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Сучасний	стан	лікування	інфекції	
h.	pylori	в	Україні:	результати	
Європейського	реєстру	лікування	
helicobacter	pylori	(hp-EuReg)

Європейський реєстр з лікування Helicobacter pylori (Hp-EuReg) було створено для оцінки ефективності 
та безпечності різних методів ерадикації H. pylori, а також для перевірки консенсусу щодо інфекції 
H. pylori та реалізації клінічних посібників. У поточному дослідженні подано дані вибірки пацієнтів 
з України, зареєстрованих у реєстрі Hp-EuReg до лютого 2022 року.

Мета — оцінити частоту, ефективність та безпечність лікування інфекції H. pylori в Україні.

Матеріали та методи. Міжнародний багатоцентровий проспективний неінтервенційний реєстр 
Hp-EuReg був запущений у 2013 році і просувається Європейською групою з вивчення гелікобактерій та 
мікробіоти (www.helicobacter.org). Протокол Hp-EuReg було затверджено Комітетом з етики Університет-
ської лікарні Ла-Принцеса (Мадрид, Іспанія) та зареєстровано на ClinicalTrials.gov з кодом NCT02328131. 
Аналіз ефективності включав головним чином модифікований аналіз лікування (mITT), спрямований на 
те, щоб імітувати результати клінічної практики, та включав усі записи з підтверджуючим тестом після 
ерадикаційної терапії, незалежно від дотримання режиму лікування.

результати. До реєстру включено 841 особу (жінок 53,5 %, чоловіків 46,5 %), середній вік яких стано-
вив 48,35 ± 15,52. Основним методом діагностування гелікобатерної інфекції, що продовжується, був 
гістологічний, при цьому використання дихальних тестів і фекальних тестів на антиген було вкрай 
низьким — близько 6 % випадків. Оцінка антибіотикорезистентності зроблена у 13 % хворих, при 
цьому менше 1 % мали позитивний результат. Більше половини хворих отримували квадротерапію 
і лише 40 % потрійну терапію, при тому що більше 90 % хворих були наївними по відношенню до ера-
дикаційної терапії. Практично всі хворі отримували інгібітори протонної помпи (ІПП), проте більшос-
ті вони призначалися в низьких дозах і лише невелика частина приймала їх у стандартних (7.2 %) або 
високих (1.2 %) дозах. Призначення низьких доз ІПП негативно позначалося на ефективності терапії: 
у раніше не лікованих пацієнтів загальна ефективність терапії була нижчою за 85 %, тоді як при вико-
ристанні стандартних і високих доз ІПП вдалося досягти 100 % ерадикації. Незважаючи на той факт, що 
тривалість ерадикаційної терапії у переважної кількості хворих склала 10 днів і більше, все ж таки були 
випадки, коли лікування обмежувалося 7 днями — так близько 12 % хворих, які мали неуспішну еради-
кацію в анамнезі, приймали 7-денний курс терапії, що зумовлювало субоптимальну ефективність ліку-
вання (< 90 %). Загалом у тих, кому призначали лікування першої лінії протягом 7 — 10 днів, показник 
ерадикації склав 82 %, тоді як терапія протягом 14 днів забезпечувала 100 % успіх ерадикації. У загально-
му аналізі mITT використання терапії у наївних пацієнтів призвело до ерадикації H. pylori більше ніж 
90 % пацієнтів. Примітно, що ефективність комбінації ІПП + амоксицилін + левофлоксацин була ниж-
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Установлення Д. Р. Уореном та Б. Маршалом 
у 1982 р. ролі грамнегативної бактерії Helico-

bacter pylori у розвитку гастриту і пептичної вираз-
ки змінило уявлення про ці захворювання як неін-
фекційні [11]. Нині вважають, що H. pylori є однією 
з найпоширеніших інфекцій у людей. За різними 
оцінками, у світі інфіковано близько 4,4 млрд осіб 
[2]. Незважаючи на таке поширення, патологічні 
стани розвиваються лише у частини інфікованих 
[3]. Серед основних патологічних станів, етіопато-
генетично зумовлених H. pylori, основне місце по-
сідають гастрит, пептичні виразки та рак шлунка. 
Наявність бактерій підтримує запалення у сли-
зовій оболонці, призводить до рецидивування та 
малігнізації [3]. Триває дискусія про роль H. py-
lori у патогенезі таких екстрагастродуоденальних 
захворювань, як цукровий діабет, неалкогольна 
жирова хвороба печінки, метаболічний синдром, 
ішемічна хвороба серця тощо [5, 7]. З огляду на 
наведене вище для запобігання прогресуванню та 
рецидивуванню H. pylori-асоційованих захворю-
вань (зниження інтенсивності запальних проце-
сів у слизовій оболонці шлунка, прискорення за-
гоєння виразки, зниження ризику розвитку раку 
шлунка і пов’язаної з ним смертності [3, 10]) най-
раціональнішим є своєчасне виявлення цієї інфек-
ції та ерадикація H. pylori. Нині в арсеналі лікаря 
є достатня кількість ефективних і доступних як 
інвазійних, так і неінвазійних методів діагностики 
гелікобактерної інфекції [4, 8, 9]. У міжнародних 
консенсусах (Маастрихт V тощо) [3] наведено 
оптимальні варіанти лікування інфекції H. pylori 
для різних клінічних випадків (насамперед щодо 
наївності щодо застосування такого лікування). 
Це пов’язано зі зростанням, особливо останнім 
часом, резистентності гелікобактерій до антибак-
теріальних препаратів (переважно метронідазолу 
і фторхінолонів) [12]) та відповідно зниженням 
ефективності антигелікобактерної терапії (АГБТ) 
і звуженням спектра можливостей використан-
ня арсеналу антибактеріальних препаратів. Тому 

схеми АГБТ відрізняються залежно від регіону та 
країни [10]. В ідеалі у клінічній практиці лікуван-
ня гелікобактерної інфекції має ґрунтуватися на 
документально підтверджених даних щодо резис-
тентності до антибіотиків у цьому регіоні [6]. Це 
зумовлює необхідність ретельного підбору схем 
АГБТ, оскільки у разі недосягнення ерадикації ви-
бір схеми другої лінії потребуватиме значно біль-
ше зусиль, а наявність кількох невдач у лікуванні 
може зробити досягнення ерадикації складним 
завданням або взагалі неможливим. Лікар, який 
призначає АГБТ, має відчувати відповідальність 
за досягнення позитивного результату лікування. 
У всіх настановах та консенсусах рекомендовано 
завжди підтверджувати досягнення ерадикації 
H. pylori (насамперед неінвазійними тестами (тест 
на наявність антигену в калі та дихальний тест із 
сечовиною)) [1,4].

Для узагальнення даних та можливості аналі-
зу стану проблеми лікування інфекції H. pylori, 
а також для перевірки консенсусу щодо інфекції 
H. pylori та реалізації клінічних настанов створе-
но Європейський міжнародний багатоцентровий 
проспективний неінтервенційний реєстр ліку-
вання H. pylori (Hp-EuReg). Аналіз даних реєстру 
дає змогу оцінити рівень дотримання лікарями 
загальноприйнятих рекомендацій з діагности-
ки і лікування гелікобактер-асоціованих захво-
рювань, а також ефективність схем АГБТ, їхній 
склад, тривалість застосування, побічну дію тощо.

Мета роботи — оцінити частоту, ефективність та 
безпечність лікування інфекції H. pylori в Україні.

Матеріали та методи
Hp-EuReg започатковано у 2013 р. Євро-

пейською групою з вивчення гелікобактерій 
і мікробіоти (www.helicobacter.org). Прото-
кол Hp-EuReg затверджено комітетом з етики 
 Університетської лікарні Ла-Принцеса (Мадрид, 
Іспанія) і зареєстровано на ClinicalTrials.gov 
з кодом NCT02328131.

чою за 77 %, що є субоптимальним відповідно до сучасних рекомендацій. Призначувана ерадикаційна 
терапія добре переносилася, що дало змогу закінчити курс лікування більше 90 % хворих, а частота 
побічних явищ склала у наївних пацієнтів менше 3 %, тоді як у пацієнтів із повторними курсами анти-
гелікобактерної терапії вона була більше ніж у 4 рази вищою.

висновки. В Україні частота використання валідованих неінвазивних методів (уреазний дихальний тест 
та тест на антиген у калі) для виявлення інфекції H. pylori дуже низька. Проте лікарі України досить часто 
застосовують методики оцінки антибіотикорезистентності гелікобактерій, облік якої, безумовно, сприяє 
підвищенню ступеня ерадикації. Переважна більшість схем ерадикаційної терапії, які призначалися паці-
єнтам української популяції, відповідали чинним рекомендаціям, але при цьому часто ІПП призначалися 
в низьких дозах і мали випадки застосування 7-денних режимів лікування навіть у хворих, які отримували 
її вдруге, що сприяло зниженню ефективності лікування. Незважаючи на те, що загальна ефективність 
ерадикаційної терапії становила понад 90 %, необхідно ретельно контролювати тактику лікування. При-
значена терапія першої лінії добре переносилася хворими — понад 98 % хворих завершили лікування.

ключові слова: Helicobacter pylori, реєстр Hp-EuReg, лікування, Україна.

Gastro 3_2022.indd   6 28.09.2022   13:19:30



7СУЧАСНА	ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ			|				№	3—4	(125—126)	•	2022

ПЕРЕДОВА СТАТТЯ

Проаналізовано інформацію про пацієнтів 
з України, зареєстрованих у Hp-EuReg до люто-
го 2022 р.

Протокол дослідження відповідав етичним 
вимогам Гельсінської декларації 1975 р., що ві-
дображено в попередньому схваленні комітетом 
з дослідження людини. Дані зібрано в електрон-
ній формі звіту про випадок (e-CRF) за допомо-
гою спільної платформи Research Electronic Data 
Capture (REDCap), розміщеної в «Asociación Es-
pañola de Gastroenterología» (AEG; www.aegastro.
es). Усі особисті дані анонімізовано. Від кожного 
пацієнта, залученого в дослідження, отримано 
письмову інформовану згоду.

Проблему з розбіжністю даних вирішено шля-
хом запиту дослідників та групових електрон-
них листів. Базу даних було перевірено щодо не-
відповідності даних, а потім проведено очищен-
ня даних. Неперервні змінні наведено у вигляді 
середнього арифметичного значення та відповід-
ного стандартного відхилення, а якісні змінні — 
у вигляді відсотка та 95 % довірчого інтервалу 
(ДІ). За критичний рівень значущості (р) для 
перевірки статистичних гіпотез приймали 0,05. 
Відмінності між групами аналізували за допомо-
гою критерію χ2.

