаки печії (r=0,62), порівняно із хворими, в яких 

спостерігали ІІ та І ступені контамінації. А саме, при контамінації ІІІ ступеня печію 

виявили у 65,4% пацієнтів, при заселенні ІІ ступеня – у 32,7%, 1 ступеня – лише у 

1,9% хворих - р<0,05. Дані наведені на рис. 3.12. 

Примітка: * - показники достовірно відрізняються - р<0,05. 

71

29

0

20

40

60

80
%

III ступінь* II ступінь

Рис. 3.11. Частота виявлення болi в епігастральній ділянці у 

хворих І групи залежно від ступеня контамінації СОШ НР
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Рис.3.12. Частота виявлення печії у хворих І групи залежно від 

ступеня контамінації СОШ НР



 67 

Примітка: показники достовірно відрізняються - * - р<0,05; ** - р<0,01. 

 

Також відрижка кислим у хворих із заселенням СОШ НР ІІІ ступеню виявили 

на 13,6% частіше, ніж при заселенні ІІ ступеню (р<0,05) і на 50% частіше порівняно 

із заселенням СОШ НР І ступеню (р<0,01), при r= 0,72 – рис. 3.13. При появі нудоти 

та блювоти у НР-позитивних хворих не спостерігали залежність між інтенсивністю 

інфікованості НР. 

Аналізуючи анамнестичні дані, виявили, що кровотечі з верхніх відділів ШКТ 

зафіксовано у 36,6% хворих І групи, з них, майже у половини пацієнтів (46,7%), це 

повторні кровотечі. В ІІ групі кровотечі з верхніх відділів ШКТ спостерігалися 

тільки у 21,1% хворих і лише у 25% хворих це були повторні кровотечі - (р>0,05). 

Дані представлені на рис. 3.14. 

Примітка: * - статистичні показники у хворих достовірно відрізняються - р<0,05. 
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Рис.3.13. Частота виявлення відрижки кислим у хворих І 

групи залежно від ступеня контамінації СОШ НР
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3.3. Обговорення результатів 

Отже, результати обстеження 120 хворих на ЦП дозволили зафіксувати такі 

закономірності: 

Хворих розділили за ступенями важкості за класами Сhild-Pugh, а саме: 25,6% 

хворих І групи і 29% хворих ІІ групи віднесли до класу А, а 74,4% хворих І групи і 

71% хворих ІІ групи віднесли до класу В. 

В обстежених хворих на ЦП основними синдромами є: астеновегетативний, 

больовий, диспептичний, що виявлено у 100% пацієнтів.  

Суб’єктивні та об’єктивні зміни з боку органів травлення у НР-інфікованих 

хворих на ЦП зустрічаються частіше, вони більш виражені, порівняно з НР-

неінфікованими хворими. Встановили пряму залежність між клінічними ознаками 

ГПГП та вираженістю ступеня заселення СОШ НР. Більш інтенсивний, постійний 

біль в епігастральній ділянці в 1,6 разів частіше реєстрували у НР-інфікованих 

хворих, ніж у НР-неінфікованих, переважно ІІІ ступеню контамінації (р<0,05, 

r=0,58). Диспептичний синдром виявляли у 100% хворих обох груп. У НР-

неінфікованих хворих він частіше проявлявся печією, у НР-інфікованих – нудотою. 

Печія НР-інфікованих  хворих турбувала переважно у вечерній та нічний часи. У 

НР-інфікованих хворих частіше виникала відрижка кислим  після прийому їжі (1-1,5 

година). А саме, у хворих із ІІІ ступенем контамінації СОШ НР печію виявили у 

65,4% хворих (р<0,05, r=0,62), відрижку кислим - у 54,6% хворих (р<0,01, r=0,72), а 

при заселенні 1 ступеню – у 1,9% та 4,6% хворих відповідно. 

Під час обстеження у хворих обох груп на ЦП спостерігали зміни лабораторних 

показників крові, що проявлялись: гіпербілірубінемією (у хворих І групи рівень 

загального білірубіну складав 36,5±3,8 ммоль/л, у хворих ІІ групи -  32,8±3,6 

ммоль/л); цитопенією: зменшенням кількості еритроцитів у хворих І групи до 

3,7±0,1х10
12

/л, у хворих ІІ групи – до 3,2±0,1х
12

/л), зменшенням кількості 

тромбоцитів у хворих І групи до 160,8±6,7х10
9
/л, у хворих ІІ групи – до 

145,4±6,8х
9
/л.  

 Мезенхімно-запальний синдром лабораторно проявлявся підвищенням ШОЕ, яка 

у хворих І групи становила -  26,7±2,5 мм/год, у хворих ІІ групи – 23,9±1,7 мм/год; 
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збільшенням показників тимолової проби до 7,6±0,5 ОД у хворих І групи та до 

8,6±0,7 ОД - у хворих ІІ групи. 

Спостерігали збільшення рівня амінотрансфераз: АлТ у хворих І групи 

становила 1,7±0,2 ммоль/год/л, у хворих ІІ групи – 1,7±0,2 ммоль/год/л; АсТ у 

хворих І групи складала 1,3±0,1 ммоль/год/л, у хворих ІІ групи – 1,3±0,2 

ммоль/год/л. 

Диспротеінемія проявлялася зменшенням рівня альбумінів крові до 36,6±1,1% у 

хворих І групи, і до 37,2±1,3% - у хворих ІІ групи та збільшенням рівня α2-  і γ-

глобулінів. А саме, α2-глобуліни у хворих І групи складали 9,7±0,4%, у хворих ІІ 

групи – 10,2±0,5%; γ-глобуліни у хворих І групи збільшились до 33±1,2%, у хворих 

ІІ групи – до 33,6±1,4%.  

Виявили розбалансування резервів вільних амінокислот крові, що проявлялось із 

накопиченням лізину (1,44±0,08 мг% у хворих І групи, 1,49±0,12 мг% у хворих ІІ 

групи, при нормі – 0,54±0,02 мг%), гістидину (1,01±0,06 мг% у хворих І групи, 

1,12±0,04 мг% у хворих ІІ групи, при нормі – 0,86±0,04 мг%), аргініну (1,44±0,08 

мг% у хворих І групи, 1,36±0,03 мг% у хворих ІІ групи, при нормі – 0,71±0,02 мг%), 

глютаміну (1,45±0,05 мг% у хворих І групи, 1,48±0,08 мг% у хворих ІІ групи, при 

нормі – 0,7±0,03 мг%), треоніну (1,22±0,11 мг% у хворих І групи, 1,31±0,08 мг% у 

хворих ІІ групи, при нормі – 0,63±0,03 мг%), тирозину (0,89±0,05 мг% у хворих І 

групи, 0,92±0,02 мг% у хворих ІІ групи, при нормі – 0,41±0,02 мг%), триптофану 

(2,56±0,04 мг% у хворих І групи, 2,78±0,08 мг% у хворих ІІ групи, при нормі – 

1,32±0,06 мг%), метіоніну (1,25±0,05 мг% у хворих І групи, 1,18±0,04 мг% у хворих 

ІІ групи, при нормі – 0,82±0,04 мг%), валіну (0,76±0,06 мг% у хворих І групи, 

0,72±0,05 мг% у хворих ІІ групи, при нормі – 0,55±0,04 мг%) за рахунок зниження 

індивідуальної деградації амінокислот та включення їх в біосинтез білка у тканинах, 

особливо - в синтез альбумінів у тканинах печінки. Паралельно спостерігали 

зниження рівня гліцину (0,65±0,02 мг% у хворих І групи, 0,71±0,02 мг% у хворих ІІ 

групи, при нормі – 0,82±0,17 мг%), проліну (0,79±0,03 мг% у хворих І групи, 

0,75±0,01 мг% у хворих ІІ групи, при нормі – 0,99±0,03 мг%) і незначні порушення 
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рівнів орнітину, серину, аспарагіну, аланіну у сироватці крові, що вірогідно, 

пов’язане із зменшенням ролі аргініну у сечовиноутворенні. 

При оцінці судин портальної системи знаходили ознаки зниження портального 

притоку крові до печінки, що проявлялось сповільненням лінійної швидкості (до 

11,2±1см/сек у хворих І групи і до 10,1±0,04 см/сек у хворих ІІ групи) та 

зменшенням об’ємної швидкості кровотоку  (до 769,3±72,1 мл/хв у хворих І групи і 

до 693,3±59,3 мл/хв у хворих ІІ групи) по v.portae. Паралельно з цим спостерігали 

значне підвищення об’ємного кровотоку  (до 876±49,3 мл/хв у хворих І групи і до 

775±27,3 мл/хв у хворих ІІ групи) по v.lienalis. 

У 14,6% хворих І групи та у 15,8% хворих ІІ групи діагностували субклінічні 

ознаки ПЕ. Клінічний діагноз ЦП у 100% випадків підтвердився морфологічно (у 

разі виконання пункційної біопсії печінки n=62). 

Кровотечі з верхніх відділів ШКТ в 1,7 разів частіше спостерігали у НР-

інфікованих хворих, ніж у НР-неінфікованих, причому повторні кровотечі 

достовірно майже у 2 рази частіше (р<0,05) спостерігались у хворих І групи.  

 

 Матеріали опубліковано у таких статтях: 

1. Вплив глутаргіну на гіпербілірубінемію, цитоліз та енцефалопатію у хворих на 

декомпенсований цироз печінки / Архій Е.Й., Сірчак Є.С., Брич Н.І., Варга Л.Л., 

Русин В.І. // Науковий вісник Ужгородського університету, серія “Медицина”. – 

2003. – Вип. 21. – С.58-60. Дисертантка проводила клініко-лабораторні 

обстеження хворих, оцінку ступеню печінкової енцефалопатії за допомогою 

психометричного тестування,  аналіз отриманих результатів, підготовку статті 

до друку.  

2. Сірчак Є.С., Варга Л.Л., Москаль О.М. Частота виявлення Helicobacter pylori у 

хворих на цироз печінки // Вісник наукових досліджень. – 2004. - № 4. – С. 44-46. 

Дисертантка проводила літературний огляд по темі публікації, визначення НР у 

обстежених хворих, статистичну обробку матеріалу, оформлення тексту статті. 
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РОЗДІЛ 4 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ 

ВИНИКНЕННЯ ГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ПОРТАЛЬНОЇ ГАСТРОПАТІЇ У ХВОРИХ НА 

ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ 

 

4.1. Ендоскопічна характеристика ЕГДЗ у обстежених хворих на цироз 

печінки 

Під час ендоскопічного дослідження органів ЕГДЗ охарактеризовано стан 

варикозно змінених судин стравоходу та шлунка, проаналізовано моторні 

порушення  та стан CО. 

Частота та характер виявлення ВРВ стравоходу та шлунку в обстежених 

хворих представлені в табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

Частота виявлення ВРВ стравоходу та шлунка в обстежених хворих 

ФЕГДС ознаки І група (82 хворих) ІІ група (38 хворих) 

Абс. % Абс. % 

ВРВ стравоходу: 82 100 38 100 

- ВРВ стравоходу І ступені 18 22* 10 26,3 

- ВРВ стравоходу ІІ ступені 26 31,7 16 42,1** 

- ВРВ стравоходу ІІІ ступені 38 46,3** 12 31,6 

ВРВ шлунка 43 52,4** 16 42,1 

Примітка: * - у статистичних даних достовірної різниці не виявлено (р>0,05);  

        ** - статистичні показники у хворих достовірно відрізняються (р<0,05). 

 

З наведених результатів (табл. 5.1.1.) бачимо, що у 100% хворих обох груп 

спостерігали варикозне розширенння вен стравоходу. Але існує деяка відмінність: у 

хворих І групи достовірно частіше (р<0,05) спостерігали ВРВ стравоходу ІІІ ступеня 

(46,3%),  ніж у хворих ІІ групи (31,6%). Також серед хворих І групи достовірно 

частіше (р<0,05) реєстрували ВРВ шлунку (52,4%), ніж серед хворих ІІ групи 

(42,1%). А серед хворих ІІ групи достовірно частіше виявляли ВРВ стравоходу ІІ 
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ступеню (42,1%) ніж у хворих І групи (31,7%) - р<0,05. ВРВ стравоходу І ступеню 

майже з однаковою частотою діагностували як у хворих І групи (22%), так і у 

хворих ІІ групи (26,3%) -  р>0,05. 

 Слід відзначити, що у хворих з ВРВ стравоходу ІІІ ступеня при 

доплерографічному обстеженні спостерігали більш виражене зниження показників 

об’ємного кровотоку по v.portae, ніж у пацієнтів з ВРВ стравоходу І-ІІ ступенів, а 

серед хворих з ВРВ шлунка цей показник був ще більш зниженим. 

 

Таблиця 4.2 

Частота виявлення моторно-евакуаторних змін ЕГДЗ у обстежених хворих на цироз 

печінки 

ФЕГДС ознаки І група (82 хворих) ІІ група (38 хворих) 

Абс. % Абс. % 

Неповне замикання кардії 39 47,6* 14 36,8 

Гастроезофагальний рефлюкс 80 97,6** 27 71,1 

Дуоденогастральний рефлюкс 32 51,2** 20 34,2 

Примітка: * - у статистичних даних достовірної різниці не виявлено (р>0,05);  

        ** - показники у хворих статистично достовірно відрізняються (р<0,05). 

 

При зіставленні неповної замикальної функції кардії достовірної відмінності 

не спостерігали, хоч вона частіше діагностована у НР-інфікованих хворих (47,6%), 

ніж у НР-неінфікованих хворих (36,8%) - р>0,05. ГЕР достовірно частіше 

реєстрували у хворих І групи (97,6%), ніж у хворих ІІ групи (71,1%) - р<0,05. Також 

у хворих І групи достовірно частіше (р<0,05) реєстрували ДГР (51,2%), ніж у хворих 

ІІ групи (34,2%).  

ГЕР у поєднанні із порушенням функції кардіальної розетки зустрічалось 

частіше у хворих І групи у (53,9%), ніж у НР-неінфікованих пацієнтів (35,7%) - 

р<0,05. Результати наведені на рис.4.1. 
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Примітка: * - статистичні показники у хворих І та ІІ групи достовірно 

відрізняються (р<0,05). 

 

При ендоскопічному обстеженні у НР-інфікованих хворих достовірно частіше 

спостерігали поєднання ДГР із недостатньою замикальною функцією пілоричного 

сфінктеру (57,1%), ніж у НР-неінфікованих хворих (46,2%) - р<0,05. Також слід 

відзначити, що ДГР у поєднанні із рефлюкс-езофагітом частіше виявляли у хворих І 

групи (84,4%), ніж у хворих ІІ групи (25%) - р<0,05. Результати наведені у табл.4.3. 

Таблиця 4.3 

Частота виявлення поєднаних моторно-евакуаторних розладів ЕГДЗ у обстежених 

хворих на цироз печінки 

ФЕГДС ознаки І група (82 хворих) ІІ група (38 хворих) 

ДГР + порушення функції пілоричного 

сфінктеру 

57,1 %* 46,2 % 

ДГР + рефлюкс-езофагіт 84,4 %** 25 % 

Примітка: статистичні показники у хворих І та ІІ групи достовірно 

відрізняються: * - р<0,05; ** - р<0,01. 

 

При аналізі стану СО стравоходу прийшли до висновків, що запальні зміни 

дистального відділу у хворих як І групи (52,4%), так і ІІ  групи (56%) майже з 

однаковою частотою поєднуються з недостатністю кардіальної розетки - р>0,05, що 

наведено на рис. 4.2. 
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Рис.4.1. Частота поєднання ГЕР та порушення функції 

кардіальної розетки
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Примітка: * - достовірної різниці між статистичними показниками хворих І та 

ІІ групи не виявлено (р>0,05). 

 

Аналізуючи стан СО стравоходу достовірних відмінностей вираженості 

запалення між групами не виявлено. Запалення СО стравоходу майже з однаковою 

частотою спостерігали як у НР-неінфікованих хворих (65,8%), так і НР-інфікованих 

хворих (61,2%) - р>0,05 (рис.4.3.). 

 

 

Примітка: * - достовірної різниці між статистичними показниками хворих І та 

ІІ групи не виявлено (р>0,05). 

Ступінь та частота вираженості запальних змін СО стравоходу у хворих на ЦП 

представлено на рис. 4.4. 
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Рис. 4.2. Частота поєднання запалення СО стравоходу та 

недостатності кардіальної розетки
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Рис. 4.3. Частота виявлення запальних змін СО стравоходу у 

хворих на цироз печінки
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Примітка: * - статистичні показники у хворих І та ІІ групи достовірно не 

відрізняються (р>0,05). 

 

У хворих обох груп частіше виявляли запалення СО стравоходу мінімального 

ступеня, а саме:  0 ступені - у 52,4% хворих І та у 48% хворих ІІ групи; І ступені - у 

35,7% хворих І та у 28% хворих ІІ групи (р>0,05). Запалення ІІ ступеню частіше 

спостерігали у хворих ІІ групи (20%), ніж у хворих І групи (4,8%) - р<0,05. Лише у 

7,1% хворих І та у 4% хворих ІІ групи діагностовано запалення    ІІІ ступеню 

(р>0,05). 

Під час ендоскопічного дослідження встановили, що у хворих ІІ групи частіше 

виявляється ерозивний рефлюкс-езофагіт дистального відділу стравоходу (42,1%), 

ніж у хворих І групи (18,3%) - р<0,01. Результати наведені на рис.4.5. 
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Рис. 4.4. Частота вираженості запальних змін СО стравоходу 

у хворих на ЦП
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Примітка: * - статистичні показники у хворих І та ІІ групи достовірно 

відрізняються (р<0,01). 

 

Встановили, що у НР-інфікованих хворих ендоскопічно запальні зміни СОШ 

виявляються достовірно частіше (89%), ніж у НР-неінфікованих хворих (68,4%) - 

р<0,05. Також спостерегли, що у хворих І групи, майже в два рази частіше 

уражається СО АВ, ніж ТШ (87,7% і 48%) - р<0,05. А у хворих ІІ групи майже з 

однаковою частотою уражається СО як АВ , так і ТШ (42,1% і 47,4%) - р>0,05. (Див. 

табл. 4.6. та 4.7.). 

 

 

Примітка: * - статистичні показники у хворих І та ІІ групи достовірно 

відрізняються. 
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Рис. 4.5. Частота виявлення ерозивного рефлюкс-езофагіту 

у хворих на цироз печінки
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Рис. 4.6. Частота виявлення запальних уражень СО шлунка у 

хворих на цироз печінки
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Примітка: * - статистичні показники у хворих І та ІІ групи достовірно не 

відрізняються (р>0,05); ** - статистичні показники у хворих І та ІІ групи достовірно 

відрязняються (р<0,05). 

При аналізі отриманих даних також встановили, що статистично достовірно, 

майже в два рази частіше, уражається АВ у НР-інфікованих хворих (87,7%), ніж у 

НР-неінфікованих (42,1%) - р<0,05 (рис. 4.7.). 

Достовірної різниці вираженості запалення СО ТШ між групами не 

спостерігали, але інтенсивність запалення була вищою у НР-інфікованих хворих. 