Дози інгібіторів протонної помпи (ІПП) роз-
поділено на низькі (4,5 — 27 мг еквівалентів оме-
празолу двічі на добу), стандартні (32 — 40 мг 
еквівалентів омепразолу двічі на добу) і висо-
кі (54 — 128 мг еквівалентів омепразолу двічі на 
добу). Тривалість лікування становила 7, 10 або 
14 днів для полегшення інтерпретації. Субаналіз 
проводили відповідно до тривалості лікування 
і доз ІПП, попередньої терапії першої лінії, яка 
була класифікована як терапія, що містить кла-
ритроміцин (як трикомпонентна, так і чотири-
компонентна схема), або класична чотириком-
понентна терапія, що містить вісмут. З огляду на 
те, що частину схем АГБТ застосовували лише 
у невеликої кількості пацієнтів, для аналізу 
ефективності відбирали схеми зі «статистично 
достатньою» кількістю пацієнтів. Аналіз ефек-
тивності передбачав модифікований аналіз ліку-
вання (mITT), спрямований на те, щоб імітувати 
результати клінічної практики та відповідно всі 
записи з підтверджувальним тестом після ера-
дикаційної терапії незалежно від дотримання 
режиму лікування.

Результати та обговорення
У Hp-EuReg містилася інформація про 841 

пацієнта, з них 450 (53,5 %) жінок і 391 (46,5 %) 
чоловік. Середній вік — (48,35 ± 15,52) року, 
середній вік жінок — (51,79 ± 14,76) року, 

чоловіків — (44,40 ± 15,44) року. Розподіл хво-
рих за віком наведено у табл. 1.

Серед обстежених було 60,4 % європеоїдів, 
0,1 % азіатів, 38,4 % представників інших етніч-
них груп, національність 1,1 % не визначено.

Дані щодо нозології наведено у табл. 2.
За даними анамнезу, лише 0,7 % пацієнтів 

мали обтяжений анамнез щодо алергії, при цьо-
му жоден не мав алергії на нітроімідазоли, фтор-
хінолони, амоксицилін і тетрациклін.

Діагноз гелікобактерної інфекції підтвердже-
но за допомогою 13С- або 14С-дихального тесту 
у 27 (3,2 %) осіб, за допомогою серологічного ме-
тоду — у 156 (18,5 %), за допомогою фекального 
тесту на антиген (моноклонального, поліклональ-
ного) — у 25 (3,0 %), за допомогою гістологічного 
методу — у 499 (59,3 %), за допомогою швидкого 
уреазного тесту — у 142 (16,9 %), за допомогою мі-
кробіологічного методу (культура) — в 1 (0,1 %).

Аналіз на антибіотикорезистентність проведе-
но у 109 осіб (13,0 %), її наявність виявлено лише 
в 1 (0,1 %) пацієнта.

Для лікування гелікобактерної інфекції вико-
ристовували стандартні схеми АГБТ. Більше по-
ловини хворих (53,2 %)) отримували класичну 
квадротерапію — (ІПП + Кларитроміцин (К) + 
Амоксицилін (А) + Вісмут (В)), 40,8 % — потрій-
ну терапію (ІПП + К + А), незначна кількість 
осіб — інші варіанти лікування (табл. 3), тому 
у подальшому аналізі ураховували переважно 
перші дві схеми.

Таблиця 1. розподіл пацієнтів за віком (n = 841)

Вік, роки Кількість пацієнтів

18 — 30 143 (17,0 %)

31 — 50 283 (33,6 %)

51 — 70 364 (43,3 %)

≥ 71 51 (6,1 %)

Таблиця 2. розподіл хворих за нозологією, 
асоційованою з H. pylori (n = 841)

Нозологія Кількість пацієнтів

Недіагностована диспепсія 13 (1,6 %)

Функціональна диспепсія 16 (1,9 %)

Дуоденальна виразка 149 (17,7 %)

Виразка шлунка 21 (2,5 %)

Інша 642 (76,3 %)
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Установлено, що 91,6 % хворих отримували 
ІПП у низьких дозах, 7,2 % — у стандартних, 
1,2 % — у високих. Вартий уваги факт, що у схемі 
ІПП + К + А ІПП у 307 (89,5 %) пацієнтів засто-
совували у низьких дозах, у 25 (7,2 %) — у стан-
дартних, у 11 (3,2 %) — у високих, тоді як у схе-
мі ІПП + К + А + В — відповідно у 414 (92,6 %), 
32 (7,2 %) та 1 (0,2 %).

З урахуванням усіх схем АГБТ тривалість лі-
кування становила 10 діб у 553 (65,8 %) хворих, 
14 діб — у 241 (28,7 %), 7 діб — у 47 (5,6 %). По-
трійну схему, яку найчастіше використовували 
(ІПП + К + А), 44 (12,8 %) хворим призначали 
протягом лише 7 діб, 218 (63,6 %) — протягом 
10 діб, 81 (23,6 %) — протягом 14 діб. Іншу схему 
потрійної терапії (ІПП + А + Левофлоксацин) за-
стосовували в 1 (5,9 %) пацієнта протягом 7 діб, 
у 16 (94,7 %) — протягом 10 діб. Найчастішу схему 

квадротерапії (ІПП + К + А + В) 1 (5,9 %) хворому 
призначили протягом 7 діб, 292 (65,3 %) — протя-
гом 10 діб, 154 (34,5 %) — протягом 14 діб, іншу 
схему (ІПП + Метронідазол + Тетрациклін + В) 
6 (85,7 %) та 1 (14,3 %) пацієнту — протягом лише 
10 і 14 діб відповідно (див. табл. 3).

Вартий уваги факт, що 776 (92,3 %) пацієн-
тів приймали АГБТ уперше (428 (55,2 %) — 
ІПП + К + А + В, 306 (39,4 %) — ІПП + К + А, 
14 (1,8 %) — ІПП + А + Левофлоксацин, інші 
схеми — 0,1 — 0,9 %), АГБТ в анамнезі мали 
65 (7,7 %) хворих, з яких 1 спробу попереднього 
лікування зареєстровано у 43 (66 ,2 %), 4 спро-
би — у 3 (4,6 %) (табл. 4).

Серед пацієнтів з первинним призначенням 
АГБТ схему ІПП + К + А 39 (12,8 %) призначали 
протягом лише 7 діб, у 206 (67,3 %) — протягом 
10 діб, у 59 (19,3 %) — протягом 14 діб, класичну 

Таблиця 3. Схеми антигелікобактерної терапії (n = 841)

Схема
Кількість 
пацієнтів

Тривалість лікування

7 діб 10 діб 14 діб

ІПП + К + А + В 447 (53,2 %) 1 (0,1 %) 292 (35,8 %) 154 (18,8 %)

ІПП + К + А 343 (40,8 %) 44 (6,4 %) 218 (28,6 %) 81 (7,4 %)

ІПП + А + Левофлоксацин 17 (2,0 %) 1 (0,1 %) 16 (1,9 %) 0

ІПП + Метронідазол + Тетрациклін + В 7 (0,8 %) 0 6 (0,7 %) 1 (0,1 %)

ІПП + К + Тинідазол 4 (0,5 %) 0 4 (0,5 %) 0

ІПП + А + Орнідазол 3 (0,4 %) 0 3 (0,3 %) 0

ІПП + А 3 (0,4 %) 0 2 (0,2 %) 1 (0,1 %)

ІПП + К + Левофлоксацин 2 (0,2 %) 0 2 (0,2 %) 0

ІПП + А + Левофлоксацин + В 2 (0,2 %) 0 0 2 (0,2 %)

ІПП + К + Метронідазол 2 (0,2 %) 0 1 (0,1 %) 1 (0,1 %)

ІПП + А + Тинідазол 1 (0,1 %) 1 (0,1 %) 0 0

ІПП + А + В + Орнідазол 1 (0,1 %) 0 1 (0,1 %) 0

ІПП + А + Моксифлоксацин + В 1 (0,1 %) 0 1 (0,1 %) 0

ІПП + А + Тетрациклін + В 1 (0,1 %) 0 1 (0,1 %) 0

ІПП + К + А + Метронідазол 1 (0,1 %) 0 1 (0,1 %) 0

ІПП + К + В + Орнідазол 1 (0,1 %) 0 1 (0,1 %) 0

ІПП + К + Тинідазол + В 1 (0,1 %) 0 1 (0,1 %) 0

ІПП + Метронідазол + Левофлоксацин 1 (0,1 %) 0 1 (0,1 %) 0

ІПП + Метронідазол + Левофлоксацин + В 1 (0,1 %) 0 1 (0,1 %) 0

ІПП + В 1 (0,1 %) 0 0 1 (0,1 %)

А + Метронідазол 1 (0,1 %) 0 1 (0,1 %) 0
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квадротерапію у 275 (64,3 %) пацієнтів — про-
тягом 10 діб, у 153 (35,7 %) — протягом 14 діб 
(див. табл. 4).

Серед пацієнтів з первинним призначенням 
АГБТ найчастішу схему ІПП + К + А у 280 (91,5 %) 
пацієнтів застосовували з низькою дозою ІПП, 
у 16 (5,2 %) — зі стандартною дозою, у 10 (3,3 %) — 
з високою дозою, схему ІПП + А + Левофлоксацин 
у 14 (1,8 %) хворих — з низькою дозою ІПП, схему 
ІПП + К + А + В у 400 (93,5 %) пацієнтів — з низь-
кою дозою ІПП, у 27 (6,3 %) — зі стандартною до-
зою, в 1 (0,2 %) — з високою дозою. Результати 
аналізу інших схем не мали статистичної значу-
щості через невелику кількість випадків.

Вартий уваги факт, що 198 (25,5 %) хворих, 
які отримували АГБТ уперше, приймали пара-
лельно пробіотики, 5 (0,6 %) — пребіотики.

Не всім хворим проводили контроль еради-
кації гелікобактерій. Серед пацієнтів, які засто-
совували схему ІПП + К + А, у 79 (94,0 %) досяг-
нуто ерадикації, лише у 5 (6,0 %) лікування було 

неефективним. Застосування схеми ІПП + А + Л 
у 10 (76,9 %) осіб було успішним. Використання 
схеми ІПП + Метронідазол + Тетрациклін + В 
у всіх хворих сприяло ерадикації гелікобактерій, 
тоді як застосування схеми ІПП + К + А + В — 
лише у 96 (75,6 %). Дані щодо успішності ліку-
вання (за протоколом mITT) за допомогою ін-
ших схем наведено у табл. 5.

Серед пацієнтів, які отримували АГБТ упер-
ше, частота досягнення ерадикації гелікобак-
терій (за протоколом mITT) у разі тривалості 
лікування 7 діб становила 82,4 % (р = 0,633). Ви-
користання схеми ІПП + К + А сприяло еради-
кації у 13 (81,3 %) пацієнтів. У разі тривалості 
лікування 10 діб у 173 (82,0 %) осіб лікування 
було успішним (р = 0,08). Ерадикації гелікобак-
терій у 57 (96,6 %) пацієнтів сприяло застосу-
вання схеми ІПП + К + А, у 10 (76,9 %) — схеми 
ІПП + А + Левофлоксацин, у 95 (75,4 %) — схе-
ми ІПП + К + А + В. У разі тривалості лікування 
14 діб у всіх хворих лікування було успішним.

Таблиця 4. Частота застосування схем антигелікобактерної терапії  
при її первинному призначенні (n = 776)

Схема
Кількість 
пацієнтів

Тривалість лікування

7 діб 10 діб 14 діб

ІПП + К + А + В 428 (54,2 %) 0 275 (35,4 %) 153 (19,7 %)

ІПП + К + А 306 (39,4 %) 39 (5,0 %) 208 (26,8 %) 59 (7,6 %)

ІПП + А + Левофлоксацин 14 (1,8 %) 0 14 (1,8 %) 0

ІПП + Метронідазол + Тетрациклін + В 7 (0,9 %) 0 6 (0,8 %) 1 (0,1 %)

ІПП + К + Тинідазол 4 (0,5 %) 0 4 (0,5 %) 0

ІПП + А + Орнідазол 3 (0,4 %) 0 2 (0,3 %) 1 (0,1 %)

ІПП + К + Метронідазол 2 (0,3 %) 0 1 (0,1 %) 1 (0,1 %)

ІПП + А + Левофлоксацин + В 2 (0,3 %) 0 0 2 (0,3 %)

ІПП + А + Тинідазол 1 (0,1 %) 1 (0,1 %) 0 0

ІПП + Метронідазол + Левофлоксацин 1 (0,1 %) 0 1 (0,1 %) 0

ІПП + Метронідазол + Левофлоксацин + В 1 (0,1 %) 0 1 (0,1 %) 0

ІПП + К + Тинідазол + В 1 (0,1 %) 0 1 (0,1 %) 0

ІПП + А + К + Метронідазол 1 (0,1 %) 0 1 (0,1 %) 0

ІПП + А + Тетрациклін + В 1 (0,1 %) 0 1 (0,1 %) 0

ІПП + А + Моксифлоксацин + В 1 (0,1 %) 0 1 (0,1 %) 0

А + Метронідазол 1 (0,1 %) 0 1 (0,1 %) 0

ІПП + А 1 (0,1 %) 0 1 (0,1 %) 0

ІПП + В 1 (0,1 %) 0 0 1 (0,1 %)
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Також проведено аналіз ефективності лі-
кування залежно від кислотосупресивної дії 
схем АГБТ (за протоколом mITT). При ви-
користанні в схемах терапії ІПП у низьких до-
зах у 158 (80,2 %) хворих досягнуто ерадикації 
(р = 0,057). Незважаючи на низьку дозу ІПП, 
лікування було успішним у 59 (92,2 %) хво-
рих у разі використання схеми ІПП + К + А, 
у 10 (76,9 %) — схеми ІПП + А + Левофлоксацин, 
у 79 (72,5 %) — схеми ІПП + К + А + В. Застосу-
вання ІПП у стандартних та високих дозах спри-
яло ерадикації в усіх хворих.

Незважаючи на те, що АГБТ добре пере-
носилася хворими, які отримували її вперше, 
у 30 (3,9 %) хворих мали місця небажані явища: 
дисгевзія — у 5 (0,6 %), діарея — у 12 (1,6 %), 
нудота — у 4 (0,5 %), блювота — у 2 (0,3 %), дис-
пепсія — у 3 (0,4 %), абдомінальний біль, астенія, 
запаморочення, інтенсивне здуття живота, біль 
у ногах, кропив’янка — по 1 (0,1 %) випадку. До 
категорії «інші» віднесено 1 (0,1 %) випадок.

Із 65 пацієнтів, які отримували АГБТ по-
вторно через невдачу при лікуванні, схему 
ІПП + К + А у 5 (29,4 %) призначали протягом 
7 діб, у 10 (58,8 %) — протягом 10 діб і лише 
2 (11,8 %) — протягом 14 діб (р = 0,855), схему 
ІПП + К + А + В — по 1 (5,6 %) пацієнту протягом 
7 та 14 діб, 16 (88,9 %) — протягом 10 діб.

Розподіл схем лікування за дозуванням ІПП 
у пацієнтів, що отримували повторні курси АГТ, 
серед найбільш часто використовуваних схем 
був наступним: 32,6 % хворих лікували за схе-
мою ІПП + К + А з низькими дозами ІПП, 30,2 %  
отримували терапію ІПП + К + А + В (р = 0,208) 
низькими дозами ІПП.

Серед пацієнтів, які отримували АГБТ по-
вторно, пребіотики приймали 8 (12,3 %). Випад-
ків прийому пробіотиків не зареєстровано.

У когорті пацієнтів, які отримували повтор-
ні курси АГБТ, лише у 67,7 % проведено конт-
роль ерадикації. При цьому застосування схеми 
ІПП + К + А і ІПП + К + А + В сприяло ерадика-
ції гелікобактерій у всіх хворих, тоді як схеми 
ІПП + А + Левофлоксацин — лише у 2 (66,7 %).

У цій групі пацієнтів 8 (12,3 %) відзначили 
наявність побічних ефектів: по 1 (1,5 %) випад-
ку дисгевзії, діареї, астенії, 2 (3,1 %) — нудоти, 
3 (4,6 %) — диспепсії. До категорії «інші» відне-
сено 2 (3,1 %) випадки.

Незважаючи на наявність небажаних явищ 
в обох когортах пацієнтів лікування завершили 
828 (98,5 %), тобто прийняли понад 90 % препа-
ратів у сукупності.

Для контролю ерадикації застосовано 13С- та 
14С-дихальні тести у 27,5 % пацієнтів, серологіч-
ний метод — у 0,5 %, фекального тесту на анти-
ген (моноклональний або поліклональний) — у 
13,5 %, гістологічний метод — у 1,2 %, швидкий 
уреазний тест — у 0,7 %.

Таким чином, у реєстр внесено 841 особу 
(53,5 % жінок, 46,5 % чоловіків), середній вік яких 
становив (48,35 ± 15,52) року, що підтверджує 
ураження гелікобактерною інфекцією переважно 
осіб працездатного віку, тоді як розподіл хворих 
за статтю не мав значних відмінностей. Більшість 
пацієнтів були європеоїдами. Привертає увагу 
незначна кількість хворих з діагнозом функціо-
нальної диспепсії та переважання пацієнтів з діа-
гнозами, віднесеними до категорії «інші».

Про якісну роботу лікарів свідчить застосу-
вання гістологічного методу діагностування 
гелікобатерної інфекції у двох третин хворих. 
Незрозуміло, чому при проведенні біопсії низь-
кий показник використання уреазного тесту 
(< 17 %). На значне відставання від світових 
тенденцій указує низька частота діагностики 
з використанням дихальних тестів і фекального 
тесту на антиген (близько 6 %).

Несподіваним є факт частого застосування 
оцінки антибіотикорезистентності на тлі незнач-
ного використання культурального методу вияв-
лення гелікобактерій і наявність антибіотикоре-
зистентності меншн ніж у 1 % обстежених.

Таблиця 5. розподіл схем антигелікобактерної 
терапії за успішністю лікування (ерадикація 
H. pylori) в когорті пацієнтів, які вперше 
пройшли цю терапію (за протоколом mItt)

Схема Невдача Успіх

ІПП + Метронідазол + 
Левофлоксацин 0 1 (100 %)

ІПП + К + Тинідазол 0 1 (100 %)

ІПП + К + Метронідазол 0 1 (100 %)

ІПП + К + А 5 (6,0 %) 79 (94,0 %)

ІПП + А + Тинідазол 0 1 (100 %)

ІПП + А + Левофлоксацин 3 (23,1 %) 10 (76,9 %)

ІПП + А + Орнідазол 0 3 (100 %)

ІПП + Метронідазол + 
Тетрациклін + В 0 6 (100 %)

ІПП + Левофлоксацин + 
Метронідазол + В 1 (100 %) 0

ІПП + К + Тинідазол + В 1 (100 %) 0

ІПП + А + К + В 31 (24,4 %) 96 (75,6 %)

ІПП + А + Моксифлоксацин + В 0 1 (100 %)
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Практично всі хворі отримували ІПП у скла-
ді схем АГБТ, що є підтвердженням дотримання 
лікарями рекомендацій щодо лікування геліко-
бактерної інфекції. Однак лише невелика части-
на пацієнтів приймала їх у стандартних (7,2 %) 
або високих (1,2 %) дозах. Більшості признача-
ли низькі дози ІПП, що негативно вплинути на 
ефективніть терапії.

Вартий уваги факт, що більше половини 
хворих отримували класичну квадротерапію 
(ІПП + К + А + В) і лише 40 % — потрійну тера-
пію (ІПП + К + А), тоді як інші схеми загалом 
отримали < 10 %. Переважній більшості хворих, 
які приймали потрійну терапію ІПП + К + А 
та   квадротерапію ІПП + К + А + В, призначили 
низькі дози ІПП. Однак недостатня кислотосу-
пресія може негативно вплинути на ефектив-
ність терапії.

Незважаючи на те, що в цілому тривалість 
АГБТ у більшості хворих становила ≥ 10 діб, що 
відповідає сучасним рекомендаціям з лікування 
гелікобактерної інфекції, зареєстровано випад-
ки, коли лікування обмежувалося 7 днями. Як 
відомо, недостатньо тривале застосування АГБТ 
може призвести до збільшення частоти недосяг-
нення ерадикації і проблеми з призначенням по-
вторних курсів лікування.

Як видно з даних реєстру, більшість хворих 
були наївними щодо попереднього лікування — 
АГБТ в анамнезі мали < 6 % хворих.

Вартий уваги факт, яким більше ніж половині 
пацієнтів, які вперше отримували антигелікобак-
терну терапію, призначали схему ІПП + К + А + В 
і лише близько 40 % отримували потрійну схему 
першої лінії (ІПП + К + А). Зареєстровано пооди-
нокі випадки призначення подвійної АГБТ. Інші 
схеми застосовували лише у 0,1 — 0,9 % пацієнтів.