Визначаючи глибину ураження СО ТШ виявили, що у хворих обох груп частіше 

спостерігається запалення мінімального ступеню, а саме: - 0 ступінь діагностовано у 

51,4% хворих І та у 50% хворих ІІ групи; І ступінь – у 22,9% хворих І та у 33,3% 

хворих ІІ групи; ІІ ступеню – у 20% хворих І та у 16,7% хворих ІІ групи. ІІІ ступінь 

запалення спостерігали тільки у НР-інфікованих хворих (5,7%) – у всіх випадках 

р>0,05. 

При визначенні ступенів запалення СО АВ шлунка також встановили, що у 

хворих І групи достовірно частіше (р<0,05) спостерігаються запальні зміни ІІ-го та 

ІІІ-го ступеня, ніж у хворих ІІ групи. Запалення ІІІ ступеню діагностовано тільки у 

хворих І групи (42,19%). Запалення ІІ ступеню спостерігали у 50% хворих І та у 25% 

хворих ІІ групи - (р<0,05). У хворих ІІ групи найчастіше виявляли запалення 1-го 

ступеня (62,5%) проти 3,13% у хворих І групи (р<0,05). Результати наведені на рис. 

4.8 та 4.9. 
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Примітка: * - статистичні показники у хворих І та ІІ групи достовірно 

відрізняються (р<0,05). 
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Рис. 4.8. Частота вираженості запалення СО тіла шлунку у 

хворих на ЦП
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Примітка: * - статистичні показники у хворих І та ІІ групи достовірно 

відрізняються (р<0,05). 

Характеризуючи ендоскопічну картину пангастрит спостерігали у  31,7% 

хворих І групи, та у 18,4% хворих ІІ групи - р<0,05 (рис.4.10.). 

Примітка: * - статистичні показники у хворих І та ІІ групи достовірно 

відрізняються (р<0,05). 

При заселенні АВ, у хворих І групи більш ніж в 3 рази частіше спостерігали 

ерозивні ураження СО (47%), ніж у хворих  ІІ групи (14,3%) - р<0,05. Це 

пов’язували із негативним впливом персистування HР на СОШ, позаяк після 

мікроскопічного обстеження отриманого під час ендоскопії біопсійного матеріалу із 

АВ, у 94% хворих виявили цю інфекцію. (рис.4.11.). 

Примітка: * - статистичні показники у хворих І та ІІ групи достовірно 

відрізняються (р<0,05). 
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Рис. 4.10. Частота виявлення пангастриту у хворих на цироз 

печінки
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Рис. 4.11. Частота ерозивного ураження антрального відділу 

шлунка у хворих на цироз печінки
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Характеризуючи стан СО ДПК, встановили, що вона частіше патологічно 

змінена у НР-інфікованих хворих на ЦП. Запальні ураження СО ДПК спостерігали у 

75,6% хворих І та у 52,6% хворих ІІ групи (р<0,05). Також запалення СО цибулини 

ДПК достовірно частіше (р<0,05) виявляли у НР-інфікованих хворих (67,1%), ніж у 

НР-неінфікованих хворих (42,1%). Результати представлені на рис. 4.12. 

Примітка: * - статистичні показники у хворих достовірну різницю (р>0,05). 

45,5

12,5

36,4

25

17,7

56,3

5,5
6,3

0

10

20

30

40

50

60

%

I група* II група 0

1

2

3
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Примітка: * - у хворих І та ІІ групи показники достовірно відрізняються 

(р>0,05), крім 0 ступеня. 

 

У хворих І групи інтенсивність запалення СО цибулини ДПК була більш 

вираженою. ІІ та ІІІ ступені запалення спостерігали у 36,4% та у 45,5% хворих І 

групи і лише у 25% та 12,5% хворих ІІ групи (р<0,05). У хворих ІІ групи частіше 

виявляли запалення СО цибулини ДПК І ступеня (56,3%), ніж серед хворих І групи 

(17,7%) - р<0,05. Мінімальний ступінь запалення СО цибулини ДПК діагностували у 

5,5% хворих І та у 6,3% хворих ІІ групи (р>0,05). 

При ендоскопічному обстеженні знайдено і охарактеризовано виразкові 

дефекти  СО гастродуоденальної зони. Виразка із локалізацією у шлунку 

діагностована майже з однаковою частотою у хворих обох груп, а виразка ДПК в 4 

рази частіше виявлялась у НР-інфікованих хворих. 

У 8,5% хворих І групи та у 5,3% хворих ІІ групи під час ендоскопічного 

дослідження знайдено виразку шлунка (р>0,05). У всіх хворих ІІ групи виразковий 

дефект знайшли в ТШ, а в ґелікобактерінфікованих хворих у всіх випадках -  із 

локалізацією в АВ шлунка. Виразки були розміром від 0,5 до 1,0 см, в середньому 

діаметр у хворих І групи скдалав 6,7±0,4 мм, а у хворих ІІ групи – 6,9±0,4 мм. 

Виразку ДПК виявили у 20,7% хворих І групи і лише у 5,3% хворих ІІ групи, 

переважно на передній стінці органа. В середньому їх діаметр у хворих І групи 

складав 7,1±0,5 мм, а у хворих ІІ групи – 6,8±0,2 мм. 

Після морфологічного обстеження встановили, що у НР-інфікованих хворих 

чим вищий ступінь бактеріальної контамінації СО, тим більші розміри та глибший 

виразковий дефект. Виявили сильний кореляційний зв’язок (r=1,0) між ступенем 

заселення СОШ НР та розмірами виразкових дефектів. Результати наведені на 

рис.4.14. 
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Примітка: * - достовірної різниці між показниками хворих І та ІІ групи не 

виявлено (р>0,05); ** - виявлено достовірну різницю між даними хворих І та ІІ 

групи (р<0,05). 

 

У хворих обох груп виявили ВРВ стравоходу та шлунка. У хворих І групи 

частіше діагностовано ВРВ стравоходу ІІІ ступеня, а у хворих ІІ групи – ІІ ступеня 

(р<0,05). 

 

 

Примітка: * - показники хворих І та ІІ групи достовірно відрізняються (р<0,05). 
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Рис. 4.14. Частота виявлення виразкового дефекту ЕГДЗ у 

хворих на цироз печінки
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4.2. Морфологічні зміни слизової оболонки шлунка у хворих на цироз печінки 

Під час мікроскопії мазків-відбитків у 93,9% хворих І групи HР виявляли із 

біопсійного матеріалу АВ шлунка. Лише у 6,1% хворих НР діагностовано в СО ТШ 

шлунка (р<0,01) – рис.4.16. 

Примітка: * - статистичні показники достовірно відрізняються (р<0,01). 

Інтенсивність мікробного заселення СО визначали, користуючись шкалою 

Л.И.Аруїна. Встановили, що НР контамінація у більшості випадках відповідала ІІІ 

ступеню (61%) та ІІ ступеню (32,9 %). Тільки у 6,1% хворих інтенсивність заселення 

СОШ НР відповідала І ступеню (це саме ті випадки, коли НР знайдено тільки у СО 

ТШ). Результати представлені на рис. 4.17. 

Примітка: статистичні показники достовірно відрізняються - * - р<0,05;  

   ** - р<0,01. 
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Рис. 4.16. Частота виявлення НР в різних відділах СО шлунка
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Примітка: * - достовірної різниці між показниками хворих не виявлено (р>0,05). 

При морфологічному обстеженні  у всіх хворих знаходили в тій чи іншій мірі 

вираженості ознаки ураження СО гастродуоденальної зони. У 44 хворих І групи та у 

22 хворих ІІ групи виявили ознаки глибокого гастриту (р>0,05) – (рис.4.18.). У 

53,7% хворих І групи спостерігали зміни у вигляді глибокого гастриту, у 39% 

хворих – у вигляді атрофічного гастриту, із вогнищами кишкової метаплазії у 7,3% 

випадків. Також у всіх НР-інфікованих хворих спостерігали патологічні зміни у СО 

пілоричного відділу шлунка. 

У НР-неінфікованих хворих глибокий гастрит проявлявся з невираженою 

клітинною щільністю запального процесу, а саме у 77,3% випадків віповідала І 

ступеню вираженості, у 13,6% випадків – 0 ступеню, тоді як у жодного НР-

інфікованого хворого не спостерігали 0 ступінь, а І ступінь знайшли лише у 2,2% 

хворих (р<0,01). У НР-інфікованих хворих клітинна щільність запального 

інфільтрату частіше відповідала ІІ-му (63,6%) та ІІІ-му (34,1%) ступеням, тоді як у 

НР-неінфікованих хворих ІІ ступінь виявили лише у 9,1% випадків, і серед цих 

хворих не діагностували ІІІ ступінь вираженості (р<0,01). 

Таблиця 4.4 

Частота вираженості запального процесу СОШ в обстежених хворих 

Клітинна щільність 

запального інфільтрату 

І група ІІ група 

Кількість 

хворих 

% хворих Кількість 

хворих 

% хворих 

0 ступінь 0 0 3 13,63* 

І ступінь 1 2,23 17 77,27** 
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Рис. 4.18. Виявлення ознак глибокого гастриту у хворих на 

цироз печінки

Кількість хворих

% хворих*
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ІІ ступінь 28 63,64** 2 9,1 

ІІІ ступінь 15 34,10** 0 0 

Примітка: статистичні показниками достовірно відрізняються –  * - р<0,05; 

                  ** - р<0,01. 

Загострення хронічного гастриту теж статистично достовірно частіше 

діагностовано у НР-інфікованих 76 (92,7%), ніж у НР неінфікованих 15 (38,5%) 

хворих - р<0,01. Дані наведені на рис. 4.19. 

Примітка: * - між статистичними показниками у хворих  виявили достовірну 

різницю (р<0,01). 

Таблиця 4.5 

Вираженість активності загострення хронічного гастриту в обстежених хворих на 

цироз печінки 

 

Рівень активності 

І група ІІ група 

Кількість 

хворих 

% хворих Кількість 

хворих 

% хворих 

0 ступінь 1 1,3* 0 0 

І ступінь 8   10,5* 2 13,3 

ІІ ступінь 19 25 6    40** 

ІІІ ступінь 48    63,2** 7 46,7 

Примітка: * - між показниками статистично достовірної різниці не виявили (р>0,05); 

** - між статистичними показниками виявили достовірну різницю    (р<0,05). 

 

76
92,7

15

38,5

І група ІІ група

Рис. 4.19. Загострення хронічного гастриту у хворих на цироз 

печінки
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Рівень активності хронічного гастриту мінімального ступеня майже не 

відрізнялось у НР-інфікованих та НР-неінфікованих хворих: 0 ступінь виявлено у 

одного пацієнта І групи  і не виявлено у жодного хворого ІІ групи. 1 ступінь 

активності спостерігали у 10,5% хворих І та у 13,3% хворих ІІ групи (р>0,05). У 

хворих обох груп найчастіше виявлено 3 ступінь активності. Але у НР-інфікованих 

хворих  вона реєстрована достовірно частіше (63,2%), ніж у НР-неінфікованих 

хворих (46,7%) - р<0,05. 

Алергічний компонент запалення був відсутній у всіх випадках в групі НР-

неінфікованих осіб.  

Серед НР-інфікованих пацієнтів алергічний компонент запалення виявили з 

високою частотою  (у 65 обстежених осіб). Вираженість алергічної реакції частіше 

відповідала 2 (53,9%) і рідше 1 (46,2%) ступенями. Дані представлені на рис. 4.20 

При морфометрії спотерігали виражену дистрофію та ослаблення 

слизопродукуючої функції у всіх гелікобактерінфікованих пацієнтів, що у 65,9% 

випадків поєднувалось із вираженим послабленням її функціональної активності. 

Серед НР-неінфікованих хворих виявили лише слабо виражену дистрофію у 

слизопродукуючому апараті мукоцитів (73,7% хворих), що тільки  у 23,7% пацієнтів 

поєднувалась із помірно вираженим послабленням їх функціональної активності - 

р<0,05. (рис.4.21.). 
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Рис. 4.20. Частота та вираженість алергічного компоненту 

запалення  в обстежених хворих
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Примітка: * - статистичні показники у хворих І та ІІ групи достовірно 

відрізняються (р<0,05). 

Таблиця 4.6 

Морфометричні зміни у слизопродукуючому апараті СОШ 

Морфометричні показники: Норма І група ІІ група 

Висота (мкм):  

Поверхневого епітелію 38,2±1,2 30,0±0,97  33,95±2,28 

Ямкового епітелію 30,7±2,4 23,49±1,18  26,97±2,01 

Вміст секрету (мкм) в:  

Поверхневому епітелії 14±1,28 8,43±0,7 9,11±1,25  

 Ямковому епітелії 16,7±1,17 10,88±0,98 11,20±1,09  

 

Висота поверхневого епітелію у НР-неінфікованих хворих у середньому 

складала (33,95±2,28) мкм, а у НР-інфікованих пацієнтів цей показник був ще більш 

пониженим - (30,0±0,97) мкм. Висота ямкового епітелію у хворих ІІ групи знизилась 

тільки до (26,97±2,01) мкм, тоді як у хворих І групи знизилась аж до  (23,49±1,18) 

мкм. Вміст секрету у хворих ІI групи був зниженим як в поверхневому епітелії (до 

9,11±1,25) мкм, так і в ямковому епітелії – (до 11,20±1,09) мкм. У хворих І групи 

поряд із дистофією у слизопродукуючому епітелії у більшості випадках 

спостерігалася дистрофія і послаблення функціональних можливостей мукоцитів. 
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Вміст секрету в поверхневому епітелії знизився до (8,43±0,70) мкм, а в ямковому 

епітелії – до (10,88±0,98) мкм. 

 

4.3. Визначення Helicobacter pylori у хворих на цироз печінки за допомогою 

імуноферментного аналізу. 

 Антитіла до НР були діагностовані у 82 (68,3%) хворих, а у 38 (31,7%) НР не 

виявлені. Результати представлені на рис.4.22. 

 

 Розподіл НР-інфікованих хворих на ЦП залежно від титрів сумарних антитіл 

до антигенів НР представлено у табл. 4.7. 

Таблиця 4.7 

Розподіл НР-інфікованих хворих на цироз печінки залежно від титрів 

сумарних антитіл до антигенів Нelicobacter pylori 

Титри сумарних антитіл Кількість хворих % хворих 

Менше 1 : 10 38 31,7 

1 : 10 4 3,3 

1 : 20 16 13,3  

1 : 40 28 23,3 

1 : 80 19 15,8 

1 : 160 15 12,5 
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Як видно із табл. 4.7., у 38 (31,7%) хворих результат імунологічного 

дослідження виявився негативним, тобто титр сумарних антитіл до антигенів НР був 

менше 1:10. Серед НР-позитивних хворих частіше реєстрували титри сумарних 

антитіл 1:40, а саме - у 28 (23,3%) хворих. Титр сумарних антитіл 1:80, що 

розглядався як сильнопозитивний, зареєстрували у 19 (15,8%) хворих. Майже з 

однаковою частотою спостерігали титри сумарних антитіл 1:20 та 1:160, відповідно 

у 16 (13,3%) та у 15 (12,5%) хворих. У 4 (3,3%) хворих спостерігали титр 1:10, т.т. 

результат оцінювався як сумнівний, але під час гістологічної оцінки отриманих 

біоптатів і в цих хворих виявили НР. Саме в цих випадках НР зустрічали лише у СО 

ТШ і контамінація відповідала ІІ ступеню. 

Узагальнюючи результати двох методів дослідження (імунологічного та 

гістологічного), прийшли до висновку, що 82 хворих НР-інфіковані та 38 хворих 

НР-неінфіковані, що представлено на рис. 4.22. 

 Аналізуючи отримані дані, встановлено, що НР-інфіковано 47 (57,3%) 

чоловіків і 35 (42,7%) жінок. НР інфекція частіше зустрічається серед хворих у віці 

51-60 років, а саме у 28 (34,2%) хворих. У віці від 41 до 50 років та від 31 до 40 років 

хворі інфіковані майже з однаковою частотою, відповідно 18 (22%) та 17 (20,7%) 

хворих . У віці 20-30 років НР-інфекція спостеріається у 11(13,4%), а у віці від 61 до 

70 років – у 8 (9,7%) хворих. 

 

4.4. рН-метричне дослідження кислотоутворюючої функції шлунка у 

обстежених хворих на цироз печінки з гіпертензивною портальною гастропатією 

Для дослідження шлункової секреції хворим проводили експрес рН-метрію. 

Від проведення рН-моніторингу у обстеженого контингенту хворих ми відмовилися 

у зв’язку з тим, що для цієї процедури необхідне введення мікрозонду через ніс 

пацієнта. У третини досліджених нами хворих на цироз печінки спостерігались 

носові кровотечі і виявлялися ознаки коагулопатії, що ще більше підвищує ризик 

виникнення носових кровотеч під час виконання даної маніпуляції. 
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Із наведених результатів видно, що гіперацидний стан у 2 рази частіше 

реєстрували у НР-неінфікованих хворих, причому, виражений гіперацидний стан 

спостерігали у 47,4% хворих, помірну гіперацидність – у 21,1% хворих. У хворих І 

групи частіше виявляли нормоацидність (65,9%), гіперацидний стан серед пацієнтів 

цієї групи реєстрували у 34,2% випадків (у 22% - гіперацидність виражена, у 12,2% 

випадків- гіперацидність помірна). Серед хворих ІІ групи нормоацидність 

спостерігали у 31,9% випадків (р<0,05) - рис. 4.23. 

Примітка: * - показники у групах достовірно відрізняються (р<0,05). 
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хворих

І група

ІІ група

Рис. 4.24. Розподіл норморацидності за функціональними 

інтервалами у обстежених хворих
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Примітка: * - між статистичними показниками хворих І та ІІ групи виявлено 

достовірну різницю (р<0,05). 

 Як видно на рис. 4.24., у хворих ІІ групи із нормоацидним станом шлункової 

секреції ФІ частіше відповідав селективному, а кислотність становила 1,8±0,16. У 

хворих І групи частіше реєстрували субтотальний нормоацидний стан, а кислотність 

становила в середньому 2,0±0,2 (р<0,05). 

 

Помірну гіперацидність в 1,7 рази частіше спостерігали у НР-неінфікованих 

хворих, і саме серед них реєстрували субтоталний гіперацидний стан (р<0,05). 

Кислотність при цьому у хворих ІІ групи в середньому складала 1,4±0,1. У хворих І 

групи з вираженим гіперацидним станом ФІ частіше відповідав селективному та 

абсолютному, а кислотність для них складала – 1,3±0,3. 

Примітка: * - між статистичними показниками хворих І та ІІ групи виявлено 

достовірну різницю (р<0,05). 

Виражений гіперацидний стан також у 2,2 разів частіше спостерігався у НР-

неінфікованих хворих на ЦП із гастропатією (р<0,05), причому переважала 

тотальна, субтотальна та абсолютна гіперацидність, а кислотність в середньому 

складала 1±0,3. У хворих І групи частіше виявляли селективну та абсолютну 

виражену гіперацидність, а кислотність становила 0,9±0,2. (рис. 4.26.). 
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 Примітка: *  - між статистичними показниками у хворих І та ІІ групи виявлено 

достовірну різницю (р<0,05). 

 

4.5. Визначення концентрації гастрину в сироватці крові в обстежених хворих 

на цироз печінки з гіпертензивною портальною гастропатією 

Гастроінтестинальний гормон гастрин здійснює широкий спектр фізіологічних 

впливів на органи травлення, та відіграє важливу роль у процесах функціонування 

СОШ [72, 80, 231, 339].  

При заселенні шлунка НР виникають деструктивно-запальні зміни СО, які 

ведуть до морфологічних змін у G- і D-клітинних популяціях шлунку, які сприяють 

порушенню взаємодії між гастринового і соматостатинового ланками місцевої 

дифузної ендокринної системи [179, 200, 280]. В умовах інфікування СОШ НР 

відбувається гіперстимуляція G-клітин, що веде до підвищеного виділення гастрину 

та зниження кількості у СО пілоричного відділу шлунка D-клітин [256, 262]. 

Гастрин, у свою чергу, здатний стимулювати синтез ДНК та трофіку СО, 

забезпечуючи тим самим інтенсивність проліферативного режиму епітелію шлунка. 

З позицій оцінки ролі НР та гастрину в процесі клітинного поновлення СОШ їх слід 

розглядати як синергістів цієї події. Очевидно, певна частина гіперпроліферативного 
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ефекту НР реалізується саме через гастринопосередкований механізм. Ерадикація 

НР супроводжується зворотнім ефектом [36, 45, 186]. 

Ще одним механізмом впливу бактерій на продукцію гастрину є утворення 

“лужної хмари” з іонів амонію, що зменшує фізіологічне гальмування G-клітинами 

гастрину в кислому середовищі. Внаслідок усіх цих процесів знижується 

співвідношення G/D клітин, що поєднується зі стимуляцією кислотоутворення [136, 

139]. Однак, слід зазначити, що тривала персистенція НР-бактерій на СОШ веде до 

поступового пересування бактерії в проксимальному напрямку з виникненням 

атрофічних змін у ТШ, що можуть супроводжуватися зниженням КУФ шлунка. 

Саме тому, для уточнення патогенетичних механізмів виникнення ПГ у 

хворих на ЦП ми вважали за доцільне визначити рівень сироваткового гастрину у 

даного контингенту хворих. 

 

 Хворих І таІІ груп розподілили на 3 підгрупи, залежно від локалізації НР та 

ураження СОШ: А  підгрупа – в АВ, В підгрупа – у ТШ, С підгрупа – одночасно в 

АВ та ТШ. Контрольну групу склали 30 здорових осіб (співпрацівники та студенти 

медичного факультету, серед яких перед проведенням дослідження проводили 

анкетування стосовно відсутності уражень ЕГДЗ). 

 Рівень сироваткового гастрину у здорових осіб становив 72,4±3,2 пг/мл (n=30). 

В подальшому ці значення ми оцінювали як нормальні показники рівня гастрину. 

 У хворих ІІА підгрупи (антральна локалізація ураження СОШ) спостерігали 

виражену гіпогастринемію – 7,2±3,8 пг/мл (р<0,05) порівняно із контрольною 

групою. При ураженні ТШ (В підгрупа) не спостерігали будь-яких відхилень від 

нормальних показників гастрину, а саме 78,3±5,2 пг/мл. При одночасному ураженні 

АВ та ТШ (С підгрупа) виявляли гіпергастрінемію 126,0±3,9 пг/мл, але показники 

статистично не відрізнялись від норми (р>0,05).  

 У НР-інфікованих хворих у всіх трьох підгрупах відзначалося підвищення 

рівня гастрину, а саме: в А підгрупі (антральна локалізація) гіпергастринемія 

становила 142,8±5,9 пг/мл, що за достовірними статистичними даними (р<0,05) 

перевищував значення рівня сироваткового гастрину як, порівняно, із НР-
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негативною групою хворих, так і з контрольною групою. У хворих В гідгрупи 

(ураження ТШ) спостерігали тенденцію до гіпергастринемії – 121,4±3,6 пг/мл 

(р>0,05). При одночасному ураженні АВ та ТШ (С підгрупа) у хворих виявляли 

значну гіпергастринемію – 148,3±5,2 пг/мл, що достовірно перевищували такі 

показники як у контральній, так і у НР-неінфікованій групі хворих (р<0,05). 

Результати проведених досліджень наведені на рис. 4.27. 

 

 У НР-інфікованих хворих рівень сироваткового гастрину досліджували також 

залежно від ступеня обсіменіння СОШ НР. У НР-позитивних хворих із ІІІ ступеню 

контамінації рівень гастрину становив 143,5±4,6 пг/мл, а з ІІ ступеню контамінації – 

141,5±5,3 пг/мл, тобто достовірної різниці статистичних даних не спостерігали 

(р>0,05). 

 4.6. Обговорення результатів 

При проведенні ФЕГДС встановили, що у хворих І групи частіше діагностували 

ВРВ стравоходу ІІІ ступеню (46,3%), а серед хворих ІІ групи частіше виявлено ВРВ 

стравоходу ІІ ступеню (42,1%) - р<0,05. ВРВ стравоходу ІІІ ступеню у хворих обох 

Рис. 4.27. Концентрація сироваткового гастрину у хворих на 
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груп супроводжувався вираженим пониженням об’ємного кровотоку по v.portae та 

v.lienalis, порівняно з пацієнтами, у яких виявили ВРВ стравоходу І-ІІ ступенів. 

Під час оцінки моторних порушень у верхніх відділах ЕГДЗ встановили, що ГЕР 

та ДГР частіше виявляється у НР-інфікованих хворих (97,6% та 51,2%), ніж у НР-

неінфікованих пацієнтів (71,1% та 34,2%) - р<0,05.  

Запальні ураження СО стравоходу діагностували з однаковою частотою у хворих 

обох груп (у 61,2% випадків серед хворих І групи та у 65,8% серед хворих ІІ групи - 

р>0,05), вони були переважно мінімального ступеня інтенсивності.  

У НР-інфікованих хворих на 20,5% (р<0,05) частіше спостерігали запальні 

ураження СОШ порівняно з НР-неінфікованими пацієнтами на ЦП. 

У хворих І групи в 2 рази частіше виявляли ураження СО АВ шлунка (87,7%) 

порівняно із ураженням СО тіла шлунка (48%) - р<0,05. А серед хворих ІІ групи 

майже з однаковою частотою діагностовані зміни СО як АВ (42,1%), так і тіла 

шлунка (47,4%) - р>0,05. 

Інтенсивність запалення СО АВ була вищою у НР-інфікованих хворих і 

відповідала ІІ та ІІІ ступеням (50% та 42,2%), тоді як у жодного НР-негативного 

хворого запалення ІІІ ступеня  не було діагностовано - р<0,05.  

Ерозивні ураження АВ шлунка у 3,3 рази частіше діагностували у хворих І групи 

(46,9%), ніж у хворих ІІ групи (14,3%) - р<0,05. 

Більш часте ураження АВ шлунка у хворих І групи ми пов’язували із 

персистенцією НР в СОШ у даного контингента хворих.  Запальні зміни у пацієнтів 

ІІ групи, на нашу думку, в першу чергу виникають внаслідок порушення 

мікроциркуляції у СО, що виникає через виражену печінкову недостатність та ПГ. 

Інтенсивність ураження СО дна та ТШ у хворих обох груп  у більшості випадках 

була мінімальною і відповідала 0 та 1 ступеням запалення (у 51,4% і 22,9% хворих І 

та у 50% і 33,3% хворих ІІ груп) - р>0,05. Дані зміни пояснювали розвитком 

гіпердинамічного кровообігу у артеріальних та венозних судинах селезінки із 

сформуванням регіонарного гіпердинамічного стану кровообігу у цих ділянках 

шлунка.  
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Виразки шлунка майже з однаковою частотою діагностували у хворих обох груп 

(у 8,5% випадків серед хворих І та у 5,3% випадків серед хворих ІІ групи - р>0,05) із 

переважною локалізацією у верхніх його відділах у НР-неінфікованих хворих, як 

наслідок порушення мікроциркуляції в СО цієї ділянки внаслідок шунтування крові. 

У ґелікобактерінфікованих хворих знаходили виразки із переважною локалізацією в 

АВ шлунка, що ще раз підтверджує бактеріальну етіологію ульцероґенеза у даного 

континґента пацієнтів. 

Запальні ураження СО цибулини ДПК частіше виявляли у хворих І групи 

(67,1%), ніж у хворих ІІ групи (42,1%) - р<0,05. Інтенсивність запалення також була 

більш вираженою у НР-інфікованих хворих, ніж у НР-неінфікованих хворих і 

відповідала в переважній більшості 2 (36,4%) та 3 (45,5%) ступеням (р<0,05). 

Виразку ДПК у НР-інфікованих хворих (20,7%) майже в 4 рази частіше виявляли 

порівняно із НР-негативними хворими  (5,3%) - р<0,01. 

У 93,9% хворих на ЦП із ГПГП під час оцінки біопсійного матеріалу з верхніх 

відділів ШКТ виявили тотальне заселення СОШ ґелікобактерною інфекцією і тільки 

в поодиноких випадках (6,1%) виявляли контамінацію НР, лише в СО тіла або в СО 

пілоричного відділу шлунка - р<0,01. Інтенсивність контамінації СОШ НР у 60,9% 

випадків відповідала ІІІ ступеню, у 32,9% випадків – ІІ ступеню і лише у 6,1% 

випадків – І ступеню - р<0,05. 

При морфологічній оцінці встановили, що у 92,7% хворих НР-інфекція сприяла 

морфологічній картині хронічного гастриту, провокуючи його активність і розвиток 

місцевої алегічної реакції (79,3%). У НР-неінфікованих хворих спостерігали менш 

виражені морфологічні порушення в СО, також частота та глибина ураження у них 

була менш вираженою, порівняно із НР-інфікованими хворими. Алергічний 

копмонент запалення у всіх випадках був відсутній у НР-негативних хворих. При 

проведенні  морфометрії висота поверхневого епітелію у НР-неінфікованих хворих в 

середньому складала 33,95±2,28 мкм, а у НР-інфікованих пацієнтів цей показник був 

більш зниженим - 30,0±0,97 мкм. Висота ямкового епітелію у НР-неінфікованих 

хворих знизилась до 26,97±2,01 мкм, тоді як у НР-інфікованих хворих знизилась аж 

до  23,49±1,18 мкм. Вміст секрету у НР-неінфікованих хворих був зниженим як у 
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поверхневому епітелії (до 9,11±1,25) мкм, так і в ямковому епітелії – (до 11,20±1,09) 

мкм. У НР-інфікованих хворих поряд із дистрофією у слизопродукуючому епітелії 

спостерігали дистрофію і послаблення функціональних можливостей мукоцитів. 

Вміст секрету в поверхневому епітелії знизився до 8,43±0,7 мкм, а в ямковому 

епітелії – до 10,88±0,98 мкм. 

Під час оцінки КУФ шлунка виявили, що у НР-інфікованих хворих на ЦП із 

ГПГП підвищене кислотоутворення в шлунку зустрічалося у 2 рази рідше (22%), 

ніж у НР-неінфікованих хворих на ЦП із ГПГП (47,4%) - р<0,05. У НР-інфікованих 

хворих на ЦП із ГПГП найчастіше реєстрували нормоацидний стан шлункової 

секреції (65,9%) на противагу 31,6% у НР-неінфікованих хворих - р<0,05. На нашу 

думку, цей факт свідчив на користь кислотно-пептичного фактору у виникненні 

ознак гастропатії у НР-неінфікованих  хворих ІІ групи, а у НР-інфікованих хворих 

на першому місці стоїть персистування НР, а кислотно-пептичний фактор має лише 

другорядне значення. 

При визначенні рівня сироваткового гастрину встановили, що у НР-негативних 

хворих при антральній локалізації ураження СОШ спостерігається виражена 

гіпогастринемія – 7,2±3,8 пг/мл (р<0,05). При ураженні СО тіла шлунка у ІІ групі 

хворих виявляли нормальні показники сироваткового гастрину (78,3±5,2 пг/мл), і 

лише при одночасному ураженні СО АВ та тіла шлунка діагностується 

гіпергастринемія (126,0±3,9 пг/мл) - р>0,05.  

У НР-інфікованих хворих спостерігали виражену гіпергастринемію, а саме: при 

антральній локалізації НР у СОШ рівень гастрину становив 142,8±5,9 пг/мл, 

(р<0,05); при локалізації НР у СО тіла шлунка спостерігали тенденцію до 

гіпергастринемії – 121,4±3,6 пг/мл (р>0,05), а при одночасній локалізації НР у СО 

АВ та тілі шлунка у хворих виявляли значну гіпергастринемію – 148,3±5,2 пг/мл.  

Тобто НР-інфекція сприяє виникненню гіпергастринемії у хворих на ЦП із 

ГПГП. Рівень її збільшення залежить від локалізації НР-інфекції у СОШ та від 

ступеня бактеріальної контамінації останнього, табто НР обумовлює 

гіперстимуляцію G-клітин. Отже, НР обумовлює не лише гіперпроліферативний 
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ефект стосовно епітеліальних клітин, але й стосовно ендокриноцитів (G-клітин), цим 

самим призводить до їх гіперплазії і, внаслідок цього, - до гіперпродукції гастрину. 
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РОЗДІЛ 5 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ТЕРАПІЇ У 

ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ З ГІПЕРТЕНЗИВНОЮ ПОРТАЛЬНОЮ 

ГАСТРОПАТІЄЮ З УРАХУВАННЯМ СТАНУ КИСЛОТОУТВОРЕННЯ ТА 

НАЯВНОСТІ HELICOBACTER PYLORI 

 

Економічна та клінічна доцільність проведення ерадикації НР при лікуванні 

захворювань, асоційованих з цією інфекцією, не викликає сумніву [132]. У 

численних дослідженнях вітчизняних та зарубіжних авторів [182] доведено, що 

успішна ерадикація НР призводить до значного зниження частоти рецидивування 

НР-залежних захворювань [187]. 

Згідно з положенням Європейської групи з питань вивчення ґелікобактерної 

інфекції (Маастрихтський консенсус 3-2005 року), велика увага приділяється 

визначенню резистентності НР до антибіотиків перед призначенням АГТ. Особливо 

це важливо при призначенні схем із застосуванням кларитроміцину [109].  

Окремих рекомендацій щодо лікування гелікобактерзалежних захворювань у 

хворих на цироз печінки нами не знайдено. 

Хворих І групи розподілили на три підгрупи, залежно від приписаного 

комплексу АГТ з урахуванням стану кислотоутворення та чутливості HР до 

антибіотиків.  

Чутливість бактерій до антибактеріальних препаратів визначали на кафедрі 

мікробіології та імунології медичного факультету УжНУ після посіву на спеціальні 

середовища та виділення чистої культури НР. Найвища чутливість виявилась до 

кларитроміцину (+++) та амоксиціліну (++). Тому основу призначених нами 

“потрійних” ерадикаційних схем складали ці два антибіотики. 

В 1.1 підгрупу ввійшли 28 НР-інфікованих хворих на ЦП із ГПГП, у яких 

після проведення експрес рН-метрії виявили гіперацидний стан (помірний чи 

виражений).  

В 1.2 підгрупу ввійшло 27 НР-інфікованих хворих на ЦП із ГПГП, у яких 

кислотність після проведення експрес рН-метрії виявилася нормальною.  
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1.3 підгрупу НР-інфікованих хворих на ЦП із ГПГП склало 27 пацієнтів, у 

яких теж виявили нормоацидний стан кислотності під час проведення 

внутрішньошлункової експрес рН-метрії. 

Але враховуючи скомпрометовану печінку у даного контингенту хворих, АГТ 

призначали на фоні прийому ГПР із двох амінокислот (аргініну та глутамінової 

кислоти) – глутаргіну: 4% - 50,0 мл 2 рази на добу на 150 мл фізіологічного розчину 

внутрішньовенно краплинним методом (40-60 крапель за хвилину) – протягом 7 діб 

з подальшим переходом на таблетований прийом препарату по 750 мг тричі на добу 

протягом 3-х тижнів [5, 156, 177, 229, 232]. 

НР-негативних хворих на ЦП із ГП також розподілили на 3 підгрупи залежно 

від призначеного лікування: 

2.1 підгрупу склали 17 НР-негативних хворих на ЦП із ГПГП, у яких під час 

проведення експрес рН-метрії виявили виражену гіперацидність. 

2.2 підгрупу НР-негативних хворих на ЦП із ГПГП склали 9 пацієнтів, у яких 

виявили помірний гіперацидний стан шлункової секреції.  

В 2.3 підгрупу включили 12 НР-негативних хворих на ЦП із ГПГП, у яких 

виявили нормальні показники шлункової секреції під час проведення експрес рН-

метрії. 

В результаті комплексного лікування у всіх хворих спостерігали позитивну 

динаміку клінічих ознак захворювання, яка проявлялася у значному поліпшенні 

загального стану, покращенні самопочуття [7, 154]. Позитивну динаміку клінічної 

симптоматики у хворих на ЦП із ГПГП  наведено на наступних рисунках. 

Під впливом комплексного лікування загальний позитивний ефект динаміки 

больового синдрому в епігастральній ділянці достовірно частіше виявили у хворих І 

групи (80,7%), на противагу 66,7% у хворих ІІ групи - р<0,05. При зіставленні 

результатів лікування під впливом різних лікувальних комплексів у хворих І групи 

достовірної різниці не спостерігали (р>0,05), хоч динаміка болей в епігастральній 

ділянці більш вираженою була у хворих 1.2 підгрупи – 96,8% (т.т. хворі, які в АГЛ 

отримували де-нол), але майже не відрізнялась від динаміки хворих, які отримували 

омепразол (90,3%) та МВ (93,6%).  Динаміка больового синдрому у хворих ІІ групи 
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найбільш вираженою була серед пацієнтів 2.1 підгрупи (100%) (хворі, які 

отримували де-нол) - р<0,05. Болі в епігастральній ділянці зникли у 88,9% хворих, 

які в комплексному лікуванні отримали МВ “Поляна Квасова” (2.3 підгрупа) і 

достовірно відрізниялись від таких показників у хворих 2.1 та 2.2 підгруп (77,8%) - 

р<0,05. Результати представлені на рис. 5.1. 

 

Примітка: * - достовірної різниці між показниками у хворих не виявлено - р>0,05;  

** - між показниками у хворих виявили статистично   достовірну різницю - р<0,05. 

 

 Після лікування дискомфорт в епігастральній ділянці зник у 90,2% хворих ІІ 

та у 86,2% хворих І групи (р>0,05). Порівнюючи позитивний ефект від призначених 

схем лікування у хворих І групи, достовірних відмінностей між підгрупами не 

спостерегли: найбільш виражені позитивні зміни були у хворих 1.1 (комплексне 
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Рис. 5.1. Динаміка больового синдрому у 

хворих на ЦП із ГП під впливом лікування
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лікування із застосуванням омепразолу) підгрупи – 98%; у хворих 1.2 (комплексне 

лікування де-нолом) та 1.3 (комплексне лікування із МВ) підгруп позитивний ефект 

після лікування складав 96,1% - (р>0,05). У хворих 2.1 (лікування де-нолом) та 2.3 

(лікування МВ) підгруп дискомфорт в епігастральній ділянці під пливом 

копмлексного лікування зник у 96,6%. Найменш виражена динаміка спостерігалася 

при використанні в комплексному лікуванні алюмагу (2.2 підгрупа) – 93,1% 

(р>0,05). (Результати  представлені на рис. 5.2.). 

Примітка: * - між показниками у хворих І та ІІ груп достовірної різниці не 

виявили (р>0,05). 