У пацієнтів, яким раніше не призначали АГБТ, 
не було випадків квадротерапії протягом менше 
ніж 10 діб, що є позитивним моментом.

Переважна більшість наївних пацієнтів, яким 
призначали схеми потрійної та квадротерапії, 
використовували низькі дози ІПП, що, як зазна-
чено вище, є важливим негативним чинником, 
який може вплинути на ефективність лікування.

У цілому застосовування АГБТ у наївних 
хворих було ефективним у більшості випадків. 
Лише у 6 % хворих не досягнута ерадикація при 
використанні схеми ІПП + К + А. Застосування 
схеми ІПП + А + Л було успішним лише у 76,9 % 
пацієнтів, що є низьким показником відповідно 
до сучасних вимог.

Аналіз даних реєстру також виявив, що серед 
пацієнтів, які отримували АГБТ вперше, часто-
та досягнення успішної ерадикації залежала від 

тривалості лікування. У разі тривалості лікуван-
ня 7 — 10 діб вона становила 82,4 %, у разі 14 діб — 
100 %. На нашу думку, саме нетривале призна-
чення найпопулярнішої схеми квадротерапії 
(ІПП + К + А + В) поряд з низькими дозами ІПП 
зумовило її субоптимальну ефективність (< 80 %).

На досягнення ерадикації впливало викорис-
тання ІПП у низьких дозах. Серед пацієнтів, які 
використовували низькі дози ІПП у схемах АГБТ, 
близько 20 % не досягли ерадикації гелікобакте-
рій, тоді як використання стандартних та високих 
доз сприяло успіху лікування в усіх хворих.

Несподіваним було виявлення у більше ніж 
чверті наївних щодо попередньої АГБТ хворих 
паралельного призначення пребіотиків і пробіо-
тиків.

У пацієнтів, які отримували АГБТ уперше, 
була низькою частота побічних явищ (< 4 %), 
а терапія добре переносилася, що дало змогу про-
вести повний курс лікування більшості хворих. 
Лікування не завершили (прийняли менше ніж 
90 % препаратів у сукупності) лише 1,5 % осіб.

Серед хворих лише 65 отримали повторний 
курс лікування. У них також найчастішими схе-
мами АГБТ були ІПП + К + А та ІПП + К + А + В. 
У деяких хворих, у яких в анамнезі ерадикація 
H. pylori була невдалою, тривалість як потрій-
ної, так і квадротерапії становила лише 7 діб. Це 
може призвести до необхідності призначення 
подальших курсів АГБТ і розвитку резистент-
ності H. pylori. Крім того, у третини цих хворих 
застосували низькі дози ІПП. Використання схе-
ми ІПП + А + Левофлоксацин мало низьку ефек-
тивність (66,7 %), але це може бути пов’язане 
з невеликою кількістю хворих, які її отримували.

Лише у двох третин хворих, які отримали 
АГБТ вдруге, проведено контроль ерадикації, 
що є недостатнім з огляду на наявність у анамне-
зі невдачі з ерадикацією H. pylori.

Несподіваним є факт меншої частоти призна-
чення пребіотиків та пробіотиків пацієнтам, які 
отримували повторний курс АГБТ, порівняно 
з наївними пацієнтами (12,3 та 26,1 % відповід-
но). Частота побічних ефектів у пацієнтів з по-
вторними курсами АГБТ була більшою, ніж 
у тих, хто отримав курс лікування вперше (12,3 
і 3,9 %).

Висновки
Як свідчать дані української когорти Hp-EuReg, 

для діагностики інфекції H. pylori більшість лі-
карів застосовували гістологічний метод, що 
є добрим показником, однак бажано паралельно 
проводити уреазний тест. Дуже низькою є часто-
та використання сучасних неінвазійних методів 
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виявлення гелікобактерної інфекції — дихальних 
тестів і фекального тесту на антиген. Аналіз да-
них української когорти пацієнтів показав, що 
лікарі часто застосовують методику оцінки анти-
біотикорезистентності H. pylori, врахування якої 
збільшує рівень ерадикації.

Більшість схем АГБТ, призначених хворим 
української популяції, залученим в аналіз, за 
складом компонентів відповідали сучасним 
рекомендаціям, але часто ІПП призначали 
у низьких дозах, тривалість АГБТ становила 
7 діб, навіть у хворих, які отримували її вдруге, 
що, за даними аналізу, призвело до зменшен-
ня ефективності лікування. Крім того, значно 
частіше наївним щодо АГБТ пацієнтам при-
значали квадротерапію порівняно з потрійною 
тера пією. У цілому застосування АГБТ було 
ефективним у більше ніж 90 % наївних хворих, 
що є оптимальним. Однак використання схеми 
ІПП+А+Левофлоксацин в українській популя-
ції було успішним лише у 76,9 % пацієнтів, що 

є низьким показником згідно із сучасними ви-
могами, але це може бути пов’язано з невеликою 
кількістю хворих, що її отримували.

Установлено, що АГБТ добре переносила-
ся хворими — лікування закінчили більше ніж 
98 % осіб. Серед пацієнтів, які отримували АГБТ 
вперше, побічні явища зареєстрували у менше 
ніж 4 %. Цьому могло сприяти часте призначення 
пребіотиків і пробіотиків. У хворих, які мали не-
ефективні попередні курси лікування гелікобак-
терної інфекції, частота побічних ефектів була 
вищою більше ніж у 4 рази порівняно з наїв ними 
пацієнтами через меншу частоту застосування 
пребіотиків та пробіотиків. Слід звернути увагу 
на недостатній контроль ефективності лікуван-
ня — у третини хворих не проведено конт ролю 
ерадикації.

Результати аналізу проміжних даних реєстру 
можуть бути враховані при оновленні Націо-
нальних рекомендацій щодо ерадикації H. pylori 
в Україні.
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Current	trends	in	the	treatment	of	h.	pylori	infection		
in	Ukraine:	results	of	the	European	Registry		
on	helicobacter	pylori	Management	(hp	EuReg)
The European Registry on Helicobacter pylori Management (Hp EuReg) was established to evaluate the efficacy and 
safety of the different eradication H. pylori treatments, as well as to audit H. pylori infection consensus and clinical guide-
lines implementation. The current study presents data from a sample of patients from Ukraine who were registered in 
the Hp EuReg until February 2022.

the aim was to assess the frequency, effectiveness and safety of treatment against H. pylori infection in Ukraine.

Materials and methods. The Hp EuReg, an international multicenter prospective non-interventional registry, was 
launched in 2013 and is promoted by the European Helicobacter and Microbiota Study Group (www.helicobacter.org). The 
Hp EuReg protocol was approved by the Ethics Committee of La Princesa University Hospital (Madrid, Spain) and regis-
tered with Clinical Trials.gov under the code NCT02328131. The effectiveness analysis included mainly a modified inten-
tion-to-treat (mITT) analysis, aiming to mimic the clinical practice outcomes and including all records with a confirmatory 
test after the eradication treatment, regardless of compliance. Given that some treatment regimens were used only in 
a small number of patients, only regimens with a relevant number of patients were selected for analyses.

results. Overall 841 patients (54 % women, 46 % men), whose average age (SD) was 48.35 (± 15.52) were included in the 
register. The main method for diagnosing on-going H. pylori infection was histology, and the use of urea breath tests and stool 
antigen tests was low — (approximately 6 % of cases). Assessment of bacterial antibiotic resistance was performed in 13 % of 
patients, with less than 1 % reporting a positive result. More than half of the patients received quadruple therapy and 40 % triple 
therapy. Over 90 % of patients were treatment- naïve. Almost all patients received low-dose proton pump inhibitors (PPIs), and 
a smaller proportion received standard (7.2 %) or high-dose PPIs (1.2 %). Low-doses PPI prescriptions negatively affected the 
effectiveness of therapy: in treatment-naïve patients’ overall effectiveness was below 85 %, while the use of standard- and high-
doses of PPIs achieved 100 % eradication rates in all patients. Despite the fact that the duration of therapy in the vast majority 
of patients was at least prescribed for 10 days, there were cases (12 %) of administration of 7-day therapy with the reported 
suboptimal (< 90 %) effectiveness. In those prescribed with a first-line treatment of 7 — 10 days, the eradication rate was 82 %, 
while therapy for 14 days provided 100 % treatment eradication success. In the overall mITT analysis, the use of therapy in naïve 
patients resulted in the eradication of H. pylori in more than 90 % of patients. It is noteworthy that effectiveness with PPI+ 
amoxicillin + levofloxacin was below 84 %, suboptimal according to the most up-to-date consensus. The administered therapy 
was well tolerated, which allowed to complete the treatment of more than 90 % of patients, and the incidence of adverse events 
was less than 4 % in naïve patients, while in patients with repeated courses of therapy it was more than 3 times higher.

Conclusions. In Ukraine, the frequency of use of validated non-invasive methods (urea breath tests and stool antigen test) 
to detect H. pylori infection is very low. However, Ukrainian doctors often use methods to assess the antibiotic resistance of 
Helicobacter pylori, which certainly helps to increase the rate of therapy-guided eradication. The vast majority of eradica-
tion therapies administered to patients in the Ukrainian population corresponds to the current guidelines, but very often 
PPIs were administered in low doses and there were still some cases of regimens lasting 7 days, even in those patients receiv-
ing a second-line therapy, which reduced the treatment effectiveness. Even though overall effectiveness of eradication 
therapy was over 90 %., there is a need to closely monitor treatment management. Prescribed first-line therapy was well 
tolerated by patients — more than 98 % of patients completed treatment.

Keywords: Helicobacter pylori, Hp EuReg, treatment, Ukraine.
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Сучасний	стан	лікування	інфекції	
helicobacter	pylori	в	Україні:	результати	
Європейського	реєстру	лікування	
h.	pylori	(hp-EuReg)

Європейський реєстр з лікування Helicobacter pylori (Hp-EuReg) було створено для оцінки ефективності 
та безпечності різних методів ерадикації H. pylori, а також для перевірки консенсусу щодо інфекції 
H. pylori та реалізації клінічних посібників. У поточному дослідженні подано дані вибірки пацієнтів 
з України, зареєстрованих у реєстрі Hp-EuReg до лютого 2022 року.

Мета — оцінити частоту, ефективність та безпечність лікування інфекції H. pylori в Україні.

Матеріали та методи. Міжнародний багатоцентровий проспективний неінтервенційний реєстр 
Hp-EuReg був запущений у 2013 році і просувається Європейською групою з вивчення гелікобактерій та 
мікробіоти (www.helicobacter.org). Протокол Hp-EuReg було затверджено Комітетом з етики Університет-
ської лікарні Ла-Принцеса (Мадрид, Іспанія) та зареєстровано на ClinicalTrials.gov з кодом NCT02328131. 
Аналіз ефективності включав головним чином модифікований аналіз лікування (mITT), спрямований на 
те, щоб імітувати результати клінічної практики, та включав усі записи з підтверджуючим тестом після 
ерадикаційної терапії, незалежно від дотримання режиму лікування.

результати. До реєстру включено 841 особу (жінок 53,5 %, чоловіків 46,5 %), середній вік яких стано-
вив 48,35 ± 15,52. Основним методом діагностування гелікобатерної інфекції, що продовжується, був 
гістологічний, при цьому використання дихальних тестів і випорожнень антиген-тестів було вкрай 
низьким — близько 6 % випадків. Оцінка антибіотикорезистентності зроблена у 13 % хворих, при 
цьому менше 1 % мали позитивний результат. Більше половини хворих отримували квадротерапію 
і лише 40 % потрійну терапію, при тому що більше 90 % хворих були наївними по відношенню до ера-
дикаційної терапії. Практично всі хворі отримували інгібітори протонної помпи (ІПП), проте більшос-
ті вони призначалися в низьких дозах і лише невелика частина приймала їх у стандартних (7.2 %) або 
високих (1.2 %) дозах. Призначення низьких доз ІПП негативно позначалося на ефективності терапії: 
у раніше не лікованих пацієнтів загальна ефективність терапії була нижчою за 85 %, тоді як при вико-
ристанні стандартних і високих доз ІПП вдалося досягти 100 % ерадикації. Незважаючи на той факт, що 
тривалість ерадикаційної терапії у переважної кількості хворих склала 10 днів і більше, все ж таки були 
випадки, коли лікування обмежувалося 7 днями — так близько 12 % хворих, які мали неуспішну еради-
кацію в анамнезі, приймали 7 денний курс терапії, що зумовлювало субоптимальну ефективність ліку-
вання (< 90 %). Загалом у тих, кому призначали лікування першої лінії протягом 7 — 10 днів, показник 
ерадикації склав 82 %, тоді як терапія протягом 14 днів забезпечувала 100 % успіх ерадикації. У загально-
му аналізі mITT використання терапії у наївних пацієнтів призвело до ерадикації H. pylori більше ніж 
90 % пацієнтів. Примітно, що ефективність комбінації ІПП + амоксицилін + левофлоксацин була ниж
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Діагностика інфекції Helicobacter pylori залиша-
ється актуальною проблемою. Сучасні дані 

свідчать, що частота H. pylori-інфекції у світі ста-
новить понад 50 %. Поширеність H. pylori відріз-
няється у різних країнах, а також у межах країни. 
Серопозитивність до H. pylori прогресивно зрос-
тає з віком. Порівняно з розвиненими країнами 
у країнах, що розвиваються, інфікованість H. py-
lori найчастіше трапляється в осіб молодого віку.

Незважаючи на успіхи сучасної медицини, 
H. pylori є важливою медико-соціальною пробле-
мою у світі через високу захворюваність і смерт-
ність від ускладнень виразкової хвороби та раку 

шлунка. Існує багато методів діагностики H. py-
lori, але лікарі досі припускаються помилок при 
призначенні методу обстеження.

Методи діагностики H. pylori можна класифі-
кувати за способом проведення (інвазивністю) 
та матеріалом для дослідження.

Узагальнена класифікація методів 
діагностики h. pylori [1, 3]

За способом проведення
Інвазивні (ендоскопічні). Потребують 
проведення фіброгастродуоденоскопії

 · Гістологічний
 · Швидкий уреазний тест
 · Бактеріологічний
 · Флуоресценція, гібридизація in situ 

Методи	діагностики	інфекції	
helicobacter	pylori	на	сучасному	етапі:		
переваги	та	недоліки	для	застосування	
на	практиці

Діагностика інфекції Helicobacter pylori залишається актуальною проблемою. Сучасні дані свідчать, що час-
тота H. pylori-інфекції у світі становить понад 50 %. Поширеність H. pylori відрізняється у різних країнах, 
а також у межах країни. Серопозитивність до H. pylori прогресивно зростає з віком. Порівняно з розвине-
ними країнами у країнах, що розвиваються, інфікованість H. pylori найчастіше трапляється в осіб молодого 
віку. Незважаючи на успіхи сучасної медицини, H. pylori є важливою медико-соціальною проблемою у світі 
через високу захворюваність і смертність від ускладнень виразкової хвороби та раку шлунка.

Висвітлено особливості методів діагностики інфекції H. pylori. Проведено порівняння інвазивних та 
неінвазивних методів дослідження. Наведено рекомендації щодо вибору методів діагностики H. pylori 
у хворих із гастродуоденальною патологією.

Не існує універсального методу діагностики. Кожен метод має переваги та недоліки. Методи відрізняють-
ся за чутливістю та специфічністю. Часто вибір діагностичного методу залежить від його доступності та 
вартості. Для точнішої діагностики інфекції H. pylori рекомендовано використовувати два методи і біль-
ше, поєднувати інвазивні та неінвазивні методики. Гістологічний метод вважають золотим стандартом 
діагностики інфекції H. pylori. Для скринінгу в популяції рекомендовано застосовувати серологічний 
метод діагностики. Для контролю ірадикації H. pylori слід віддавати перевагу неінвазивним методам (уре-
азний дихальний тест або фекальний тест). Найточнішим сучасним методом діагностики H. pylori для 
визначення молекулярно-генетичних особливостей мікроорганізму, оцінки його вірулентності, прогно-
зування перебігу захворювання є полімеразна ланцюгова реакція.

ключові слова: методи діагностики Helicobacter pylori, специфічність методу, чутливість методу, пере-
ваги та недоліки методів.
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 · Фазово-контрастна мікроскопія
 · Молекулярно-біологічний (ПЛР у біоптаті)

Неінвазивні (неендоскопічні).  
Не потребують проведення 
фіброгастродуоденоскопії

 · Серологічний
 · Тест на наявність  антигену в калі (ІФА)
 · Уреазні дихальні тести (із сечовиною 13С та 14С)
 · Молекулярно-біологічний  

(ПЛР у калі та слині)

За матеріалом для дослідження
Прямі (визначення саме H. pylori)

 · Гістологічний
 · Бактеріологічний
 · ПЛР (біоптату та в калі)

Непрямі  (визначення продуктів 
життєдіяльності H. pylori)

 · Серологічний 
 · Швидкий уреазний тест
 · Уреазні дихальні тести

Інвазивні (ендоскопічні) методи викорис-
товують при первинному обстеженні пацієнта, 
коли є так звані тривожні симптоми або «червоні 
прапорці» (ознаки шлунково-кишкової крово-
течі (блювання з домішками крові, мелена), не-
мотивована анемія, немотивована прогресуюча 
втрата маси тіла, прогресуюча дисфагія, персис-
туюче блювання, підвищення ШОЕ та лейкоци-
тоз, надключична лімфаденопатія або симптоми 
диспепсії, які вперше виникли у віці після 45 ро-
ків) і призначення фіброгастродуоденоскопії 
є обов’язковим для взяття біопсійного матеріалу 
та встановлення гістологічного діагнозу.

Неінвазивні (неендоскопічні) методи діагнос-
тики використовують частіше: при скринінгових 
дослідженнях дорослих зі скаргами на періодич-
ний абдомінальний біль, для оцінки успішності 
ерадикаційної терапії, у наукових дослідженнях 
(оцінка поширеності інфекції, вивчення асоці-
ації між наявністю H. pylori та порушень з боку 
травної системи) [1 — 3].

Не існує універсального методу діагностики 
H. pylori. Кожен метод має переваги та недоліки.

Ендоскопія. Звичайне ендоскопічне обсте-
ження проводять для діагностики захворювань, 
асоційованих з H. pylori, таких як виразкова хво-
роба, атрофічний гастрит, MALT-лімфома та 
рак шлунка. Ендоскопія також є інструментом, 
який використовують для отримання зразків 
(зазвичай слизової оболонки шлунка) для про-
ведення інших інвазивних тестів (швидкий уре-
азний тест, гістологія, культура та молекулярні 

методи). Найчастіше антрум є місцем біопсії 
для виявлення інфекції H. pylori. Біопсію тіла 
шлунка в ділянці великої кривизни  виконують 
пацієнтам з антральною атрофією або кишковою 
метаплазією, щоб уникнути хибнонегативних 
результатів [13]. Нерівномірний розподіл H. py-
lori у шлунку в різних клінічних умовах немину-
че призводить до помилок при відборі зразків 
під час біопсійних досліджень. Зроблено кілька 
спроб діагностувати інфекцію H. pylori в реаль-
ному часі під час ендоскопічного дослідження.

Більшість ознак слизової оболонки шлунка 
(СОШ), таких як почервоніння, набряк слизової 
оболонки або вузликові зміни, отримані при зви-
чайній ендоскопії, недостатньо специфічні для 
діагностики інфекції H. pylori і мають обмежене 
значення для точного діагнозу [2, 13]. Хоча ре-
тельне спостереження за картиною СОШ за до-
помогою стандартної ендоскопії може підвищи-
ти точність діагностики, на це може знадобитися 
багато часу, а результати не будуть кращими за 
такі інших інвазивних тестів [9].

Окрім звичайної ендоскопії, також оцінювали 
ефективність для діагностики інфекції H. py-
lori хромоендоскопії з феноловим червоним на 
основі специфічної активності уреази H. pylori. 
Однак цей метод не є надійним тестом через 
низьку чутливість (73 — 81 %) і специфічність 
(76 — 81 %) [13]. Збільшувальна ендоскопія дає 
змогу отримати збільшене зображення, забезпе-
чує можливість прямого спостереження за мік-
роструктурою поверхні СОШ, а ендоскопічні 
зображення СОШ з високою роздільною здат-
ністю сильно корелюють з гістопатологічними 
змінами, наприклад, з інфекцією H. pylori.

Чутливість і специфічність щодо прогнозу-
вання H. pylori-позитивного гастриту за допомо-
гою ендоскопії з фарбуванням індигокарміном 
становили 97,6 та 100,0 % відповідно, але у разі 
H. pylori-позитивного антрального гастриту — 
88,4 і 75,0 % відповідно [2, 10].