 Характеризуючи динаміку ознак диспептичного синдрому, найбільш 

виражений позитивний ефект спостерігали стосовно усунення печії. Вона зникла у 

96,% хворих І та у 92,3% хворих ІІ групи (р>0,05). Порівнюючи призначені схеми у 

хворих І групи, найбільш ефективним виявився комплекс лікування із 

застосуванням омепразолу та де-нолу – печія зникла у всіх хворих. При 

комплесному лікуванні хворих на ЦП із застосуванням МВ “Поляна Квасова” (1.3 

підгрупа) печія зникла у 96,2% хворих. Серед хворих ІІ групи найбільш ефективним 

виявився комплекс на основі де-нолу (печія зникла у всіх хворих). Під впливом 

лікування із застосуванням алюмагу (2.2 підгрупа) та МВ “Поляна Квасова” (2.3 

підгрупа) печія зникла у 96,2% хворих (р>0,05), що наведено на    рис. 5.3. 
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Примітка: * - між показниками у хворих достовірної різниці не виявлено (р>0,05). 

Ознаки нудоти під впливом лікування у хворих на ЦП із ГП зменшились або 

зовсім зникли у 87% хворих І групи та у 83,3% хворих ІІ групи (р>0,05). 

Порівнюючи вплив приписаних комплексів лікування, найбільш ефективною для 

хворих І групи виявилася схема із застосуванням МВ (1.3 підгрупа хворих), позаяк у 

них нудота зникла у 98,2% випадків. Хворі, які отримували де-нол (1.2 підгрупа), ця 

ознака зникла у 96,3% випадків, у хворих 1.1 підгрупи (лікування омепразолом) – у 

92,6% випадків (р>0,05). Серед хворих ІІ групи також найефективнішою виявилася 

схема із застосуванням МВ (2.3 підгрупа), оскільки нудота зникла або зменшилась у 

всіх обстежених хворих. У хворих 2.1 (лікування де-нолом) та 2.2 підгрупа 

(лікування алюмагом) позитивний ефект настав у 91,7% випадків (р>0,05). 

Після комплексного лікування блювота зникла у 86,8% хворих І та у 79% 

хворих ІІ групи (р>0,05). При зіставленні отриманого позитивного ефекту на 

динаміку ознак блювоти від приписаних схем терапії статистично достовірних 

відмінностей між лікувальними комплексами у хворих на ЦП із ГП не спостерігали. 

У хворих І групи найбільш ефективною виявилася схема із використанням МВ 

“Поляна Квасова” (1.3 підгрупа) і блювота зникла у 97,4% випадків (р>0,05). При 

призначенні хворим І групи омепразолу (1.1 підгрупа) та де-нолу (1.2 підгрупа) 

блювота зникла у 94,7% випадків (р>0,05). У хворих ІІ групи також 

найефективнішою виявилася схема лікування із використанням МВ (2.3 підгрупа) та 
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де-нолу (2.1 підгрупа), позаяк блювота зникла у 94,7% випадків. У хворих 2.2 

підгрупи (лікування алюмагом) позитивний ефект настав у 89,5% випадків (р>0,05). 

Таблиця 5.1. 

Позитивна динаміка відрижки у хворих на цироз печінки під впливом лікування 

Ознаки 

відрижки 

(%) 

І група ІІ група 

Заг.+ефект 1 п/г 2 п/г 3 п/г Заг.+ефект 1 п/г 2 п/г 3 п/г 

Кислим 95,5* 100 97,7 97,7 82,4 94,1 94,1 94,1 

Повітрям 60 84 84 92 72,7* 90,9 90,9 90,9 

Гірким 61,5 92,3 76,9* 92,3 80* 100* 90 90 

Примітка: * - між показниками виявлено статистично достовірні розбіжності - 

р<0,05. 

 

Під впливом комплексного лікування відрижка кислим достовірно частіше 

зникла у хворих І групи (95,5%) порівняно з хворими ІІ групи (82,4%) - р<0,05. 

Серед хворих І групи найефективнішою виявилася схема із омепразолом (1.1 

підгрупа), оскільки відрижка кислим зникла у всіх пацієнтів. У хворих 1.2 та 1.3 

підгруп відрижка кислим зникла у 97,7% випадків (р>0,05). Позитивний ефект у 

хворих ІІ групи стосовно зникнення відрижки кислим спостерігався з однаковою 

частотою у всіх підгрупах – 94,1% випадків (р>0,05). 

Відрижка повітрям після лікування достовірно, у переважній більшості зникла 

у хворих ІІ групи (72,7%) порівняно з хворими І групи (60%) - р<0,05. Із 

призначених схем у І групі хворих найефективнішою виявилася схема із 

використанням МВ “Поляна Квасова” (1.3 підгрупа), відрижка повітрям зникла у 

92% хворих. У хворих 1.1 та 1.2 підгруп позитивний ефект від лікування настав у 

84% випадків (р>0,05). У всіх трьох підгрупах ІІ групи відрижка повітрям зникла у 

90,9% випадків (р>0,05). 

Відрижка гірким після лікування також достовірно, у переважній більшості 

зникла у хворих ІІ групи (80%) порівняно із хворими І групи (61,5%) - р<0,05. 

Найефективнішою виявилася схема у хворих 2.1 (лікування де-нолом) підгрупи, 
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позаяк у жодного хворого після лікування не спостерігали відрижку гірким. У 

хворих 2.2 (схема із використанням алюмагу) та 2.3 (використання МВ) підгруп 

після лікування відрижка гірким зникла у 90% випадків (р>0,05). В І групі 

достовірно частіше спостерігали позитивну динаміку у хворих 1.1 (лікування із 

використанням омепразолу) та 1.3 (лікування МВ) підгруп – 92,3% відповідно, 

порівняно із хворими 1.2 підгруп (лікування де-нолом) – 76,9% (р<0,05). 

Сумарний позитивний ефект динаміки клінічної симптоматики у хворих на 

цироз печінки із гастропатією при використанні диференційованої терапії 

представлено на рис. 5.4. 

Примітка : * - між показниками достовірної різниці не виявили - р>0,05. 

 

Загальний позитивний ефект від проведеного комплексного лікування, в тому 

числі АГЛ, клінічної картини у І групи хворих складав 80,7% і статистично 

достовірно не відрізнявся від такого у хворих на ЦП із ГП неінфікованих НР (73,5%) 

- р>0,05. 

 Підсумовуючи частоту настання позитивної динаміки клінічної 

симптоматики в І групі хворих, найефективнішою виявилася схема терапії із 

використанням МВ “Поляна Квасова” (1.3 підгрупа) - 94,7%. У хворих 1.1 підгрупи 
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(лікування із використанням омепразолу) позитивний ефект виявили у 94,33% 

випадків, а у хворих 1.2 підгрупи (лікування де-нолом) – 91,1% випадків (р>0,05). 

Можна зробити висновок, що призначення МВ “Поляна Квасова” хворим на ЦП із 

ГП пом’якшує дію медикаментозної ерадикаційної терапії, а загальний 

терапевтичний ефект не відрізняється від стандартних антигелікобактерних схем 

лікування. 

У обстежуваних ІІ групи найкращий результат отримали від хворих, яким до 

комплексне лікування долучили де-нол (2.1 підгрупа) - 95,5%. У хворих 2.3 

підгрупи, тобто де використовували МВ “Поляна Квасова”, позитивний ефект 

клінічної симптоматики складав 94%, і майже не відрізнявся від такого у хворих 2.1 

підгрупи. Позитивний ефект клінічних симптомів у хворих на фоні прийому 

алюмагу складав 91,2%. У всіх випадках р>0,05. 

Контрольне ендоскопічне дослідження проводили через 1,5-2 місяці після 

закінчення курсу лікування. 

Слід відзначити, що стан варикозно розширених судин змінився мінімально 

після консервативного лікування. Але треба підкреслити, що за цей період у 

жодного хворого на ЦП не спостерігали кровотечі із верхніх відділів ШКТ. 

Лікування дало позитивний ефект стосовно до сфінктерного апарату ЕГДЗ. 

Перш за все це проявилося змінах ДГР, який знизився у 5,2 рази у хворих І групи  

(до лікування складав 51,2%, після лікування – 9,8%) - р<0,01, r=0,79. Після 

лікування у хворих ІІ групи ДГР зменшився у 3,2 рази (до лікування складав  34,2%, 

після лікування – 10,5%) - р<0,05. 

ГЕР тільки незначно зменшився у хворих обох груп після лікування, а саме: на 

15,9% у хворих І групи (до лікування складав 97,6%, після лікування – 81,7% 

(р<0,05)) та на 10,5% у хворих ІІ групи (до лікування 71,1%, після лікування – 60,5% 

(р<0,05)). 

Неповне замикання кардіальної розетки після лікування зменшилось на 17,1% 

у хворих І групи (до лікування складало 47,6%, після ліквання – 30,5% (р<0,05))  і на 

15,8% у хворих  ІІ групи (до лікування складало 36,8%, після ліквання – 21,1% 

(р<0,05)). Результати наведені в табл. 5.2. 
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Таблиця 5.2 

Зміна частоти моторно-евакуаторних змін ЕГДЗ у обстежених хворих на цироз 

печінки під впливом лікування 

 

ФЕГДС ознаки: 

І група ІІ група 

до 

лікування 

Після 

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

Неповне замикання кардії (%) 47,6 30,5* 36,8 21,1* 

Гастроезофагальний рефлюкс (%) 97,6 81,7* 71,1 60,5* 

Дуоденогастральний рефлюкс (%) 51,2 9,7** 34,2 10,5* 

Примітка: * - показникі достовірно відрізняються (р<0,05); 

         ** - показникі достовірно відрізняються (р<0,01). 

 

Під впливом лікування також зменшились частота та інтенсивність запалення 

у верхніх відділах ШКТ.  

Частота запалення СО стравоходу зменшилась майже з однаковою частотою 

після лікування у хворих  обох груп, а саме на 17,1% у хворих І групи (до лікування 

складало 61,2%, після лікування – 34,2% (р<0,05)) і на 15,8% у хворих ІІ групи (до 

лікування складало 65,8%, після лікування – 50% (р<0,05)). Результати наведені на 

рис. 5.5.  

 

Примітка: * - між показниками виявили достовірну різницю  - р<0,05. 
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Рис.5.5. Зміна частоти запалення СО стравоходу у хворих на 

ЦП під впливом лікування

до лікування

після лікування
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 Під впливом лікування спостерігали зменшення інтенсивності запалення СО 

стравоходу у хворих обох груп, але позитивна динаміка більш вираженою була 

серед пацієнтів І групи.  

Зміна інтенсивності запалення СО стравоходу залежно від призначених 

диференційованих схем лікування у хворих на ЦП із ГП наведено у табл. 5.3. Під 

впливом комплексного лікування в жодній підгрупі хворих не зареєстровано 

запалення ІІІ ступеня. 

 В І групі хворих найефективнішою виявилася схема із використанням 

омепразолу (1.1 підгрупа), позаяк запалення ІІ та ІІІ ступенів не спостерігалось у 

жодного хворого. В цій підгрупі спостерігали лише запалення СО мінімального 

ступеня, а саме І ступінь у 30% випадків, що на 5,7% менше, ніж до лікування 

(р>0,05), а поряд з цим зареєстровано збільшення запалення 0 ступеня інтенсивності 

на 17,6% (до лікування 52,4%, після лікування 70%) - р<0,05.  

В ІІ групі найефективнішою виявилась схема із використанням де-нолу (2.1 

підгрупа). В цій підгрупі при ендоскопічному обстеженні також спостерігали 

запалення СО лише мінімального ступеня інтенсивності: 0 ступінь виявили у 37,5% 

випадків, а І ступінь – у 62,5% випадків, що на 34,5% більше, ніж до лікування 

(р<0,05). 

У хворих 1.2 підгрупи (схема із використанням де-нолу), з однаковою 

частотою спостерігали інтенсивність запалення І та 0 ступеня (50% відповідно). 

Найменш ефективнішою виявилася схема із МВ (1.3 підгрупа), тому що після 

лікування на 5,2% частіше знайдено запалення ІІ ступеня (до лікування у 4,8% 

випадків, після лікування – у 10% випадків) - р>0,05. Також зменшилась частота 

виявлення 0 ступеню інтенсивності запалення на 12,4% (до лікування 52,4%, після – 

40%) - р<0,05. Поряд з цим І ступінь збільшився на 14,3% ( до лікування 35,7% після 

– 50%) - р<0,05. 

Найменш ефективною в ІІ групі виявилася схема лікування у 2.2 підгрупі 

(використання алюмагу). Хоч спостерегли збільшення частоти інтенсивності 

запалення І ступеня на 12% (до лікування 28%, після – 40%) - р<0,05, але паралельно 
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зменшилася 0 ступінь на 8% (до лікування 48%, після – 40%) - р>0,05. Під впливом 

лікування не змінилась частота запалення ІІ ступеня інтенсивності. 

Таблиця 5.3. 

Зміна частоти інтенсивності запалення СО стравоходу у хворих на ЦП під впливом 

лікування 

ФЕГДС 

Критерії 

Запалення 

І група ІІ група 

До ліку 

Вання 

(%) 

1 п/г 

(%) 

1 п/г 

(%) 

2 п/г 

(%) 

до ліку 

вання 

(%) 

1 п/г 

(%) 

2 п/г 

(%) 

3 п/г 

(%) 

0 ст. 52,4 70* 50 40 48 37,5 40 33,3 

1 ст. 35,7 30 50* 50* 28 62,5* 40* 50,0* 

2 ст. 4,7 0 0 10 20 0 20 16,7 

3 ст. 7,1 0 0 0 4 0 0 0 

Примітка: * - показники достовіорно збільшились під впливом лікування - р<0,05. 

Під впливом лікування також виявили зниження запальних уражень СОШ. 

Запалення СО ТШ до лікування зустрічалось майже з однаковою частотою у хворих 

обох груп, а після лікування в І групі хворих спостерігали більш виражене 

покращення ендоскопічної картини. Після лікування у хворих І групи запалення СО 

ТШ зменшилось на 22,3% (до лікування виявили у 48% випадків, після – у 25,6% 

випадків) - р<0,05, r=0,50. А серед хворих ІІ групи під впливом лікування запалення 

зменшилось на 10,5% (до лікування складало 47,4%, після – 36,8%) - р<0,05, r=0,46. 

Результати представлені на рис. 5.6. 
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Рис. 5.6. Зміна частоти запалення СО тіла шлунка у хворих на 

ЦП під впливом лікування

до лікування

після лікування
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Примітка: * -  показники у хворих після лікування достовірно відрізняються 

(р<0,05). 

 

Під впливом лікування в І групі хворих виявили достовірне зменшення 

частоти запалення СО в АВ шлунка на 37,7% (до лікування запалення в АВ виявили 

у 87,7% хворих, після лікування – у 50% хворих) - р<0,01 (r=0,88).  Серед хворих ІІ 

групи ідентичні зміни зменшилися лише на 10,5% (до лікування зміни були в 42,1% 

хворих, після – в 31,6% хворих) - р<0,05, r=0,46. З наведених результатів також 

видно, що АГТ у хворих І групи в 3,6 разів виявилась ефективнішою стосовно до 

зменшення ознак запаленя СО АВ шлунка, ніж комплексне лікування у хворих ІІ 

групи (р<0,05). 

 

 

Примітка: показники достовірно відрізнються: * - р<0,05; ** - р<0,01. 

 

Доведено, що позитивний ефект лікування (в першу чергу АГТ) більш 

виражений стосовно до СО АВ шлунку, що представлено на рис. 5.8. Видно, що під 

впливом лікування у хворих ІІ групи з однаковою частотою виявили зменшення 

ознак запаленя СО як АВ, так і ТШ. У хворих І групи в 1,7 разів частіше виявили 

зменшення ураження СО АВ, ніж ТШ (р<0,05). 
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Рис. 5.7. Зміна частоти запалення СО  АВ шлунка у хворих на 

ЦП під впливом лікування

до лікування
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Примітка: показники достовірно відрізнються: * - р<0,05. 

Таблиця 5.4 

Зміна частоти інтенсивності запалення СО  тіла та антрального відділів шлунку  у 

хворих під впливом лікування 

ФЕГДС 

Критерії 

Запалення 

І група ІІ група 

до ліку 

вання 

(%) 

1 п/г 

(%) 

2 п/г 

(%) 

3 п/г 

(%) 

до ліку 

вання 

(%) 

1 п/г 

(%) 

2 п/г 

(%) 

3 п/г 

(%) 

Запалення 

СО ТШ: 

  

0 ст. 51,4 50 57,1 50 50 33,3 33,3 40 

1 ст. 22,9 37,5* 42,9* 33,3* 33,3 66,7* 66,7* 40 

2 ст. 20 12,5 0 16,7 16,7 0 0 20 

3 ст. 5,7 0 0 0 0 0 0 0 

Запалення 

АВ ТШ: 

  

0 ст. 4,7 64,3* 61,5 50 12,5 80* 0 25* 

1 ст. 50 35,7* 38,5* 42,9 62,5 20* 66,7 50* 

2 ст. 42,2 0 0 7,1* 25 0 33,3 25 

3 ст. 3,1 0 0 0 0 0 0 0 

Примітка: * - показники достовірно відрізняються - р<0,05. 
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Під впливом проведеної комплексної терапії у жодного хворого ні з І, ні з ІІ 

груп не виявили запалення СО ІІІ ступеня інтенсивності ні в АВ, ні в ТШ. 

Характеризуючи ендоскопічну картину СО ТШ після проведеного 

комплексного лікування, у хворих І групи найефективнішою виявилася схема із 

використанням де-нолу (1.2 підгрупа), позаяк у жодного хворого не діагностовано 

запалення ІІІ та ІІ ступеня інтенсивності. Частота запалення 1 ступеня під впливом 

лікування збільшилась на 20% (до лікування складала 22,9% випадків, після 

лікування – 42,9%) - р<0,05. Також виявлено збільшення частоти запалення 0 

ступеня на 5,7% (до лікування виявили у 51,4% випадків, після лікування – у 57,1% 

випадків) - р>0,05. 

Позитивний вплив на СО ТШ найменш вираженим був після лікування у 

хворих 1.3 підгрупи (лікування МВ “Поляна Квасова”). В цій підгрупі хворих 

частота запалення ІІ ступеня зменшилась лише на 3,3% після лікування і паралельно 

з цим спостерегли зменшення 0 ступеня запалення на 1,4% (р>0,05). Найбільш 

вираженою в 1.3 підгрупі виявився І ступінь інтенсивності запалення, що 

збільшився на 10,5% після лікування (р>0,05). 

У хворих ІІ групи в однаковому ступені вираженості отриманий позитивний 

вплив на СО ТШ після лікування як в 1.1 (лікування де-нолом), так і в 1.2 (лікування 

алюмагом) підгрупах. В цих підгрупах у жодного хворого не діагностували 

запалення ІІІ та ІІ ступеня інтенсивності. Після лікування спостерігали зменшення 

інтенсивності запалення 0 ступеня на 16,7% у хворих обох підгруп (до лікування 

виявили у 50% випадків, після лікування - у 33,3% випадків) - р<0,05. Поряд з цим 

паралельно спостерегли збільшення інтенсивності запалення І ступеня у хворих 

обох підгруп на 33,3% (до лікування виявили у 33,3% хворих, після – у 66,7% ) - 

р<0,05. В ІІ групі хворих після лікування в СО ТШ тільки в 2.3 підгрупі спостерегли 

запалення ІІ ступеня інтенсивності – у 20% пацієнтів, що на 3,3% більше, ніж до 

лікування (р>0,05). Також паралельно виявили зменшення запалення 0 ступеня на 

10% (р>0,05), ніж після лікування. Але поряд з цим спостереглиі тенденцію до 

збільшення інтенсивності запалення І ступеня на 6,7% (до лікування показник 

виявили у 33,3% хворих, після лікування – у 40% хворих) - р>0,05. 
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Після лікування, характеризуючи ендоскопічний стан СО АВ шлунка, у 

жодного хворого ні з І ні з ІІ групи не виявили запалення ІІІ ступеня інтенсивності.  