Конфокальна лазерна ендомікроскопія — 
збільшувальний ендоскопічний метод, який за-
безпечує підповерхневий аналіз та гістологічне 
дослідження in vivo СОШ під час ендоскопії. Три 
ознаки (білі плями, нейтрофіли та мікроабсце-
си) на основі даних конфокальної лазерної ендо-
мікроскопії використано для діагностики H. py-
lori. Точність, чутливість та специфічність мето-
ду становили 92,8, 89,2 і 95,7 % відповідно. Для 
виявлення інфекції H. pylori також використову-
вали збільшувальні вузькосмугові зображення 
та I-сканування, але отримали різні результати.

Різні класифікації ознак зображення, отрима-
ного за допомогою збільшувальної ендоскопії, 
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забезпечують різну діагностичну точність. Точ-
ність ендоскопічного тесту також залежить від 
лікаря-ендоскопіста, його досвіду та обладнання 
місцевого ендоскопічного відділення [13]. Ре-
тельний огляд із застосуванням збільшення або 
без техніки поліпшення зображення також за-
ймає багато часу і може завдати пацієнтові біль-
ше дискомфорту, ніж інші тести на основі біопсії. 
Ці чинники зазвичай обмежують клінічне вико-
ристання збільшувальної ендоскопії для вияв-
лення інфекції H. pylori в рутинній практиці.

Гістологічний метод вважають золотим стан-
дартом діагностики інфекції. Він ґрунтується 
на мікроскопічному морфологічному і морфо-
метричному дослідженні парафінових зрізів, 
забарвлених гематоксиліном та еозином, за Ро-
мановським—Гімзою, генціан віолетом тощо [8]. 
Важливим етапом цього методу є взяття біо-
псійного матеріалу з місць із максимально ви-
раженою гіперемією і набряком. Взяття матері-
алу з дна виразки та ерозії, а також з їхніх країв 
вважається помилкою, тому що в них немає епі-
теліальних клітин з властивостями, необхідни-
ми для адгезії та колонізації бактерій. Біоптати 
слід брати з різних частин шлунка. Цей метод 
дає змогу виявити саме збудник H. pylori, визна-
чити ступінь обсіменіння СОШ, розташуван-
ня бактеріальних тіл у слизу над СОШ, форму 
збудника (вегетативна чи кокова), дослідити 
взаємозв’язок H. pylori з апікальною мембра-
ною епітеліоцитів, визначити наслідки взаємо-
дії гелікобактера з тканинами макроорганізму 
та оцінити морфологічні зміни СОШ, пов’язані 
з інвазією H. pylori (ознаки запалення, атрофії, 
метаплазії, дисплазії, аплазії).

Швидкий уреазний тест (ШУТ) — інвазивний 
тест, за допомогою якого діагностування геліко-
бактерної інфекції можливе під час проведення 
фіброгастродуоденоскопії. Метод ґрунтується 
на визначенні рівня шлункової уреазної актив-
ності: уреаза каталізує швидкий гідроліз сечови-
ни у вмісті шлунка. У результаті реакції утворю-
ються аміак та вуглекислий газ, рН середовища 
зміщується в лужний бік. Цю зміну можна за-
фіксувати за допомогою індикатора. Швидкість 
зміни кольору індикатора залежить від уреаз-
ної активності, яку визначає кількість бактерій 
[4, 12]. Для отримання позитивного результату 
ШУТ зазвичай потрібно принаймні 10 тис. мік-
роорганізмів. У деяких випадках (при значному 
обсіменінні) уреазний тест може бути позитив-
ним через кілька хвилин, але у разі невеликої 
кількості бактерій забарвлення може змінитися 
через кілька годин, інколи можливий хибнонега-
тивний результат.

Нині доступні кілька комерційних тестів на 
уреазу: тести на основі гелю (CLOtest, HpFast, 
Україна), тести на паперовій основі (Pylori-
Tek, ProntoDry, США) і тести на основі рідини 
(UFT300, EndoschHp, РФ). Комерційні тести 
відрізняються за часом реакції для отримання 
результатів. Для отримання точних результатів 
CLOtest зазвичай потребує 24 год, PyloriTek — 
1 год, а UFT300 — 5 хв. Зчитування уреазних тес-
тів раніше рекомендованого часу може призвести 
до хибнонегативних результатів [13]. Іншими 
чинниками, що впливають на діагностичну точ-
ність уреазних тестів, є попереднє призначення 
антагоністів Н2-рецепторів, інгібіторів протонної 
помпи (ІПП), сполук вісмуту, антибіотиків, ах-
лоргідрію та наявність крові. Усі вони збільшують 
імовірність отримання хибнонегативних резуль-
татів. Крім того, чутливість ШУТ може збільши-
тися через забруднення біоптатів формаліном.

Збільшення кількості біопсій з антрально-
го відділу шлунка може підвищити чутливість 
ШУТ. Біопсія з тіла шлунка і антрального відді-
лу є кращою, ніж біопсія лише з антрального від-
ділу шлунка, оскільки додаткова біопсія з тіла 
підвищує точність діагностики та допомагає 
уникнути упередженості вибірки через нерівно-
мірний розподіл H. pylori у шлунку.

Бактеріологічний метод дає змогу визначити 
антибіотикорезистентність H. pylori та проводити 
динамічне спостереження за нею. Без бактеріоло-
гічного методу немає сенсу планувати клінічне 
випробовування лікарських препаратів, оскільки 
основною причиною, що знижує частоту ерадика-
ції, є антибіотикорезистентність H. pylori. В епіде-
міологічній практиці виділення чистої культури 
H. pylori необхідне для внутрішньовидового ти-
пування штамів, що можна використовувати під 
час моніторингу для диференціації між реінфек-
цією новим штамом та рецидуванням, спричине-
ним тим самим штамом [3, 7]. Однак зниження 
ефективності виділення H. pylori можливе у разі 
низького обсіменіння за відсутності загострення 
інфекції та візуальних ознак запалення. У рутин-
ній клінічній практиці цей метод не застосову-
ють. Він дає змогу вивчати фактори патогенності 
H. pylori, виготовляти препарати для серологічної 
діагностики, створювати банк штамів для епіде-
міо логічних та інших досліджень, оскільки штами 
бактерій у замороженому за температури –70 °С 
стані можуть зберігатися впродовж 5 — 7 років [3, 
13]. Також метод використовують для визначен-
ня резистентності H. pylori до антибіотиків за не-
ефективності терапії першої лінії.

Через вибагливий характер росту H. py-
lori для досягнення задовільних результатів 
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культивування слід додавати до поживних се-
редовищ кров чи сироватку, що може спричини-
ти розбіжності між результатами експериментів 
через різницю в стані здоров’я тварин-донорів. 
Під час внесення у поживні середовища сиро-
ватки можна забруднити їхн білками, які можуть 
перешкодити подальшій експериментальній 
процедурі, наприклад, при отриманні антигенів 
H. pylori. Робота з небезпечними біологічними 
рідинами, зміни здатності сприяти росту коло-
ній, відсутність забезпечення росту всіх штамів, 
недотримання стандартів при виготовленні та 
зберігання в заморожених умовах обмежують 
широке застосування цього методу [9].

Діагностика H. pylori із культурального середо -
вища ґрунтується на морфологічних характе-
ристиках і позитивній реакції уреази, каталази 
та оксидази. Це означає, що мікробіологічні ла-
бораторії мають бути обладнані та підготовлені 
для виділення цієї бактерії.

Флуоресценція, гібридизація in situ (FISH, 
від англ. fluorescence in-situ hybridization). 
Флуо ресцентна гібридизація пептидних нуклеї-
нових кислот in situ (PNA-FISH), яку можна 
використовувати для гістологічних препаратів, 
є високочутливою і високоспецифічною мето-
дикою діагностики інфекції H. pylori. PNA-FISH 
може ідентифікувати кокоїдну форму H. pylori, 
яку зазвичай не можна виявити за допомогою 
рутинного гістологічного дослідження, оскіль-
ки цей метод дає змогу запобігти індивідуаль-
ній упередженості морфологічної ідентифікації. 
Крім того, PNA-FISH є швидким, точним і еко-
номічно ефективним методом для виявлення 
резистентності H. pylori до кларитроміцину 
в біоптатах шлунка [10]. FISH також допомагає 
виявити H. pylori у зразках довкілля. Досліджен-
ня передачі та екологічних резервуарів H. pylori 
можуть бути проведені за допомогою FISH [13]. 
Незважаючи на переваги одночасного виявлен-
ня H. pylori та резистентності до кларитроміци-
ну, недоліки PNA-FISH, такі як трудомістка під-
готовка, потреба у флуоресцентному мікроскопі 
та досвіду для зчитування слайдів, можуть обме-
жити широке використання цього методу. Мето-
ди FISH були розроблені для виявлення H. py-
lori у біоптатах шлунка та визначення чутливості 
до антибіотиків.

Фазово-контрастна мікроскопія — досить 
швидкий метод діагностики гелікобактерної ін-
фекції. Метод ґрунтується на отриманні зобра-
жень в оптичних мікроскопах, при якому зсув 
фази електромагнітної хвилі трансформується 
в контраст інтенсивності. За допомогою фазо-
во-контрастної мікроскопії H. pylori може бути 

виявлена до мікробіологічного дослідження. 
Біоптат поміщають на предметне скло, подріб-
нюють і проводять мікроскопію за допомогою 
фазово-контрастного мікроскопа зі збільшенням 
у 100 разів з використанням імерсійної олії. На 
препараті видно типові вигнуті бактерії у хао-
тичному русі. Цей метод досить зручний для ви-
явлення H. pylori за умови високого ступеня об-
сіменіння [11]. Для отримання фазово-контраст-
ного зображення світло від джерела розбиваєть-
ся на два когерентні світлові промені (опорний 
і предметний), що проходять різні оптичні шля-
хи. Фазово-контрастна мікроскопія не потребує 
попереднього забарвлення клітини, яке може її 
вбити, тому частіше використовується у біології. 
За допомогою фазово-контрастної мікроскопії 
H. pylori можуть бути виявлені до мікробіологіч-
ного дослідження.

Молекулярно-біологічний метод є високочут-
ливим і специфічним, за діагностичною цінніс-
тю має переваги над іншими методами діагнос-
тики. Метод дає змогу оцінити генотипічні та 
фенотипічні характеристики збудника. Висока 
специфічність зумовлена підбором праймерів, 
що комплементарні унікальній нуклеотид-
ній послідовності тестованих мікроорганізмів. 
Адекватна чутливість дає змогу діагностувати 
не лише гострі, а і латентні інфекції в клінічно 
значущому титрі (виявлення навіть поодиноких 
вірусів або бактерій), визначити як вегетативні, 
так і кокові форми H. pylori. Подібний хімічний 
склад нуклеї нових кислот дає змогу розробляти 
універсальні процедури для виявлення різних 
інфекційних агентів та ідентифікації збудника 
протягом 4,5 — 5,0 год [1 — 3]. Відмітною особли-
вістю полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) 
є відносно низька вартість обладнання і тест-
системи для проведення аналізу.