Стосовно до СО АВ шлунка, в І групі найбільш ефективною виявилися схеми 

на основі омепразолу (1.1 підгрупа) та де-нолу (1.2 підгрупа). Після лікування в цих 

підгрупах у жодного пацієнта не спостерегли запалення СО ІІ ступені інтенсивності. 

Майже з однаковою частотою зменшилась інтенсивність запалення І ступеня, а саме 

на 14,3% в 1.1 підгрупі та на 11,5% в 1.2 підгрупі (до лікування виявили у 50% 

хворих, після лікування - у 35,7% випадків 1.1 та у 38,5% випадків 1.2 підгрупи) - 

р<0,05. 

В І групі після лікування тільки у хворих 1.3 підгрупи зареєстрували 

запалення СО АВ шлунка ІІ ступені інтенсивності – у 7,1% випадків, але цей 

показник в 5,9 разів достовірно зменшився порівняно з долікувальним періодом 

(р<0,05). Частота запалення І ступеня зменшилася на 7,1% (р>0,05), але паралельно 

зафіксовано збільшення частоти запалення 0 ступеня на 45,3% (р<0,05). 

У хворих ІІ групи лікування стосовно стану СО АВ шлунка найефективнішим 

виявилось із використанням де-нолу (1.1 підгрупа). В цій підгрупі у жодного 

хворого не діагностували запалення СО ІІ та ІІІ ступеня запалення. Найчастіше 

спостерігали запалення 0 ступеня (у 80% хворих), що в 6,4 разів перевищує частоту 

до процесу лікування (12,5%) – р<0,05. Після лікування на 42,5% рідше 

діагностовано запалення І ступеня ( до лікування – у 62,5% випадків, після 

лікування – у 20% випадків) - р<0,05. 

Найменший ефект ендоскопічної картини на СО АВ шлунка після лікування 

отримали від хворих 2.2 підгрупи (лікування алюмагом). У хворих цієї підгрупи 

після лікування інтенсивність запалення ІІІ ступеня спостерегли на 8,3% частіше (до 

лікування виявили у 25% випадків, після лікування у 33,3% випадків) - р>0,05. У 

жодного пацієнта після лікування не діагностовано запалення 0 ступеня, а 

інтенсивність запалення І ступеня збільшилася тільки на 4,2% випадків - р>0,05. 

Інтенсивність запалення СО ДПК значно, достовірно (р<0,01, r=0,82) 

знизилась під впливом лікування у хворих І групи в 6,2 рази (до лікування виявили у 

75,6% хворих, після лікування – у 12,2% хворих). У хворих ІІ групи також 
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спостергли зменшення частоти запалення СО ДПК після отриманого лікування на 

26,3% (до лікування виявили у 52,6% хворих, після лікування – у 26,3% хворих 

(r=0,49)) - р<0,05. Результати наведені на рис. 5.9. 

 

Примітка: між показниками виявили достовірну різницю: * - р<0,05; ** - р<0,01. 

 

Після лікування при ендоскопічному дослідженні бульбіт виявили лише у 

8,5% хворих І групи (до лікування спостерігали у 67,1%) - р<0,01 (r=0,78), а в ІІ 

групи запалення цибулини ДПК знайшли у 23,7% хворих (до лікування у 42,1%) - 

р<0,05, що представлено на рис. 5.10. 

 

Примітка: між показниками виявили достовірну різницю: * - р<0,05; ** - р<0,01. 
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Примітка: * - виявили достовірну різницю - р<0,05. 

 

Порівнюючи отриманий позитивний ефект на стан  СО ДПК під впливом 

проведеної диференційованої терапії, встановили, що у хворих І групи він у 2,4 рази 

більш виражений (63,4%), ніж у хворих ІІ групи (26,3%) - р<0,05. Після лікування 

позитивний ефект ендоскопічної картини стосовно СО цибулини ДПК в 3,2 рази 

частіше спостерегли у хворих І групи (58,6%), ніж у хворих ІІ групи (18,4%) - р<0,05 

(рис. 5.13). 

Зміна інтенсивності запалення СО цибулини ДПК, залежно від проведених 

диференційованих схем лікування, наведно в табл. 5.5. 

Таблиця 5.5 

Зміна частоти інтенсивності запалення СО  цибулини ДПК у хворих на ЦП під 

впливом лікування 

ФЕГДС 

Критерії 

Запалення 

І група ІІ група 

до ліку 

вання 

(%) 

1 п/г 

(%) 

2 п/г 

(%) 

3 п/г 

(%) 

До ліку 

вання 

(%) 

1 п/г 

(%) 

2 п/г 

(%) 

3 п/г 

(%) 

0 ст. 5,5 33,3** 50** 50** 6,3 33,3** 0 33,3** 

1 ст. 17,7 66,7** 50** 50** 56,3 66,7* 66,7* 66,7* 

2 ст. 36,4 0 0 0 25 0 33,3 0 

3 ст. 45,5 0 0 0 12,5 0 0 0 

Примітка: показники достовірно відрізняються * - р<0,05; ** - р<0,01. 
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Характеризуючи стан СО цибулини ДПК в І групі, у жодного пацієнта не 

спостерегли запалення ІІІ та ІІ ступеня інтенсивності. В І групі найефективнішими 

виявилися схеми із використанням де-нолу (1.2 підгрупа) та МВ (1.3 підгрупа). В 

цих підгрупах після лікування у 50% випадків реєстрували запалення СО цибулини 

ДПК І та 0 ступеня, тобто запалення І ступеня під впливом лікування збільшилось 

на 32,3% ( до лікування складало 17,7%), а 0 ступеня – на 44,6% (до лікування 

виявили у 5,5% випадків) - р<0,01. Менш ефективною виявилася схема лікування 1.1 

підгрупи (застосування омепразолу). І ступінь запалення СО цибулини ДПК 

збільшилвся на 48,9% (після лікування складало 66,7%), а 0 ступеня – на 27,9% 

(після лікування складало 33,3%) - р<0,01. 

У хворих ІІ групи після лікування також, ендоскопічно не спостерегли 

запалення СО цибулини ДПК ІІІ ступеня. Найефективнішими виявилися схеми із 

використанням де-нолу (2.1 підгрупа) та МВ (2.3 підгрупа). У цих підгрупах у 

жодного пацієнта після лікування не виявлено запалення СО цибулини ДПК ІІ 

ступеня. Запалення  І ступеня інтенсивності під впливом лікування збільшилось на 

10,4% (до лікування становило 56,3%, після – 66,7%) - р<0,05, а запалення 0 ступеня 

інтенсивності складало 33,3%, тобто збільшилось на 27,1% (до лікування складало 

6,3%) - р<0,01. Менш ефективною виявили схему у 2.2 підгрупі хворих (лікування 

алюмагом), оскільки у жодного пацієнта після лікування не діаґностували запалення 

0 ступеня. Запалення І ступеня виявили з такою частотою, як у хворих 1.1 та 1.3 

підгрупи (66,7%), але в цій підгрупі зареєстрували запалення СО цибулини ДПК ІІ 

ступеня (33,3%). 

Під впливом лікування виразка шлунка загоїлася у половини хворих ІІ групи 

(р<0,05, r=0,48),  та у 71,4% хворих І групи - р<0,01, r=0,82. У випадках її 

незаліковування вона характеризувалася зменшенням розмірів і стадією 

рубцювання. 

Загоєння виразки ДПК після лікування виявили у 98,8% хворих І групи - 

р<0,01, r=0,82. В І групі виразка ДПК  не зажила лише у одного пацієнта, але вона 

характеризувалася зменшенням розмірів та стадією рубцювання. В ІІ групі після 
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лікування виразка ДПК не зажила теж у одного пацієнта, але її розміри значно 

зменшились під дією отриманої терапії. 

Частота виявлення НР у мазках-відбитках відбитках після лікування складало 

13,4%. Переважній більшості хворих вдалось досягти повної ерадикації НР і лише в 

поодиноких випадках у мазках-відбитках знаходили НР. 

Ефективність проведеної ерадикаційної терапії у хворих І групи також 

підтвердили проведенням дихального тесту із використанням міченої 
13

С-сечовини. 

Результати майже у 100% підтвердили цитологічний метод, за винятком 3,7%. В цих 

випадах ми думали про нежиттєздатність бактерій. 

Отже, повна ерадикація НР була досягнута у 90,2% хворих. Частота ерадикації 

НР, залежно від призначених схем лікування, наведено  на рис. 5.12.  

Примітка: * - між показниками достовірної різниці не виявили - р>0,05. 

 

Прийшли до висновку, що найефективнішою зафіксували АГТ у 1.2 підгрупі 

хворих (де-нол по 240 мг 2 рази на добу + кларитроміцин 500 мг 2 рази на добу + 

амоксицілін 1000 мг 2 рази на добу протягом 7 днів) і ерадикація становила 92,6% 

порівняно із настанням ерадикації у 1.1 та 1.3 підгрупах - р>0,05. 
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Частота ерадикації НР у хворих 1.1 та 1.3 підгруп майже не відрізнялася і 

становила відповідно 89,3% та 88,9%. Тобто ефект ерадикації від призначених схем 

АГТ у хворих 1.1 підгрупи (отримували омепразол по 20 мг 2 рази на добу + 

кларитроміцин 500 мг 2 рази на добу + амоксицілін 1000 мг 2 рази на добу протягом 

7 днів), та у хворих 1.3 підгрупи (лікування кларитроміцином по 500 мг 2 рази на 

добу + амоксиціліном по 1000 мг 2 рази на добу протягом 7 днів + МВ “Поляна 

Квасова” по 100-150 мл, тепла, негазована за 15-20 хвилин до їжі) був майже 

ідентичним. 

Слід зауважити, що у жодного хворого не спостерегли побічні ефекти від 

призначеної АГТ, завдяки яким треба було б відмовитись від подальшого лікування. 

Але у 7,1% і 7,4% хворих 1.1 та 1.2 підгруп на другий день лікування посилилася 

нудота, у 3,6% хворих 1.1 підгрупи виникла блювота, у 11,1% хворих 1.3 підгрупи 

на четвертий день лікування виникла транзиторна діарея; 3,7% хворих 1.2 підгрупи 

скаржилось на головні болі, що пов’язувалося із АГТ. Ці симптоми зникли 

самостійно під кінець АГТ на фоні базисної терапії ЦП і не стали причиною для 

відміни призначеної ерадикаційної терапії.  

 

Також проаналізували морфологічні зміни у СОШ під впливом застосованих 

схем комплексної терапії у хворих на ЦП із ГП. 

Після лікування у переважної більшості пацієнтів була досягнута ерадикація і 

лише у 13,4% хворих (І група) під час морфологічного дослідження біопсійного 

матеріалу виявили НР. Інтенсивність контамінації у всіх випадках була 

мінімальною. 

Внаслідок ерадикаційної терапії у хворих І групи спостерелося зменшення 

щільності запального інфільтрату СО (1,72±0,09). Вираженість інфільтрації частіше 

була І (34,2%) та ІІ ступенів (57,3%) у хворих І групи. 

Загострення хронічного гастриту спостерігалось лише у 42,68% хворих І 

групи, що в 2,2 рази менше, ніж до лікування (р<0,05, r=-0,47). Рівень активності був 

переважно ІІ ступеня (48,6%) та І ступеня (40%), а рівень активнсті ІІІ ступеня 

виявляли в 5,6 разів рідше, ніж до лікування.  
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Алергічний компонент у хворих І групи після лікування виявили у 14,6% 

хворих, що в 3 рази менше, ніж до лікування (р<0,05, r=0,52). Вираженість 

алергічної реакції відповідала переважно І ступеню (75%) та ІІ ступеню (25%), а в ІІІ 

ступені не зустрічалась зовсім.  

У хворих І групи в слизопродукуючому епітелії СОШ спостерегли зменшення 

озкак дистрофії. Достовірно збільшувалась висота ямкового епітелію до 26,26±0,78 

мкм і вміст в ньому секрету до 13,70±0,91 мкм. Спостерегли збільшення і 

поверхневого епітелію – 32,23±0,97 мкм, а вміст секрету збільшувався до 9,44±0,75 

мкм.  

У хворих ІІ групи проведене лікування суттєво не впливало на морфологічну 

картину СОШ. Клітинна щільність запального інфільтрату не послаблювалась.  

Загострення хронічного гастриту після лікування у хворих ІІ групи майже не 

мінялось (після лікування складало 34,2%, до лікування - 38,47%). Рівень активності 

був переважно ІІ (46,2%) та ІІІ (30,8%) ступенів, а у 23,1% хворих – І ступеня. У 

10,5% хворих після лікування зафіксували алергічної реакції переважно 1 ступені 

активності, що, очевидно, майже виникло внаслідок дії медикаментозних 

препаратів. У хворих ІІ групи при морфометрії виявили незначну тенденцію до 

збільшення висоти поверхневого епітелію – 36,74±4,11 мкм і збільшення висоти 

ямкового епітелію – 27,90±1,37. 

 Отже, у НР-неінфікованих хворих після лікування суттєвих змін у 

морфологічній картині СОШ не виявили. У деяких хворих розвилася слабка 

алергічна реакція, що, ймовірно, спровоковане прийомом медикаментозних 

препаратів. Але слід зауважити, що всі випадки виникнення алергічних реакцій 

спостерігались у хворих 2.1 та 2.2 підгруп, тобто у хворих, які отримували МВ 

“Поляна Квасова”, таку реакцію не спостережено. На нашу думку, МВ при 

комплексному лікуванні хворих на ЦП із ГП захищає СОШ від несприятливої дії 

медикаментозних препаратів і, напевно, підвищує місцеві захисні реакції організму. 

Після проведеного лікування через 1,5-2 місяці хворим проводили 

внутрішньошлункову експрес рН-метрію для визначення змін у 

кислотопродукуючій функції шлунка. 
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Порівнюючи вплив призначених схем лікування на КУФ шлунка, встановили, 

що нормоацидний стан найчастіше (81,5%) реєстрували після лікування у хворих 1.3 

підгрупи (лікування МВ). Але цей показник достовірно (р<0,05) відрізнявся тільки 

від такогож показника у хворих 2.3 підгрупи (66,7%), в інших випадках достовірної 

різниці не спостерігали - р>0,05. Тобто, у НР-інфікованих хворих, які в комплексній 

АГТ отримували МВ, найчастіше виявляли нормоацидність шлункової секреції, а у 

НР-неінфікованих хворих на ЦП із ГП, які отримали в комплексному лікуванні МВ, 

з найменшою частотою реєстрували нормоацидність. Поряд з цим, у хворих 2.3 

(25%) та 1.3 (18,8%) підгруп після лікування найчастіше також діагностований 

гіперацидний стан. 

В 1.2 та 2.1 підгрупах (в обох випадках лікування де-нолом) нормальні 

показники рН шлунку зареєстрували у 77,8%  хворих, тобто однаковий ефект 

досягли як у НР-інфікованих, та і у НР-неінфікованих пацієнтів. Також лікування 

омепразолом та алюмагом дало однаковий ефект на нормальні показники ацидності 

шлунка у хворих на ЦП із ГПГП (75%). 

Гіперацидність після лікування найрідше виявляли у хворих 1.1 (лікування 

омепразолом) - 10,7% та 2.1 (лікування де-нолом) (11,1%) підгруп. 

До проведення лікування у жодного хворого не спостерегли гіпоацидний стан 

шлункової секреції. Після лікування гіпоацидність найчастіше з’являлась у 14,29% 

хворих 1.1 підгрупи та у 12,5% хворих 2.2 підгрупи. У жодного хворого 1.3 підгрупи 

після лікування не виявили гіпоацидність. Результати наведені на рис. 5.13. 

Порівнюючи ФІ за підгрупами, після лікування тотальну нормоацидність 

найчастіше реєстрували у хворих 1.1 підгрупи (61,9%) - р<0,05, субтотальну – у 

хворих 2.1 підгрупи (35,7%) - р<0,05, абсолютну – у хворих 1.2 підгрупи (66,7%) - 

р<0,05, селективну – у хворих 2.2 підгрупи (50%), мінімальну – у хворих 1.3 

підгрупи (27,3%) - р<0,05. Після лікування у хворих 1.1 та 1.2 підгруп із 

гіперацидним станом спостерегли тільки мінімальну та селективну помірну 

гіперацидність. У хворих 2.2 підгрупи - селективну гіперацидність. Абсолютна 

гіперацидність найчастіше спостерігалась у хворих 2.1 підгрупи (50%). У жодного 

хворого після лікування не спостерегли тотальну гіперацидність. Гіпоацидність 
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частіше за все була мінімальною та селективною – у хворих 1.2, 2.3 і 2.1 підгруп. 

Абсолютну гіпоацидність спостерегли тільки у хворих 2.2 підгрупи, а у хворих 1.3 

підгрупи гіпоацидний стан зовсім не спостережено. Розподіл хворих залежно від 

стану рН шлунку за ФІ, наведено в табл. 5.6.  

 

 

 

 

Рис.5.13. Частота зміни ацидності шлунка під впливом

 лікування у хворих на ЦП із ГП
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Таблиця 5.6 

Частота розподілу хворих за функціональними інтервалами після лікування 

 

Стан ацидності 

шлунка 

І група хворих (%) ІІ група хворих (%) 

1.1 

підгрупа 

(n=28) 

1.2 

підгрупа 

(n=27) 

1.3 

підгрупа 

(n=27) 

2.1 

підгрупа 

(n=18) 

2.2 

підгрупа 

(n=8) 

2.3 

підгрупа 

(n=12) 

Гіперацидність:   

Мінімальна 66,7 50 60 0 0 0 

Селективна 33,3 50* 20 50* 100* 33,3 

Абсолютна 0 0 20 50* 0 33,3 

Субтотальна 0 0 0 0 0 33,3 

Тотальна 0 0 0 0 0 0 

Нормоацидність:   

Мінімальна 4,8 4,8 27,3* 0 16,7 25* 

Селективна 9,5 4,8 31,82* 17,9 50* 25 

Абсолютна 4,7 66,7* 22,7 42,9* 16,7 37,5 

Субтотальна 19,1 9,5 13,6 35,7* 16,7 12,5 

Тотальна 61,9* 14,3 4,5 7,1 0 0 

Гіпоацидність:   

Мінімальна 25 10 0 0 0 100 

Селективна 75 0 0 100 0 0 

Абсолютна 0 0 0 0 100 0 

Субтотальна 0 0 0 0 0 0 

Тотальна 0 0 0 0 0 0 

Примітка: *- показники достовірно відрізняються - р<0,05. 

 

Отже, після проведеного комплексного лікування у хворих на ЦП із ГП при 

внутрішньошлунковій експрес рН-метрії зареєстрували випадки гіпоацидності, що 

не спостерігалося до лікування. Гіпоацидний стан частіше виникав у хворих на фоні 
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прийому омепразолу та алюмагу, а поряд з цим у них найрідше діагностували 

гіперацидність. 