У разі неможливості проведення фіброгаст-
роскопії перевагу віддають неінвазивним мето-
дам (серологічному методу, імуноферментно-
му аналізу, дихальному уреазному тесту, ПЛР 
у слині або калі).

Серологічний метод діагностики ґрунтується 
на визначенні антитіл IgG до H. pylori та IgG до 
цитотоксину CagA H. pylori у крові. Цей метод 
залишається стандартним неінвазивним для пер-
винної діагностики інфекції H. pylori (скринінг 
у популяції) [3, 6]. Антитіла IgG до антигенів 
H. pylori починають вироблятися через 3 — 4 тиж 
після інфікування. Високі титри антитіл до 
H. pylori зберігаються до елімінації мікроорга-
нізму і впродовж деякого часу (від 3 — 4 міс до 
1 року) після елімінації, тому метод не підходить 
для контролю ефективності антигелікобактерної 
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терапії (АГБТ). Визначення титру IgG до H. py-
lori та інфікованості H. pylori доцільно викорис-
товувати в комплексі з клінічним оглядом і да-
ними анамнезу. Імунна відповідь осіб похилого 
віку, а також пацієнтів, які отримують імуносу-
пресивну терапію, характеризується зниженим 
виробленням специфічних антитіл, зокрема до 
H. pylori, що призводить до великої кількості хиб-
нонегативних результатів тесту в цій групі паці-
єнтів. Виконання серологічного тесту показане 
за відсутності проведення антибактеріальної те-
рапії впродовж кількох тижнів до дослідження.

Для діагностики гострого процесу інформа-
тивнішим є визначення білків CagA і VacA, кіль-
кісне визначення антитіл класу IgA. Ці антитіла 
з’являються через 1 — 2 тиж після інфікування та 
є показниками гострого процесу. Використову-
ють для діагностики гострого періоду гелікобак-
терної інфекції. Для жінок характерний більший 
вміст у сироватці крові IgA. Збільшення частки 
IgA у співвідношенні IgA/IgG є прогностичною 
ознакою розвитку онкопатології шлунка. Для 
первинного скринінгу слід визначити IgA, IgG. 
Через 4 міс після закінчення лікування необхід-
но дослідити рівень IgG у сироватці крові. Не-
гативні результати свідчать про повне одужання. 
Швидкі серологічні тести мають низьку чутли-
вість і специфічність, тому їхн використання 
в рутинній клінічній практиці не рекомендоване.

Уреазний дихальний тест є неінвазивним не-
прямим методом діагностики гелікобактерної ін-
фекції. Тест ґрунтується на біохімічному методі 
визначення інфікування H. pylori СОШ за уреаз-
ною активністю мікроорганізму, а саме здатністю 
уреази розкладати сечовину до NH4

+ та HCO3
– 

з подальшим утворенням із HCO3
– СО2, який 

потрапляє у кровотік, виділяється крізь легені та 
може бути визначений у видихуваному повітрі 
[6]. Найчастіше використовують для контролю 
ефективності АГБТ.

Відомо, що 13С-сечовинний (уреазний) ди-
хальний тест і серологічний метод (визначення 
антитіл до H. pylori у сироватці крові) є основни-
ми методами обстеження на H. pylori-інфекцію 
[1 — 3, 13]. 13С-сечовинний дихальний тест на-
ближається до еталонного методу виявлення 
інфікування H. pylori, оскільки не залежить від 
умов транспортування зразка та не впливає на 
інтерпретацію результату дослідження. Ви-
значення антитіл до H. pylori у сироватці крові 
за точністю на ближається до 13С-сечовинного 
дихального тесту. Використанню зазначених 
тестів сприяє зручність, доступність і невисо-
ка вартість. Ці тести взаємозамінні, але у дея-
ких пацієнтів можуть спричинити труднощі, 

пов’язані з необхідністю дихати у трубку. Про-
стіше зробити забір зразка сироватки крові для 
аналізу [6].

Дихальний і серологічні тести мають різну 
чутливість та специфічність щодо змін у шлун-
ку за наявності гелікобактерної інфекції. У разі 
різної тривалості інфікування H. pylori будуть 
різні результати визначення антитіл до H. pylori 
(IgA та/або IgG). У разі локальної колонізації 
шлунка і високого ступеня  обсіменіння СОШ 
будуть позитивними результати як дихального, 
так і серологічних тестів, з урахуванням актив-
ності запалення СОШ (загострення чи ремі-
сія хвороби). Дихальний тест виявляє H. pylori 
у разі контамінації ним СОШ, а серологічні тес-
ти — інфікування.

Фекальний тест (тест випорожнення, ІФА 
виділення антигену h. pylori в калі) є високо-
чутливим і специфічним неінвазивним мето-
дом. Низка досліджень підтвердили його високу 
ефективність щодо визначення ерадикації по-
рівняно з інвазивними методами та дихальним 
тестом. Є дані, що за допомогою цього методу 
можна моніторувати лікування, тобто прогнозу-
вати ефективність АГБТ [2,14].

Молекулярно-біологічний неінвазивний ме-
тод (ПЛР у калі) використовують не лише для 
первинної діагностики, а і для епідеміологіч-
них досліджень [5]. Діагностика за допомогою 
ПЛР-тесту на 4-му тижні після успішно про-
веденої АГБТ показала низьку специфічність 
тесту — 75,7 %. Під час проведення контролю лі-
кування на 6-му тижні відзначено тенденцію до 
зменшення кількості хибнопозитивних резуль-
татів, специфічність становила 93,9 %, на 8-му 
тижні — 100,0 %. Такі дослідження доводять, що 
виконання ПЛР у калі для контролю ефектив-
ності ерадикації слід проводити не раніше, ніж 
через 8 тиж від завершення АГБТ.

Нині відсутній універсальний метод діагнос-
тики H. pylori. Переваги, недоліки, чутливість та 
специфічність різних методів наведено у табл. 1.

За даними багатьох досліджень, у яких про-
водили порівняння ефективності різних методів 
діагностики інфекції H. pylori, виявлено, що ре-
зультати різних методів не завжди були ідентич-
ними, оскільки методи відрізнялися за чутливіс-
тю та специфічністю. Щоб уникнути отримання 
хибнопозитивних чи хибнонегативних резуль-
татів, для точнішої діагностики H. pylori слід ви-
користовувати принаймні два методи і результат 
вважати позитивним чи негативним у разі збігу 
результатів обох методів дослідження. Деякі ав-
тори рекомендують використовувати три мето-
ди, щоб підтвердити відсутність інфекції [13, 17].
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Таблиця 1. Порівняльна характеристика методів діагностики H. pylori

Метод Ч
ут

ли
ві

ст
ь,

 %

С
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ф

іч
ні

ст
ь,

 %

П
ер
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и 

Н
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ік
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Гісто ло гічний 80 — 
90 97 

Зручність зберігання 
і транспортування зразків,  
можливість проведення 
ретроспективного аналізу,  
оцінки взаємозв’язку між  
ступенем обсіменіння H. pylori  
і станом СОШ, можливість  
первинної діагностики та оцінки 
ефективності АГБТ 

Інвазивність, тривале виготовлення парафінових 
зрізів, деяка суб’єктивність у визначенні ступеня 
зміни СОШ, неможливість диференціювання 
видів Helicobacter та їхнього генотипу, ризик 
отримання хибнопозитивного результату через 
неправильний забір гастробіопсійного матеріалу 
(біопсія лише з антрального відділу шлунка, 
мізерні біоптати, які не містять епітелію та слизу, 
а також наявність ділянок кишкової метаплазії), 
помилки у фарбуванні

Швидкий 
уреазний тест 

85 — 
95 

95 — 
100

Недорогий, швидкий, простий 
у виконанні, високоспецифічний 
і широкодоступний, дає змогу  
провести первинну діагностику 
та оцінку ефективності АГБТ

Інвазивність, отримання хибнонегативних 
(у разі малої кількості мікробних тіл) або 
хибнопозитивних (контамінування матеріалу 
іншими уреазопродуцентами) результатів, 
неможливість оцінити зміни СОШ, не підходить 
для виявлення інших можливих вогнищ 
локалізації H. pylori в шлунково-кишковому 
тракті (ротовій порожнині і товстій кишці) 
через нейтральне середовище та наявність там 
великої кількості інших уреазопродуцентів, 
неможливість використання для виявлення 
в зовнішньому середовищі через недостатню 
чутливість і тому, що H. pylori в зовнішньому 
середовищі може перебувати у коковій формі, 
яка не виявляє ферментативної активності

Бактеріо-
логічний

85 — 
95 100 

Дає змогу виділити чисту культуру 
з великою тривалістю її зберігання, 
вивчити морфологічні, біохімічні 
та біологічні властивості H. pylori, 
необхідні для правильного 
призначення терапії (антибактеріальні 
препарати)

Інвазивність, відстрочене отримання 
результатів (через 7 — 10 днів), труднощі під 
час транспортування матеріалу, пов’язані зі 
збереженням мікроорганізму у життєздатному 
стані, особливі вимоги до умов культивування 
(певні живильні середовища, обмеження доступу 
кисню), великі матеріальні витрати, неможливість 
виявити кокову форму збудника, тоді як 
у більшості випадків у H. pylori-позитивних 
пацієнтів у СОШ переважає кокова форма

Флуоресценція, 
гібридизація 
in situ

97 100 

Швидкий метод, який з високою 
точністю дає змогу виявляти штами 
H. pylori і з високою специфічністю 
розрізняти як чутливі, так 
і резистентні генотипи у біоптатах 
шлунка одночасно з гістологічними 
тестами

Інвазивність, деградація зонда протеазами 
і нуклеазами, наявними в зразку, погана 
проникність стінки мікробної клітини для зондів, 
низька доступність зонда до цільової ділянки 
рРНК через рибосомну вторинну структуру

Фазово-
контрастна 
мікроскопія

* *

Дослідження проводять у звичайних 
лабораторних умовах, немає потреби 
у фіксації матеріалу та додаткових 
фарбуваннях тканини, можливість 
отримання результату через 1 — 2 хв

Інвазивність

Молекулярно-
біологічний 
(ПЛР 
у біоптаті)

> 98 > 98

Майже універсальний метод, що дає 
змогу ідентифікувати як вегетативні, 
так і кокові форми, низька вартість, 
швидкість отримання результату

Інвазивність 
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Таблиця 1. Продовження