У жодного НР-інфікованого хворого після АГТ із застосуванням МВ “Поляна 

Квасова” гіпоацидний стан не спостерігався. Але порівняно з хворими інших 

підгруп на фоні прийому МВ, як у НР-інфікованих, так і у НР-неінфікованих хворих 

частіше залишався гіперацидний стан (р>0,05). Також слід відзначити, що 

нормоацидність найчастіше спостерігали у хворих на фоні прийому МВ. 

Нормоацидний стан з однаковою частотою спостерігали у хворих при застосуванні 

де-нол (як у НР-інфікованих, так і у НР-неінфікованих).  

 Отже, щодо нормалізації кислотності шлунку як у НР-позитивних, так і у НР-

негативних хворих доцільно призначати комплексне лікування на основі де-нолу і 

застосовувати природній антацид - МВ “Поляна Квасова”. 

 Після проведеної АГТ у хворих І групи спостерігали достовірне зниження 

рівня сироваткового гастрину, особливо серед хворих, у яких до лікування виявляли 

НР тільки в СО АВ шлунка. Серед них рівень гастрину знизився у 2,6 рази (63,4±3,8 

пг/мл) - р<0,05 (r=0,54). У хворих із тотальним заселенням СОШ НР після 

ерадикаційної терапії рівень гастрину становив 73,7±4,8 пг/мл, т.т. знизився в 2 рази 

(р<0,05) (r=0,48). У хворих із заселенням СО ТШ (частіше у них не вдавалось 

досягти повної ерадикації) рівень гастрину мав тенденцію тільки до нормалізації 

(р>0,05) - 116,7±4,4 пг/мл. 

 У НР-неінфікованих хворих при тотальному ураженні СОШ, після 

проведеного комплексного лікування теж виявили достовірну (р<0,05) нормалізацію 

рівня сироваткового гастрину – 65,6±4,3 пг/мл (r=-0,46). При антральній локалізації 

ураження СО в цій же групі хворих після лікування виявили тенденцію до 

збільшення рівня гастрину, але до нормальних показників не поверталися (12,3±4,4 

пг/мл) - р>0,05. 

 Після проведення комплексного лікування у хворих на ЦП з ГПГП із 

застосуванням глутаргіну, на фоні тенденції до нормалізації білкових фракцій 

сироватки крові, спостерігали нормалізацію рівня вільних амінокислот сироватки 

крові, що наведено у табл. 5.7. 
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Таблиця 5.7. 

Рівень резервів вільних амінокислот сироватки крові у  

хворих на ЦП із ГП після лікування 

Амінокислоти 

(мг %) 

І група хворих (n=82) 

М ± m* 

ІІ група хворих  (n=38) 

М ± m* 

Цистеїн 1,63 ± 0,04 1,52 ± 0,02 

Орнітин 0,44 ± 0,03 0,42 ± 0,02 

Лізин 0,72 ± 0,02 0,63 ± 0,04 

Гістидін 0,85 ± 0,04 0,82 ± 0,06 

Аргінін 0,76 ± 0,06 0,88 ± 0,05 

Аспарагін 1,73 ± 0,07 1,70 ± 0,02 

Серин 1,02 ± 0,02 1,06 ± 0,05 

Гліцин 0,79 ± 0,06 0,84 ± 0,03 

Глютамін 0,81 ± 0,06 0,79 ± 0,09 

Треонін 0,69 ± 0,03 0,71 ± 0,04 

Аланін 0,86 ± 0,04 0,92 ± 0,03 

Пролін 0,92 ± 0,03 0,95 ± 0,05 

Тирозин 0,54 ± 0,07 0,41 ± 0,03 

Триптофан 1,38 ± 0,09 1,46 ± 0,12 

Метіонін 0,80 ± 0,02 0,86 ± 0,05 

Валін 0,63 ± 0,01 0,59 ± 0,02 

Фенілаланін 1,03 ± 0,01 1,00 ± 0,04 

Лейцин + ізолейцин 1,01 ± 0,03 0,99 ± 0,06 

Примітка: * означає, що різниця показників після лікування достовірна до 

показники до лікування - (р<0,05). 

У хворих на ЦП із ГП, які в комплексній терапії отримали глутаргін, після 

лікування спостерігали достовірну (р<0,05) нормалізацію рівня вільних амінокислот 

сироватки крові, що проявилось зниженням лізину, гістидину, аргініну, глютаміну, 

треоніну, тирозину, триптофану, метіоніну, валіну, фенілаланіну, позаяк до 

лікування визначали збільшення рівнів цих амінокислот. Паралельно з цим рівень 
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орнітину, серину, аспарагіну, гліцину, аланіну, проліну збільшувався у сироватці 

крові (до лікування спостерігалося зменшення рівнів цих амінокислот) - р<0,05. 

 

Обговорення результатів 

У хворих на ЦП із ГПГП після проведеного комплексного диференційованого 

лікування спостерігали позитивну динаміку клінічної симптоматики. У хворих І 

групи стосовно клінічних ознак гастропатій найефективнішою виявилась схема із 

застосуванням МВ “Поляна Квасова”, позитивний ефект наступив у 94,7% випадків 

(р<0,05), а в ІІ групі  хворих найбільш виражений позитивний ефект спостерігали 

при використанні де-нолу (95,5%) - р>0,05. 

Під час контрольної ФЕГДС встновили, що стан варикозно змінених судин 

змінювався мінімально після консервативного лікування, але у віддаленому періоді 

(6-8 місяців) у жодного хворого на ЦП не спостергли кровотечі із верхніх відділів 

ШКТ. 

Під впливом лікування позитивний ефект стосовно сфінктерного апарату ЕГДЗ 

частіше реєстрували у хворих І групи, серед яких ДГР знизився в 5,2 рази (р<0,01, 

r=0,79) порівняно з проведеною терапією. 

Запалення СО стравоходу після лікування зменшилось майже з однаковою 

частотою у хворих  обох груп (на 17,1% у хворих І і на 15,8% у хворих ІІ груп) -

р<0,05. Інтенсивність запалення стала менш вираженою (переважно 0 та І ступенів) 

у хворих І групи достовірно частіше, ніж у хворих ІІ групи. Серед схем у І групі 

найбільш виражений ефект на СО стравоходу отримали при призначенні лікування 

на основі омепразолу, а в ІІ групі – при використанні схеми на основі де-нолу. 

Під впливом лікування найбільш виражені позитивні зміни спостерігали у СО 

АВ і переважно у хворих І групи (частота запалення зменшилась на 37,7% (р<0,01, 

r=0,88)), порівняно із хворими ІІ групи (частота запалення зменшилась на 10,5% 

(р<0,05, r=0,46)). Частота запалення СО ТШ у хворих ІІ групи під впливом лікування 

зменшилась на 10,5% (р<0,05, r=0,46)), а у хворих І групи – на 22,3% (р<0,05, 

r=0,50)). Інтенсивність запалення СОШ у хворих обох груп наблизилась до 

мінімального рівня. 
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Виразка шлунка загоїлася у половини хворих ІІ групи (р<0,05, r=0,48)  та у 

71,4% хворих І групи (р<0,01, r=0,82), а у випадках її наявності після лікування вона 

характеризувалася зменшенням розмірів і в стадії рубцювання. Загоєння виразки 

ДПК спостерігали у 98,8% хворих І групи (р<0,01, r=1,0), у ІІ групі хворих виразка 

не загоїлася лише у одного пацієнта, але вона виявилась у стадії рубцювання. 

Запалення СО ДПК під впливом лікування зменшилось у 6,2 рази у хворих І 

групи (р<0,01, r=0,82) і лише у 2 рази - у хворих ІІ групи (р<0,05, r=0,49). 

Інтенсивність запалення була переважно мінімального ступеня у хворих обох груп. 

Ерадикацію НР під впливом АГТ настала у 90,2% випадків. Найефективнішою 

виявилась АГТ на основі колоїдного субцитрату вісмута (де-нол), ерадикація НР 

настала у 92,6% випадків. Частота ерадикації НР у хворих  на фоні прийому 

омепразолу та МВ “Поляна Квасова” майже не відрізнялась і складала 89,3% та 

88,9% - р>0,05. 

У НР-інфікованих хворих під впливом лікування спостерігали послаблення 

клітинної щільності запального інфільтрату, зменшення частоти виявлення і ступеня 

вираженості активності алергічного компоненту гастриту, покращення 

морфологічного стану поверхневого та ямкового епітелію. У НР-інфікованих хворих 

під впливом лікування алергічний компонент зменшився у 3 рази (р<0,05, r=0,52), 

вираженість алергічної реакції відповідала І (75%) та ІІ ступеням (25%). У хворих І 

групи в слизопродукуючому епітелії СОШ спостерігали зменшення озкак дистрофії. 

Достовірно збільшувалась висота ямкового епітелію до 26,26±0,78 мкм і вміст в 

ньому секрету до 13,70±0,91 мкм. Спостерігали збільшення і поверхневого епітелію 

– 32,23±0,97 мкм, а вміст секрету збільшувався до 9,44±0,75 мкм.  

У хворих ІІ групи проведене лікування суттєво не впливало на морфологічну 

картину СОШ. Клітинна щільність запального інфільтрату не послаблювалась. При 

морфометрії виявили незначну тенденцію до збільшення висоти поверхневого 

епітелію – 36,74±4,11 мкм і збільшення висоти ямкового епітелію – 27,90±1,37. У 

10,5% хворих після лікування виявили появу алергічної реакції переважно І ступеня 

активності, що пов’язували з дією медикаментозних препаратів. 
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Нормальний рівень шлункової секреції після лікування найчастіше виявляли під 

час контрольної рН-метрії серед хворих 1.3 підгрупи (АГТ із використанням МВ 

“Поляна Квасова”) – 81,5%, та у хворих 1.2 (АГТ із використанням де-нолу) і 2.3 

підгруп (використання де-нолу) – у 77,8% випадків. Гіперацидність після лікування 

частіше реєстрували у хворих 1.3 підгрупи (18,8%) та 2.3 підгрупи (25%)  - 

лікування із використанням МВ “Поляна Квасова”. Поряд з цим, у жодного НР-

інфікованого хворого на фоні прийому МВ не виявили гіпоацидний стан шлункової 

секреції.  

На нашу думку, доцільно хворим на ЦП із ГПГП процес комплексного лікування 

застосовувати МВ “Поляна Квасова”, позаяк антацидний ефект не відрізняється від 

синтетичних кислотознижуючих препаратів, а побічні ефекти наближаються до 

мінімальних. 

Після проведеної ерадикаційної терапії у хворих І групи виявили нормалізацію 

рівня гастрину. В І групі хворих із локалізацією НР у СО АВ шлунка рівень 

гастрину знизився у 2,6 рази (63,4±3,8 пг/мл) - р<0,05 (r=0,54). У хворих І групи із 

тотальним заселенням СОШ НР після ерадикаційної терапії рівень гастрину 

становив 73,7±4,8 пг/мл, тобто знизився у 2 рази (р<0,05) (r=0,48). У хворих І групи 

із заселенням СО ТШ рівень гастрину мав тільки тенденцію до нормалізації (р>0,05) 

- 116,7±4,4 пг/мл, що підтверджує дію НР на гіперпроліферативний ефект стосовно 

епітеліальних клітин та ендокриноцитів. 

У НР-неінфікованих хворих при тотальному ураженні СОШ після проведеного 

комплексного лікування теж виявили достовірну (р<0,05) нормалізацію рівня 

сироваткового гастрину – 65,6±4,3 пг/мл (r=-0,46), а при антральній локалізації 

ураження СО в цій групі хворих після лікування виявили тенденцію до збільшення 

рівня гастрину, але до нормальних показників не досягала (12,3±4,4 пг/мл) - р>0,05. 

Під впливом комплексної терапії, особливо при застосуванні глутаргіну у хворих 

на ЦП із ГПГП, виявляли нормалізацію рівнів амінокислот сироватки крові. 
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Архій Е.Й., Русин В.І., Сірчак Є.С., Москаль О.М., Брич Н.І., Віщак В.Е. // Науковий 
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В.І., Архій Е.Й. // Досягнення вітчизняного препарату Глутаргін в клініці внутрішніх 
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хворих для лікування, статистично обробила отриманий матеріал, оформила 

статтю до друку. 

5. Ерадикація Helicobacter pylori для профілактики кровотеч із варикозно 

розширених вен стравоходу та шлунку / Сірчак Є.С., Москаль О.М., Варга Л.Л., 

Русин В.І., Архій Е.Й. // Науковий вісник Ужгородського університету, серія 

“Медицина”. – 2004. – Вип. 23. – С. 108-111. Дисертантка визначила H.pylori у 
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хворих на цироз печінки, проводила клінічне обстеження та лікування хворих, 

сформулювала висновки, оформила публікацію. 

6. Порівняльна оцінка ефективності лікування хворих на цироз печінки антралем 

та глутаргіном / Русин В.І., Архій Е.Й., Ганич О.М., Сірчак Є.С., Ревес В.Ю., Варга 

Л.Л. // Гастроентерологія: Міжвід. зб. – 2004. – Вип. 35. С. 479-483. Дисертант 

проводила клініко-лабораторні обстеження хворих, статистичну характеристику 

ефективоності лікування у хворих, оформила текст статті. 

7. Порівняльна оцінка ефективності різних схем антиґелікобактерної терапії у 

хворих на цироз печінки / Архій Е.Й., Русин В.І., Сірчак Є.С., Москаль О.М. // 

Сучасні методи діагностики та лікування хронічних гепатитів, цирозів, гепатогенної 

виразки, портальних гастропатій та енцефалопатій у клініці внутрішніх та 

хірургічних хвороб: Матер. наук.-практ. конф. – Ужгород, 2005. – С. 9-12. 

Дисертантка підібрала і розподілила хворих по групах, призначила диференційоване 

лікування, статистично обробила отриманий результат,  підготувала статтю до 

публікації. 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 Основна задача гепатології на сьогоднішній день – це боротьба з 

алкогольними та вірусними захворюваннями печінки [171]. Зловживання алкоголем 

широко розповсюджене і є важливою медичною і соціальною проблемою як у світі 

загалом, так і в Україні. Збільшення зловживання алкоголем спостерігається в 

країнах Європи, в тому числі - в Росії та Україні [20]. Кожен рік від алкогольної 

хвороби печінки помирає до 20 тис. людей. Особи, які зловживають алкоголем, в 

60% випадків помирають у віці до 50 років [165, 198, 213, 279, 296]. 

Слід відзначити, що маркери вірусних гепатитів В, С серед осіб, які 

зловживають алкоголем, зустрічається у 2-4 рази частіше, ніж в популяції взагалі; 

виразкова хвороба шлунка – в 6 разів [1, 161, 165, 297, 299]. 

На теперешній час ЦП займає четверте місце серед основних причин 

смертності осіб віком за 40 років. Це пов’язано зі збільшенням ускладнених, 

декомпенсованих форм захворювання [203, 270, 346]. Ускладнені форми вперше 

встановленого діагнозу ЦП складають більш ніж 60% випадків [91]. Найбільш 

вагомим ускладненням циротичного процесу печінки є синдром ПГ [288], в основі 

патофізіологічного механізму якого лежить підвищення тиску в системі ворітної 

вени, що пов’язане із порушенням портосистемного дренажу крові [28, 222, 351, 

352]. Розвиток ПГ є несприятливою проґностичною ознакою для цієї групи хворих 

[37, 92, 164, 192, 335].  

Приблизно у 1/3 хворих з ПГ виникають шлунково-кишкові кровотечі, 

летальність при яких сягає 40-50% [23, 228, 259, 343]. Ще більш несприятливим є 

прогноз для пацієнтів, які перенесли кровотечі в минулому. Частота виникнення 

рецидивів геморагії складає 50-90% [56, 228]. Кровотечі є причиною смерті 15-30% 

хворих на ЦП [228]. 

Ерозивно-виразкові ураження СО шлунка і ДПК у хворих на ЦП, обумовлені 

ГПГП, за даним різних авторів зустрічаються у 12-33% хворих [3, 35, 152, 213, 333] і 

часто стають причиною декомпенсації циротичного процесу та летальності [21, 

169]. 
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Загальновідомою є пріоритетна роль НР у розвитку запально-

дисрегенераторних змін СОШ. На даний час встановлено, що у 70 - 75% хворих з 

гастроезофагальними ерозіями, у 95% - з виразкою ДПК та у 70 - 80% - з виразкою 

шлунка виявляють НР [4, 45, 144, 145]. НР є не лише етіологічним чинником 

пептичних виразок, а, насамперед, є основною причиною виникнення рецидивів 

цього захворювання [6, 95]. 

Результати численних епідеміологічних досліджень засвідчили, що НР-

інфекція  - одна із найбільш розповсюджених хронічних інфекцій [116, 187, 233]. 

Вплив НР-інфекції на перебіг ГПГП у хворих на ЦП на сьогодні не є 

достатньо вивченим. Ймовірно, наявність НР-інфекції у хворих на ЦП може 

ускладнювати його перебіг, що потребує особливого діагностичного і 

терапевтичного підходу в лікуванні цього контингенту хворих [327, 340, 364, 366]. 

Проблемою залишається діагностика гастропатій, асоційованих чи 

неасоційованих з НР-інфекцією. Підлягає подальшому вивченню в патогенетичних 

особливостях стану ЕГДЗ у хворих на ЦП, а також дослідження механізмів, які 

підтримують запальний процес у СО гастродуоденальної зони у даного контингенту 

хворих.  

Діагностика ГПГП повинна здійснюватися методами, під час яких можна 

безпосередньо досліджувати стан СО ЕГДЗ, тобто проведення ФЕГДС з одночасною 

біопсією СОШ для подальшого морфологічного дослідження та визначення 

наявності НР в отриманому матеріалі. Діагностика НР повинна здійснитися 

методами, під час яких можна безпосередньо виявити бактерію, або продукти її 

життєдіяльності в організмі людини. Це можна здійснити за допомогою таких 

методик [82, 190]: 

- бактеріологічний – посів біоптату СОШ на диференціально-діагностичні 

середовища; 

- морфологічний: 1) “золотий стандарт” діагностики НР (фарбування бактерії 

у гістологічних препаратах СОШ за Гімзе, толуідиновим синім, за Вартину-Старрі, 

за Генте); 2) цитологічний – фарбування бактерії у мазках-відбитках біоптатів СОШ, 

за Гімзе, Граму; 
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- дихальний – виявлення у видихуваному хворим повітрі ізотопів 
14

С або 
13

С, 

вони виділяються в результаті розщеплення у шлунку хворого міченої сечовини під 

дією уреази бактерії НР. 

Діагностика ерадикації НР повинна здійснюватись не раніш, ніж через 4-6 

тижнів після закінчення курсу АГТ, при цьому методика діагностики повинна бути 

достатньо чутливою і специфічною [219]. 

Також важливим, недостатньо вивченим залишається питання 

диференційованого лікування НР-асоційованої чи НР-неасоційованої гастропатії у 

хворих на ЦП. Багато препаратів, які входять до складу сучасних схем АГТ мають 

виражені побічні ефекти [163], метаболізуються, в основному, у печінці, а при ЦП, 

поряд з іншими функціями страждає і детоксикуюча функція органа. На 

ефективність лікування НР-інфекції впливає і швидкий розвиток резистентних 

штамів НР до більшості антибактеріальних препаратів (особливо до імідазолів) [78, 

111]. 

У хворих на ЦП, інфікованих НР, необхідно підібрати такі препарати, які б не 

обтяжували протікання циротичного процесу. Це обмежує перелік препаратів, які 

можна використовувати для ерадикації НР у даного контингенту хворих. 

Ведеться пошук нових ефективних, короткотермінових, малотоксичних 

препаратів для ерадикації НР у хворих на ЦП, а вивчення впливу різних схем 

комбінованої терапії на цю інфекцію є актуальною медичною і соціальною 

проблемою. 

На сьогоднішній день добре вивчено кислоторегулюючі, імуномодулюючі, 

бактерицидні властивості гідрокарбонатно-натрієвої вуглекислої МВ “Поляна 

Квасова”. Внутрішній прийом МВ призводить до підвищення адаптаційно-

компенсаторних можливостей організму. 

Рекомендовані схеми АГТ варто призначати на фоні прийому препаратів, які 

пом’якшують їх дію і, в той же час, мають захисний ефект стосовно печінки [17]. 

Таким препаратом гепатопротекторної дії є глутаргін, який має виражену 

дезінтоксикаційну, гіпоамоніємічну, мембраностабілізуючу, антигіпоксичну, 

антиоксидантну властивості. 
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У фаховій літературі ми не знайшли дослідження, де б висвітлювався 

диференційований підхід до  лікування ГПГП у хворих на ЦП із урахуванням НР-

інфікованості та стану КУФ шлунка.  

Для досягнення поставленої мети, а саме - підвищення ефективності лікування 

хворих на ЦП із ГПГП, ми розробили диференційовані методи терапії гастропатій у 

залежності від асоціації з НР. 

 

 Ми розв’язали такі завдання дослідження: 

1. Вивчили частоту та особливості гастропатій у хворих на цироз печінки. 

2. Дослідили ендоскопічні та морфологічні зміни слизової оболонки шлунка у 

хворих на цироз печінки.  

3. Вивчили особливості кислотоутворюючої функції шлунка у хворих на цироз 

печінки з гастропатією. 

4. Визначили особливості клінічної картини хворих на цироз печінки з гастропатією 

в залежності від ступеня контамінації слизової оболонки шлунка Helicobacter 

pylori. 

5. Провели порівняльний аналіз ефективності диференційованої терапії у хворих на 

цироз печінки з гастропатією з урахуванням стану кислотоутворення та наявності 

Helicobacter pylori. 

Дослідження проводили у 120 хворих на ЦП з гастропатією: І групу склали 82 

НР-інфікованих хворих; ІІ групу – 38 НР-неінфікованих хворих.  

Обстежені хворі були віком від 20 до 70 років, середній вік складав 46,9±2 років. 

Серед хворих переважали чоловіки – 57,5%. Жителі сіл в 1,7 разів зустрічались 

частіше, ніж жителі міст. У хворих ЦП розвився на фоні хронічного алкоголізму. 

Контрольну групу склало 30 практично здорових (співпрацівники та студенти 

медичного факультету Ужгородського національного університету) людей, віком від 

19 до 56 років, середній вік складав 38,2±1,8 років; з них – 18 (60%) чоловіків і 12 

(40%) жінок. 
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Обстеження та лікування хворих на ЦП із ГПГП проводились на базі 

гастроентерологічного та хірургічного відділень Обласної клінічної лікарні 

м.Ужгород. 

Під час обстеження у хворих обох груп на ЦП спостерігали зміни лабораторних 

показників крові, що проявлявся гіпербілірубінемією (у хворих І групи рівень 

загального білірубіну складав 36,5±3,8 ммоль/л, у хворих ІІ групи -  32,8±3,6 

ммоль/л); цитопенією: зменшенням кількості еритроцитів у хворих І групи до 

3,7±0,1х10
12

/л, у хворих ІІ групи – до 3,2±0,1х
12

/л), зменшенням кількості 

тромбоцитів у хворих І групи до 160,8±6,7х10
9
/л, у хворих ІІ групи – до 

145,4±6,8х
9
/л.  

Мезенхімно-запальний синдром лабораторно проявлявся підвищенням ШОЕ, 

яка у хворих І групи становила -  26,7±2,5 мм/год, у хворих ІІ групи – 23,9±1,7 

мм/год; збільшенням показників тимолової проби до 7,6 ± 0,5 ОД у хворих І групи 

та до 8,6 ± 0,7 ОД - у хворих ІІ групи. 

Цитолітичну активність визначали на основі показників сироваткових 

трансаміназ. Спостерігали збільшення рівня амінотрансфераз: АлТ у хворих І групи 

становила 1,7±0,2 ммоль/год/л, у хворих ІІ групи – 1,69±0,22 ммоль/год/л; АсТ у 

хворих І групи складала 1,3±0,1 ммоль/год/л, у хворих ІІ групи – 1,3±0,2 

ммоль/год/л. 

Диспротеінемія проявлялась зменшенням рівня альбумінів крові до 36,6±1,1% у 

хворих І групи і до 37,2±1,3% у хворих ІІ групи та збільшенням рівня α2-  і γ-

глобулінів. А саме, α2-глобуліни у хворих І групи складали 9,7±0,4%, у хворих ІІ 

групи – 10,2±0,5%; γ-глобуліни у хворих І групи збільшились до 33±1,2%, у хворих 

ІІ групи – до 33,6±1,4%.  

Паралельно із порушенням білковосинтезуючої функції печінки виявили 

розбалансування резервів вільних амінокислот крові, що проявлялось із 

накопиченням лізину (1,44±0,08 мг% у хворих І групи, 1,49±0,12 мг% у хворих ІІ 

групи, при нормі – 0,54±0,02 мг%), гістидину (1,01±0,06 мг% у хворих І групи, 

1,12±0,04 мг% у хворих ІІ групи, при нормі – 0,86±0,04 мг%), аргініну (1,44±0,08 

мг% у хворих І групи, 1,36±0,03 мг% у хворих ІІ групи, при нормі – 0,71±0,02 мг%), 
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глютаміну (1,45±0,05 мг% у хворих І групи, 1,48±0,08 мг% у хворих ІІ групи, при 

нормі – 0,7±0,03 мг%), треоніну (1,22±0,11 мг% у хворих І групи, 1,31±0,08 мг% у 

хворих ІІ групи, при нормі – 0,63±0,03 мг%), тирозину (0,89±0,05 мг% у хворих І 

групи, 0,92±0,02 мг% у хворих ІІ групи, при нормі – 0,41±0,02 мг%), триптофану 

(2,56±0,04 мг% у хворих І групи, 2,78±0,08 мг% у хворих ІІ групи, при нормі – 

1,32±0,06 мг%), метіоніну (1,25±0,05 мг% у хворих І групи, 1,18±0,04 мг% у хворих 

ІІ групи, при нормі – 0,82±0,04 мг%), валіну (0,76±0,06 мг% у хворих І групи, 

0,72±0,05 мг% у хворих ІІ групи, при нормі – 0,55±0,04 мг%) за рахунок зниження 

індивідуальної деградації амінокислот та включення їх у біосинтез білка у тканинах, 

особливо - в синтез альбумінів у тканинах печінки. Паралельно спостерігали 

зниження рівня гліцину (0,65±0,02 мг% у хворих І групи, 0,71±0,02 мг% у хворих ІІ 

групи, при нормі – 0,82±0,17 мг%), проліну (0,79±0,03 мг% у хворих І групи, 

0,75±0,01 мг% у хворих ІІ групи, при нормі – 0,99±0,03 мг%) і незначні порушення 

рівнів орнітину, серину, аспарагіну, аланіну у сироватці крові, що, вірогідно, 

пов’язане із зменшенням ролі аргініну у сечовиноутворенні. 

 Під час оцінки судин портальної системи знаходили ознаки зниження 

портального притоку крові до печінки, що проявлялось сповільненням лінійної 

швидкості (до 11,2±1 см/сек у хворих І групи і до 10,1±0,04 см/сек у хворих ІІ групи) 

та зменшенням об’ємної швидкості кровотоку  (до 769,3±72,1 мл/хв у хворих І групи 

і до 693,3±59,3 мл/хв у хворих ІІ групи) по v.portae. Паралельно з цим спостерігали 

значне підвищення об’ємного кровотоку  (до 876±49,3 мл/хв у хворих І групи і до 

775±27,3 мл/хв у хворих ІІ групи) по v.lienalis. 

Субклінічні ознаки ПЕ спостерігали у 14,6% хворих І групи та у 15,8% хворих ІІ 

групи. Клінічний діагноз ЦП у 100% випадків підтвердився гістологічно (у разі 

виконання пункційної біопсії печінки n=62). 

Після проведення клініко-лабораторних досліджень хворих розділили за 

ступенями важкості за класами Сhild-Pugh, а саме: 25,6% хворих І групи і 29% 

хворих ІІ групи віднесли до класу А, а 74,4% хворих І групи і 71% хворих ІІ групи 

віднесли до класу В. 
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НР інфекцію у хворих на ЦП визначали цитологічним, бактеріологічним та 

імунологічним методами. Спостерігали збіг результатів цитологічного та 

імунологічного методів дослідження виявлення НР. У випадках, коли аналіз 

імунологічного методу був сумнівним, результат підтерджувався цитологічним 

методом. Виявили залежність між ступенем контамінації СОШ НР та титрами 

сумарних антитіл до антигенів НР. А саме: чим вищою є інтенсивність контамінації 

(ІІ-ІІІ ступенів), тим вищими є титри сумарних антитіл до антигенів НР (1:80, 1:160). 

Сумнівні результати під час імунологічного методу отримали при контамінації НР 

мінімального ступеня, коли бактерію знайшли тільки локально, в біоптаті СО ТШ. 

Підводячи підсумки використаних методів дослідження HР, встановили, що  

інфікованість хворих на ЦП із ГПГП  складає 68%. 

Також встановили, що частіше НР-інфіковані чоловіки, ніж жінки (57,3% та 

42,7% відповідно) - р>0,05, переважно у віці 51-60 років. 

Під час порівняння клінічних ознак гастропатії НР-інфікованих і НР-

неінфікованих хворих виявили таку закономірність: суб’єктивні та об’єктивні зміни 

з боку органів травлення у НР-інфікованих хворих на ЦП зустрічаються частіше, 

вони більш виражені, порівняно з НР-неінфікованими хворими. Перш за все – це 

наявність больового синдрому в епігастральній ділянці, який в 1,6 разів частіше 

діагностований саме у НР-інфікованих пацієнтів (р<0,05), ніж у НР-неінфікованих. 

Також встановили залежність між ступенем контамінації СОШ НР та вираженістю 

клінічних ознак гастропатії. А саме: у хворих із ІІІ ступенем контамінації СОШ НР 

печію виявили у 65,4% хворих (р<0,05, r=0,62), відрижку кислим - у 54,6% хворих 

(р<0,01, r=0,54), а при заселенні І ступеня – у 1,9% та 4,6% хворих відповідно. 

Для виявлення характеру змін ВРВ стравоходу та шлунка, аналізу моторних 

порушень і стану СО верхніх відділів ШКТ хворим проводили ФЕГДС до та після 

проведеного лікування. 

Під час ендоскопічного дослідження у всіх хворих виявили ВРВ стравоходу та 

шлунка. У хворих І групи частіше діагностували ВРВ стравоходу ІІІ ступеня 

(46,3%), ніж у хворих ІІ групи (31,6% ) - р<0,05. А серед хворих ІІ групи частіше 

виявлено ВРВ стравоходу ІІ ступеня (42,1%), ніж у хворих І групи (31,7) - р<0,05. У 
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хворих обох груп ВРВ стравоходу ІІІ ступеня супроводжувався вираженим 

пониження об’ємного кровотоку, по v.portae та v.lienalis, порівняно із пацієнтами, у 

яких виявили ВРВ стравоходу І-ІІ ступенів. 

Ендоскопічно ГПГП у хворих на ЦП проявлялась вираженими моторними 

порушеннями (ГЕР та ДГР), запальним ураженням СО верхніх відділів ЕГДЗ. 

Встановили, що моторні порушення у виді ГЕР та ДГР частіше спостерігались у 

НР-інфікованих хворих (97,6% та 51,2% відповідно), ніж у НР-неінфікованих 

пацієнтів (71,1% та 34,2% відповідно) - р<0,05. Також у хворих І групи частіше 

виявлялось поєднання цих патологічних ознак. 

Запальні ураження СО стравоходу виявляли з однаковою частотою у хворих обох 

груп (у 61,2% випадків серед хворих І групи та у 65,8% серед хворих ІІ групи - 

р>0,05), вони були переважно мінімального ступеня інтенсивності. У НР-негативних 

хворих у 2,3 рази частіше виявляли ерозивний рефлюкс езофагіт дистального 

відділу стравоходу (42,1%), ніж у НР-інфікованих пацієнтів (18,3%) - р<0,01. 

При дослідженні стану СОШ встановили, що у НР-інфікованих хворих на 20,5% 

(р<0,05) частіше спостерігаються запальні ураження порівняно з НР-неінфікованими 

пацієнтами на ЦП. 

У хворих І групи в 2 рази частіше спостерігали ураження СО АВ шлунка (87,7%) 

порівняно із ураженням СО тіла шлунка (48%) - р<0,05. А у хворих ІІ групи майже з 

однаковою частотою уражується СО як АВ (42,1%), так і тіла шлунка (47,4%) - 

р>0,05. 

Інтенсивність запалення СО АВ була вищою у НР-інфікованих хворих і 

відповідала ІІ та ІІІ ступеням (50% та 42,2%), тоді як у жодного НР-негативного 

хворого запалення ІІІ ступеня  не було діагностовано - р<0,05.  

Ерозивні ураження АВ шлунка в 3,3 рази частіше діагностували у хворих І групи 

(46,9%), ніж у хворих ІІ групи (14,3%) - р<0,05. 

Більш часте ураження АВ шлунка у хворих І групи ми пов’язували із 

персистенцією НР в СОШ у даного контингента хворих.  Запальні зміни у пацієнтів 

ІІ групи, на нашу думку, в першу чергу виникають внаслідок порушення 

мікроциркуляції у СО, що виникає через виражену печінкову недостатність та ПГ. 
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Інтенсивність ураження СО дна та ТШ у хворих обох груп  у більшості випадків 

була мінімальною і відповідала 0 та І ступеням запалення (у 51,4% і 22,9% хворих І 

та у 50% і 33,3% хворих ІІ груп) - р>0,05. Запальні зміни у верхніх відділах шлунка у 

хворих на ЦП пов’язували із розвитком гіпердинамічного кровообігу у артеріальних 

та венозних судинах селезінки із сформуванням регіонарного гіпердинамічного 

стану кровообігу у цих ділянках шлунка, ніж із ґелікобактеріозом.  

Виразки шлунка майже з однаковою частотою діагностували у хворих обох груп, 

(у 8,5% випадків серед хворих І та у 5,3% випадків серед хворих ІІ груп - р>0,05), із 

переважною локалізацією у верхніх його відділах у НР-неінфікованих хворих, як 

наслідок порушенням мікроциркуляуції в СО цієї ділянки внаслідок шунтування 

крові. У гелікобактерінфікованих хворих знаходили виразки із переважною 

локалізацією в АВ шлунка, що підтверджує бактеріальну етіологію ульцерогенеза у 

цього контингента пацієнтів. 

Запальні ураження СО цибулини ДПК частіше виявляли у хворих І групи 

(67,1%), ніж у хворих ІІ групи (42,1%) - р<0,05. Інтенсивність запалення також була 

більш вираженою у НР-інфікованих хворих, ніж у НР-неінфікованих хворих і 

відповідала в переважній більшості ІІ (36,4%) та ІІІ (45,5%) ступеням (р<0,05). 

Виразку ДПК у НР-інфікованих хворих (20,7%) майже в 4 рази частіше виявляли 

порівняно із НР-негативними хворими  (5,3%) - р<0,01. 

Під час оцінки біопсійного матеріалу з верхніх відділів ШКТ встановили, що у 

хворих на ЦП із ГПГП при наявності ґелікобактерної інфекції у більшості випадків 

відзначалося тотальне заселення нею СОШ (94%), і тільки в поодиноких випадках 

(6,1%) виявляли контамінацію НР, лише в СО тіла або в СО пілоричного відділу 

шлунка - р<0,01. Спостерігали, що інтенсивність контамінації СОШ НР у 61% 

випадків відповідає ІІІ ступеню, у 32,9% випадків – ІІ ступеню, і лише у 6,1% 

випадків – І ступеню - р<0,05. 

При морфологічній оцінці встановили, що НР-флора впливає на загальну 

гістоструктуру СОШ, викликає дистрофію поверхневого і ямкового епітелії, цим 

самим веде до послаблення функціональних можливостей мукоцитів. При наявності 

високого ступеня вираженості НР-заселення патогенний ефект посилювався. 
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У 92,7% хворих НР-інфекція сприяла морфологічній картині хронічного 

гастриту, провокуючи його активність і розвиток місцевої алегічної реакції (79,3%). 

У НР-неінфікованих хворих спостерігали менш виражені морфологічні порушення в 

СО, також частота та глибина ураження у них менш виражена, порівняно із НР-

інфікованими хворими. Алергічний копмонент запалення у всіх випадках був 

відсутній у НР-негативних хворих. При проведенні  морфометрії висота 

поверхневого епітелію у НР-неінфікованих хворих в середньому складала 

33,95±2,28 мкм, а у НР-інфікованих пацієнтів цей показник був більш зниженим - 

30,0±0,97 мкм. Висота ямкового епітелію у НР-неінфікованих хворих знизилось до 

26,97±2,01 мкм, тоді як у НР-інфікованих хворих знизилось аж до  23,49±1,18 мкм. 

Вміст секрету у НР-неінфікованих хворих був зниженим як у поверхневому епітелії 

(до 9,11±1,25) мкм, так і в ямковому епітелії – (до 11,20±1,09) мкм. У НР-

інфікованих хворих поряд із дистрофією у слизопродукуючому епітелії спостерігали 

дистрофію і послаблення функціональних можливостей мукоцитів. Вміст секрету в 

поверхневому епітелії знизився до 8,43±0,7 мкм, а в ямковому епітелії – знизився до 

10,88±0,98 мкм. 

Для дослідження КУФ шлунка хворим на ЦП із ГПГП проводили  експрес рН-

метрію. Виявили, що у НР-інфікованих хворих на ЦП із ГПГП підвищене 

кислотоутворення в шлунку зустрічалось у 2 рази рідше (22%), ніж у НР-

неінфікованих хворих на ЦП із ГПГП (47,4%) - р<0,05. У НР-інфікованих хворих на 

ЦП із ГПГП найчастіше виявляли нормоацидний стан шлункової кислотності 

(65,9%), на противагу 31,6% у НР-неінфікованих хворих - р<0,05. Цей факт, на нашу 

думку, може свідчити на користь кислотно-пептичного фактору у виникненні ознак 

гастропатії у НР-неінфікованих  хворих ІІ групи, а у НР-інфікованих хворих на 

першому місті стоїть персистування НР, а кислотно-пептичний фактор має лише 

другорядне значення. 

Для виявлення характеру патогенетичних механізмів виникнення ГПГП у хворих 

на ЦП проводили визначення рівня сироваткового гастрину. Хворих І і ІІ груп 

розподілили на 3 підгрупи, залежно від локалізації НР та ураження СОШ: А  
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підгрупа – в СО АВ, В підгрупа – у СО тіла шлунка, С – одночасно в СО АВ та тіла 

шлунка. 

Рівень сироваткового гастрину у контрольній групі становив 72,4±3,2 пг/мл 

(n=30). Ці значення ми оцінювали як нормальні показники рівня гастрину. 

У хворих ІІ А підгрупи (антральна локалізація ураження СОШ) спостерігали 

більш виражену гіпогастринемію – 7,2±3,8 пг/мл (р<0,05), порівняно із контрольною 

групою. При ураженні СО тіла шлунка (ІІ В підгрупа) виявляли нормальні 

показники сироваткового гастрину, а саме - 78,3±5,2 пг/мл. При одночасному 

ураженні СО АВ та тіла шлунка (ІІ С підгрупа) виявляли гіпергастринемію 

126,0±3,9 пг/мл, але показники статистично не відрізнялись від норми (р>0,05).  

У НР-інфікованих хворих у всіх трьох підгрупах спостерегли підвищення рівня 

гастрину, а саме - в І А підгрупі (антральна локалізація) гіпергастринемія становила 

142,8±5,9 пг/мл, що статистично достовірно (р<0,05) перевищувало значення рівня 

сироваткового гастрину як у порівнянні з НР-негативною групою хворих, так і з 

контрольною групою. У хворих І В гідгрупи (у СО тіла шлунка) спостерігали 

тенденцію до гіпергастринемії – 121,4±3,6 пг/мл (р>0,05). При одночасній 

локалізації НР у СО АВ та тілі шлунка (І С підгрупа) у хворих виявляли значну 

гіпергастринемію – 148,3±5,2 пг/мл, що достовірно перевищувало подібні показники 

як в контральній, так і у НР-неінфікованій групі хворих (р<0,05). Встановили, що 

НР-інфекція сприяє виникненню гіпергастринемії у хворих на ЦП із ГПГП. Рівень її 

збільшення залежить від локалізації НР-інфекції у СОШ та від ступеня 

бактеріальної контамінації останнього, тобто НР обумовлює гіперстимуляцію G-

клітин. Отже, НР обумовлює не лише гіперпроліферативний ефект стосовно 

епітеліальних клітин, а й ендокриноцитів (G-клітин), цим самим веде до їх 

гіперплазії і, внаслідок цього, - до гіперпродукції гастрину. 

 Хворих обох груп розподілили за підгрупами в залежності від призначених 

диференційованих схем лікування, враховуючи наявність НР та стан КУФ шлунка. 

НР-інфікованих хворих розподілили на 3 підгрупи: 

1.1 підгрупа (n=28) НР-інфікованих хворих на ЦП із ГПГП отримувала АГТ: 

омепразол 20 мг 2 рази на добу, кларитроміцин 500 мг 2 рази на добу, амоксицілін 
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1000 мг 2 рази на добу протягом 7 днів. Лікування омепразолом продовжували до 1 

місяця по 20 мг вранці.  

1.2 підгрупі (n=27) НР-інфікованих хворих на ЦП із ГПГП отримувала АГТ: 

де-нол 240 мг 2 рази на добу, кларитроміцин 500 мг 2 рази на добу, амоксицілін  

1000 мг 2 рази на добу протягом 7 днів. Прийом де-нолу продовжували ще протягом 

3-х тижнів.  

1.3 підгрупа (n=27) НР-інфікованих хворих на ЦП із ГПГП отримувала АГТ із 

використанням кларитроміцину по 500 мг 2 рази на добу, амоксиціліну по 1000 мг 2 

рази на добу протягом 7 днів. В якості природнього антациду хворим цієї групи 

призначали вуглекислу гідрокарбонатно-натрієву МВ “Поляна Квасова” по 100-150 

мл, теплу, негазовану за 15-20 хвилин до їжі, 5-6 разів на добу протягом 1 місяця. 

Основу АГТ склали ці два антибіотики, оскільки після бактеріологічного 

дослідження саме до них чутливість НР виявилась найвищою. 

АГТ призначали на фоні прийому ГПТ глутаргіну: 4% - 50,0 мл 2 рази на добу 

на 150 мл фізіологічного розчину внутрішньовенно краплинним методом (40-60 

крапель за хвилину) – протягом 7 діб з подальшим переходом на таблетований 

прийом препарату по 750 мг тричі на добу протягом 3-х тижнів. 

НР-негативних хворих на ЦП із ГПГП також розподілили на 3 підгрупи, 

залежно від призначеного лікування: 

2.1 підгрупа (n=17) НР-негативних хворих на ЦП із ГПГП на фоні базисного 

лікування ЦП отримувала де-нол по 240 мг 2 рази на добу протягом 1 місяця. 

2.2 підгрупа (n=9) НР-негативних хворих на ЦП із ГПГП на фоні базисного 

лікування ЦП отримувала алюмаг по 2 таблетки 4 рази на добу протягом 1 місяця. 

2.3 підгрупа (n=12) НР-негативних хворих на ЦП із ГПГП на фоні базисного 

лікування ЦП отримувала вуглекислу гідрокарбонатно-натрієву МВ “Поляна 

Квасова” по 100-150 мл, теплу, негазовану за 15-20 хвилин до їжі, 5-6 раз на добу 

протягом 1 місяця. 

В комплексне лікування НР-негативних хворих на ЦП із ГПГП теж включили 

ГПТ - глутаргін по 750 мг тричі на добу протягом 1 місяця. 
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Під впливом проведеного комплексного диференційованого лікування  у хворих 

на ЦП із ГПГП спостерігали позитивну динаміку клінічної картини. 

Найефективнішою стосовно клінічних ознак у І групі хворих виявилася схема із 

застосуванням МВ “Поляна Квасова”, позитивний ефект наступив у 94,7% випадків 

(р<0,05), а в ІІ групі  хворих найбільш виражений позитивний ефект настав у хворих 

при використанні де-нолу (95,5%) - р>0,05. 

Після курсу терапії хворим на ЦП із ГПГП проводили контрольне ендоскопічне 

дослідження. Слід відзначити, що стан варикозно змінених судин змінювався 

мінімально після консервативного лікування, але треба підкреслити, що у 

віддаленому періоді (в середньому 6-8 місяців) у жодного хворого на ЦП не 

спостерігали кровотечі із верхніх відділів ШКТ. 

Під час ФЕГДС встановили, що лікування дало позитивний ефект стосовно 

сфінктерного апарату ЕГДЗ частіше у хворих І групи: ДГР знизився в 5,2 рази 

(р<0,01, r=0,79). 

Запалення СО стравоходу після лікування зменшилось майже з однаковою 

частотою у хворих  обох груп (на 17,1% у хворих І і на 15,8% у хворих ІІ груп) -

р<0,05. Інтенсивність запалення стала менш вираженою (переважно 0 та 1 ступенів) 

у хворих І групи достовірно частіше, ніж у хворих ІІ групи. Серед схем у І групі 

найбільш виражений ефект на СО стравоходу отримали при призначенні лікування 

на основі омепразолу, а в ІІ групі – при використанні схеми на основі де-нолу. 

Під впливом лікування найбільш виражені позитивні зміни спостерегли у СО АВ 

і переважно у хворих І групи (частота запалення зменшилась на 37,7% (р<0,01, 

r=0,88)), порівняно із хворими ІІ групи (частота запалення зменшилась на 10,5% 

(р<0,05, r=0,46)). Частота запалання СО ТШ у хворих ІІ групи під впливом лікування 

зменшилось на 10,5% (р<0,05, r=0,46)), а у хворих І групи – на 22,3% (р<0,05, 

r=0,50)). Інтенсивність запалення СОШ у хворих обох груп наблизилась до 

мінімальної. 

Виразка шлунка зажила у половини хворих ІІ групи (р<0,05, r=0,48),  та у 71,4% 

хворих І групи (р<0,01, r=0,82), а у випадках її наявності після лікування вона 

характеризувалася зменшенням розмірів і в стадії рубцювання. Загоєння виразки 



 143 

ДПК спостерігали у 98,8% хворих І групи (р<0,01, r=1,0), у ІІ групі хворих виразка 

не зажила лише у одного пацієнта, але вона виявилась у стадії рубцювання. 

Запалення СО ДПК під впливом лікування зменшилось в 6,2 рази у хворих І 

групи (р<0,01, r=0,82) і лише у 2 рази - у хворих ІІ групи (р<0,05, r=0,49). 

Інтенсивність запалення була переважно мінімального ступеня у хворих обох груп. 

Найоб’єктивнішим критерієм проведеного лікування серед хворих І групи 

вважали ерадикацію НР, що настала у 90,2% випадків. Частоту ерадикації ми 

оцінювали за допомогою 
13

С-дихального тесту та за допомогою гістологічної оцінки 

біопсійного матеріалу, яку отримували під час котрольного ендоскопічного 

дослідження. 

Найефективнішою виявилась АГТ на основі колоїдного субцитрату вісмута (де-

нол), ерадикація НР настала у 92,6% випадків. 

Частота ерадикації НР у хворих  на фоні прийому омепразолу та МВ “Поляна 

Квасова” майже не відрізнялась і складала 89,3% та 88,9% - р>0,05. 

У НР-інфікованих хворих під впливом лікування спостерігали послаблення 

клітинної щільності запального інфільтрату, зменшення частоти виявлення і ступеня 

вираженості активності і алергічного компоненту гастриту, покращення 

морфологічного стану поверхневого та ямкового епітелію. У НР-інфікованих хворих 

під впливом лікування алергічний компонент зменшився у 3 рази (р<0,05, r=0,52), 

вираженість алергічної реакції відповідала І (75%) та ІІ ступеням (25%). У хворих І 

групи у слизопродукуючому епітелії СОШ спостерігали зменшення ознак дистрофії. 

Достовірно збільшувалась висота ямкового епітелію до 26,26±0,78 мкм і вміст в 

ньому секрету - до 13,70±0,91 мкм, проти 23,49±1,18 мкм і 10,88±0,98 мкм до 

лікування відповідно (р<0,05). Спостерігали збільшення і поверхневого епітелію – 

32,23±0,97 мкм, а вміст секрету збільшувався до 9,44±0,75 мкм, проти 30±0,97 мкм і 

8,43±0,7 мкм відповідно до лікування (р<0,05). 

У хворих ІІ групи проведене лікування суттєво не впливало на морфологічну 

картину СОШ. Клітинна щільність запального інфільтрату не послаблювалась. При 

морфометрії виявили незначну тенденцію до збільшення висоти поверхневого 

епітелію – 36,74±4,11 мкм і збільшення висоти ямкового епітелію – 27,90±1,37. У 
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10,53% хворих після лікування виявили появу алергічної реакції переважно 1 

ступеня активності, що пов’язували із дією медикаментозних препаратів. 

Нормальний рівень шлункової секреції після лікування найчастіше виявляли під 

час контрольної рН-метрії серед хворих 1.3 підгрупи (АГТ із використанням МВ 

“Поляна Квасова”) – 81,5%, та у хворих 1.2 (АГТ із використанням де-нолу) і 2.3 

підгруп (використання де-нолу) – у 77,8% випадків. Гіперацидність після лікування 

частіше реєстрували у хворих 1.3 підгрупи (18,8%) та 2.3 підгрупи (25%)  - 

лікування із використанням МВ “Поляна Квасова”. Поряд із цим, у жодного НР-

інфікованого хворого на фоні прийому МВ не виявили гіпоацидний стан шлункової 

секреції. На нашу думку, доцільно хворим на ЦП із ГПГП у комплексне лікування 

вводити МВ “Поляна Квасова”, оскільки антацидний ефект не відрізняється від 

синтетичних кислотознижуючих препаратів, а побічні ефекти наближаються до 

мінімальних. 

Після проведеної ерадикаційної терапії у хворих І групи виявили нормалізацію 

рівня гастрину. В І групі хворих із локалізацією НР у СО АВ шлунка рівень 

гастрину знизився у 2,6 рази (63,4±3,8 пг/мл) - р<0,05 (r=0,54). У хворих І групи із 

тотальним заселенням СОШ НР після ерадикаційної терапії рівень гастрину 

становив 73,7±4,8 пг/мл, тобто знизився у 2 рази (р<0,05) (r=0,48). У хворих І групи 

із заселенням СО ТШ (частіше у них не вдавалося досягти повної ерадикації) рівень 

гастрину мав тільки тенденцію до нормалізації (р>0,05) - 116,7±4,4 пг/мл. Цей факт 

підтверджує дію НР не тільки на гіперпроліферативний ефект стосовно 

епітеліальних клітин, але і ендокриноцитів (G-клітин). У НР-неінфікованих хворих 

при тотальному ураженні СОШ після проведеного комплексного лікування теж 

виявили достовірну (р<0,05) нормалізацію рівня сироваткового гастрину – 65,6±4,3 

пг/мл (r=-0,46). При антральній локалізації ураження СО в цій групі хворих після 

лікування виявили тенденцію до збільшення рівня гастрину, але нормальних 

показників не досягала (12,3±4,4 пг/мл) - р>0,05. 

Під впливом комплексної терапії, особливо при застосуванні глутаргіну у хворих 

на ЦП із ГПГП, виявляли нормалізацію рівнів амінокислот сироватки крові. 
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Отже, проведене нами дисертаційне дослідження дало можливість обґрунтувати 

необхідність визначення основних етіопатогенетичних механізмів обтяженого 

протікання ГПГП у хворих на ЦП, також довести доцільність проведення 

диференційованої терапії гастропатій у даного контингенту пацієнтів. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, 

пов’язаної з вивченням особливостей перебігу, діагностики і лікування гастропатій у 

хворих на цироз печінки. 

1. Група хворих на цироз печінки із гіпертензивною портальною гастропатією не 

є однорідною: НР-позитивні хворі складають 68,3%, НР-негативні хворі – 31,7%. 

Використання одночасно декількох методів ідентифікації НР-інфекції 

(цитологічного, бактеріологічного, імунологічного) підвищує ефективність її 

первинної діагностики, а найбільш достовірними в оцінках ерадикації є поєднання 

дихального тесту із цитологічним методом. 

2. За ендоскопічними даними у НР-інфікованих хворих наявне більш виражене 

ураження антрального відділу шлунка (87,7±3,4% проти 42,1±2,1%; р0,05) та 

слизової оболонки дванадцятипалої кишки (67,1±4,3% проти 42,1±3,7%; р0,05), ніж 

у НР-неінфікованих пацієнтів. Ураження тіла та дна шлунка спостерігається майже з 

однаковою частотою 48% та 47,4% відповідно. У НР-позитивних хворих 

гіпертензивна портальна гастропатія за морфологічними ознаками проявлялась за 

типом хронічного ґелікобактерного гастриту (92,7%), а у НР-негативних хворих – 

картина неоднорідна при ураженні тіла та антрального відділу шлунка. 

3. У хворих на цироз печінки із гіпертензивною портальною гастропатією, 

неасоційованою із НР-інфекцією, у 2 рази частіше (47,4±2,6% проти 22±3,1%; 

р0,05) спостерігається підвищення кислотоутворюючої функції шлунка, що 

свідчить про кислотно-пептичний статус як один з основних чинників 

гіпертензивної портальної гастропатії. 

4. У НР-позитивних хворих із гіпертензивною портальною гастропатією при 

ураженні слизової оболонки антрального відділу шлунка спостерігається 

гіпергастринемія (142,8±5,9 пг/мл), що суттєво перевищує аналогічний показник у 

НР-негативних хворих (126,0±3,9 пг/мл). При цьому характер цих відмінностей 

коливався в межах  від 121,4±3,6 пг/мл до 148,3±5,2 пг/мл у НР-позитивних хворих 

та від 7,2±3,8 пг/мл до 126,0±3,9 пг/мл у НР-негативних хворих і, залежав від 

локалізації ураження слизової оболонки шлунка. 
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5. Клінічні прояви гіпертензивної портальної гастропатії у НР-позитивних хворих 

залежить від ступеня інфікованості НР: печія при І ступені заселення НР слизової 

оболонки шлунка наявна у 1,9%, при ІІ ступені - у 32,7%, при ІІІ ступені - у 65,4% 

випадків (р<0,05; r=0,62). Відрижка кислим при І ступені заселення НР слизової 

оболонки шлунка наявна у 4,6% випадків, при ІІ ступені - у 40,9% (р<0,05), при ІІІ 

ступені - 54,6% випадків (р<0,01, r=0,72). Біль в епігастральній ділянці не 

спостерігався у жодного пацієнта при І ступені заселення слизової оболонки шлунка 

НР, при ІІ ступені заселення - виникав у 29% випадків,  а при ІІІ ступені  - у 71% 

випадків (р<0,05, r=0,58). 

6. Лікування хворих на цироз печінки із гіпертензивною портальною 

гастропатією має бути комплексним, диференційованим, в залежності від клінічних 

проявів вираженості портальної гіпертензії, асциту, печінкової енцефалопатії, 

лабораторних показників (гіпоальбумінемії, гіпербілірубінемії), даних про наявність 

НР, кислотоутворюючої функції шлунка та рівня гастринемії. При цьому, у хворих 

на цироз печінки класу А по Child-Pugh при наявності НР-інфекції та вираженої 

клінічної симптоматики ознак диспепсичного синдрому, доцільно призначати 

антиґелікобактерну терапію із застосуванням амоксициліну, кларитроміцину у 

поєднанні із мінеральною водою “Поляна Квасова”, позитивний ефект якої складає 

94,7%.   

7. У хворих на цироз печінки, інфікованих НР, при виражених морфологічних 

змінах слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки антиґелікобактерну 

терапію слід проводити цими ж антибіотиками у поєднанні із Де-нолом. Під 

впливом даного лікування ендоскопічно запалення слизової оболонки тіла шлунка 

мінімального ступеня діагностовано у 57,1% хворих, антрального відділу - у 61,5% 

хворих, цибулини дванадцятипалої кишки – у 50,0% хворих. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. У хворих на цироз печінки при проведенні діагностики гіпертензивної 

портальної гастропатії за допомогою ендоскопічного методу необхідно проводити 

одночасно і біопсію з метою уточнення її морфологічного різновиду. Для 

визначення тактики лікування гіпертензивної портальної гастропатії доцільно 

оцінити стан кислотоутворюючої функції шлунка. 

2. У хворих на цироз печінки із гіпертензивною портальною гастропатією 

рекомендовано проводити інвазивні (цитологічний, бактеріологічний) та неінвазивні 

(імунологічний, 
13

С-дихальний тест) методи діагностики НР, але при вираженій 

печінковій недостатності з гіперазотемією недоцільно застосувати дихальний тест із 

спроможністю ґибнопозитивних результатів. У таких хворих перевага має бути 

надана цитологічному та бактеріологічному методам діагностики. 

3. Для ерадикації НР-інфекції у хворих на цироз печінки слід використовувати 

диференційовані ерадикаційні схеми із урахуванням функціонального стану 

печінки, морфологічної картини ураження слизової оболонки 

езофагогастродуоденальної зони, стану кислотоутворення. При виражених змінах 

морфологічної картини СО ЕГДЗ до комплексного лікування доцільно включати де-

нол, при підвищенні шлункової секреції – омепразол, а при наявних клінічних 

ознаках гастропатії та нормальних показниках рН шлунка – МВ „Поляна Квасова”. 
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