Метод Ч
ут

ли
ві

ст
ь,

 %

С
пе

ци
ф

іч
ні

ст
ь,

 %

П
ер

ев
аг

и 

Н
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ік
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Серологічний 86* 70*

Неінвазивний, є безпечнішим 
способом діагностики. Чутливість 
тесту порівнянна з такою більшості 
інвазивних аналізів (швидкий 
уреазний тест, гістологічне 
дослідження). Є особливо корисним, 
коли виконання ендоскопії не 
планується, особливо в осіб молодого 
віку (наприклад, при диспепсії) 

Рівень IgG залишається високим протягом 
тривалого часу після повної загибелі 
мікроорганізму (1,0 — 1,5 року), тому позитивний 
результат аналізу у пацієнта, який приймав 
антибіотики, не дає змоги диференціювати 
активну інфекцію та інфекцію в анамнезі, 
потребує проведення додаткових лабораторних 
досліджень. Метод не рекомендований для 
оцінки ефективності ерадикації H. pylori. Тест не 
виявляє безпосередньо мікроорганізм і залежить 
від особливостей імунної відповіді пацієнта, 
особливо в осіб похилого віку (зниження 
вироблення специфічних антитіл, тому можливе 
отримання хибнонегативного результату)

Уреазний 
дихальний тест 90 90 

Неінвазивність. Рекомендовано як 
для діагностики інфікування, так і для 
контролю ефективності ерадикаційної 
терапії. Швидкий тест (результат 
через 15 — 20 хв), легкий. При його 
використанні хибнопозитивні 
результати трапляються рідко

Обмежений у використанні через дороге 
обладнання та необхідність ізотопних 
препаратів. Хибнонегативні результати можливі 
у пацієнтів, які приймали перед дослідженням 
антисекреторні та вісмутовмісні препарати, що 
інгібують уреазу бактерій

Тест 
випорожнення 90 95 — 

98 

Неінвазивність. Тест можна 
використовувати для оцінки 
ефективності ерадикаційної терапії, 
якщо проводити не раніше ніж через 
4 — 8 тиж після закінчення лікування. 
Діагностика вегетативних та кокових 
форм. Не потребує попередньої 
підготовки, простий у застосуванні

Може давати хибнонегативні результати у разі 
застосування ІПП, антибіотиків і препаратів 
вісмуту через зниження уреазної активності 
H. pylori. Тест можна проводити не раніше ніж 
через 14 днів після закінчення використання ІПП 
та не раніше ніж через 4 тиж після застосування 
антибіотиків і препаратів вісмуту 

Молекулярно-
біологічний 
(ПЛР у калі)

91,1 93,9 

Неінвазивність, простота та 
швидкість виконання (на постановку 
30 досліджень потрібно 4,5 — 5,0 год), 
відносно низька вартість дослідження

—

Примітка. * Дані відсутні або значно відрізняються у різних дослідженнях.

Таблиця 2. Можливості застосування методів діагностики інфекції H. pylori у різних клінічних 
ситуаціях (адаптовано з [13])

Метод Гастродуоденальна 
кровотеча

Після 
гастректомії

Терапія після 
ерадикації Спеціальні завдання

ШУТ — + — —

Гістологічний — + — —

Бактеріологічний (культура) — — — Чутливість до антибіотиків

ПЛР + — + Чутливість до антибіотиків

Фактори вірулентності — — — —

Довкілля/оральний зразок — — — —

Уреазний дихальний тест + — + —

Тест випорожнення — — + —

Серологічний * + + — Фактори вірулентності

Примітка. * Хоча місцеві зміни у шлунку не впливають на серологію, результати серологічного дослідження слід 
інтерпретувати з обережністю перед подальшим лікуванням.
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У табл. 2 наведено рекомендації щодо вико-
ристання методів діагностики у різних клініч-
них ситуаціях.

Згідно з  V Маастрихтським консенсусом 
з діагностики та лікування інфекції H. pylori 
рекомендується стратегія test-and-treat на-
самперед особам молодого віку з нез’ясованою 
диспепсією, а також усім категоріям пацієнтів 
із хворобами чи станами, що мають доведений 
зв’язок з інфекцією. 

Проведення ендоскопічного дослідження 
є обов’язковим за наявності таких симптомів: 
втрата маси тіла, дисфагія, кровотеча, анемія, 
утворення, що пальпується, а також в осіб похи-
лого віку та у разі високого ризику раку шлун-
ка. Для цієї категорії пацієнтів доцільним є ви-
користання поєднання методів (інвазивного та 
неінвазивного).

Маастрихтський консенсус V рекомендує 
не використовувати швидкі серологічні тести 
для визначення ефективності лікування, що 

виявляють не лише поточну, а і давню (виліку-
вану) інфекцію.

Серологіний метод рекомендовано викорис-
товувати для скринінгу H. pylori в популяції.

Для оцінки ефективності АГБТ рекомендова-
ні 13С-уреазний дихальний тест або визначення 
антигену H. pylori в калі через 4 — 8 тиж після за-
кінчення терапії.

Актуальним є використання методу ПЛР як 
найбільш сучасного і точного для діагностики 
H. pylori, а також для виявлення молекулярно- 
генетичних особливостей мікроорганізму для 
оцінки його вірулентності, прогнозування пере-
бігу захворювання. ПЛР широко використову-
ють для діагностики H. pylori у біоптатах шлун-
ка, слині, калі, шлунковому соці [13].

Перспективним є подальше вивчення методів 
діагностики H. pylori, вдосконалення алгорит-
му діагностичного пошуку та методів контролю 
ефективності АГБТ.
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Methods	for	diagnosing	helicobacter	pylori	infection		
at	the	present	stage:	advantages	and	disadvantages		
for	practical	application
To date, the diagnosis of Helicobacter pylori infection (H. pylori) remains a topical issue. Current data show that 
worldwide incidence of H. pylori infection is over 50 % of the world’s population. The prevalence of H. pylori 
varies in different countries as well as within these countries. Seropositivity to H. pylori progressively increases 
with age. In developing countries, H. pylori infection is more pronounced among young people than in devel-
oped countries. Despite the advances of modern medicine, H. pylori continues to be a serious medical and social 
problem in the health care system worldwide, causing significant consequences due to the relatively high inci-
dence and mortality from complications of peptic ulcer disease and gastric cancer.

The article presents modern data on the features of diagnostic methods for H. pylori infection, a comparison of 
invasive and non-invasive research methods. Recommendations for the choice of diagnostic methods for 
H. pylori in patients with gastroduodenal pathology are given.

Unfortunately, there is no universal method of diagnosis — each method has its advantages and disadvantages. 
Each method has different sensitivity and specificity. Quite often the choice of diagnostic method depends on its 
availability and cost. For more accurate diagnosis of H. pylori infection, the use of two or more methods, a com-
bination of invasive and non-invasive techniques is recommended. Histological method was and is considered 
the «gold standard» for the diagnosis of H. pylori infection. For screening in the population, it is recommended 
to use a serological method of diagnosis. Non-invasive methods (urease breath test or stool test) should be pre-
ferred to control H. pylori irradiation. Polymerase chain reaction is the most accurate modern method of H. 
Pylori diagnosis to determine the molecular — genetic characteristics of the microorganism, assess its virulence, 
the formation of ideas about the further course and prognosis of the disease.

Keywords: methods of Helicobacter pylori diagnostics, method specificity, method sensitivity, advantages and 
disadvantages of methods.
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У червні 2021 р. на консультативний при-
йом до проф. Н. Б. Губергріц звернувся па-

цієнт Г., 32 роки, капітан далекого плавання, зі 
скаргами на появу відчуття «холодку» у горлі, 
вкрай рідкісне виникнення печіння за грудни-
ною, незначну тяжкість в епігастрії після їди, ви-
разні запори, болісні акти дефекації.

Анамнез хвороби
Неприємні відчуття турбують пацієнта про-

тягом одного місяця, а їхнє виникнення він вва-
жає «сімейним» та пов’язує з лабораторно під-
твердженим інфікуванням дружини Helicobacter 

pylori. Детальніше опитування виявило низку ін-
ших чинників ризику виразкоутворення: напру-
жена стресова робота, притаманна капітану дале-
кого плавання, бажання кар’єрного росту (хоча 
вже досяг високого статусу капітана в молодому 
віці), нерегулярне харчування, пристрасть  до 
надзвичайно гострої їжі. Прийом нестероїдних 
протизапальних препаратів для усунення голов-
ного болю був епізодичним і вкрай рідким (1 раз 
на 2 — 3 міс). Інтенсивність зазначених скарг 
була помірною, неприємні відчуття не змусили 
молодого капітана скористатися страховим по-
лісом і звернутися по медичну допомогу під час 
плавання або почати приймати будь-які лікар-
ські препарати. Свій стан морський офіцер на-
магався стабілізувати за допомогою питної соди 

Роздуми	про	кислотосупресивну	
терапію:	вибір	оптимального		
інгібітора	протонної	помпи,	або		
Сага	про	капітана.	Клінічний	випадок

Представлено клінічний випадок пацієнта із поєднаним перебігом виразкової хвороби шлунка та 
гастроезофагеальної рефлюксної хвороби на тлі значного підвищення рівня фекального кальпротектину 
за відсутності ендоскопічного і гістологічного підтвердження хвороби Крона.

Множинне ерозивно-виразкове ураження верхніх відділів шлунково-кишкового тракту може бути спри-
чинене різними чинниками, одним із можливих пояснень може бути поширена форма хвороби Крона. 
Пацієнт, 32 роки, самостійно звернувся на консультативний прийом зі скаргами на «холодок» у горлі та 
деяку тяжкість у шлунку після їди. Під час ендоскопічного обстеження виявлено ознаки рефлюкс-езофа-
гіту, множинні ерозивно-виразкові ураження шлунка і дванадцятипалої кишки на тлі негативного резуль-
тату уреазного тесту, а також, імовірно, солітарну виразку прямої кишки, що зарубцювалася. Заперечено 
гастриному та нейроендокринну пухлину. Зафіксовано 10-разове підвищення рівня фекального каль-
протектину. Гістологічне дослідження поліпозиційних біоптатів стравоходу, шлунка, дванадцятипалої 
кишки, товстого кишечника і прямої кишки не виявило ознак пухлинного процесу та запальних захво-
рювань кишечника. Констатовано ерозивно-виразкове ураження верхніх відділів травної трубки, неасо-
ційоване з Helicobacter pylori, та рубцеві зміни у прямій кишці. Кислотосупресивна терапія декслансопра-
золом сприяла репарації слизової оболонки стравоходу без позитивного впливу на стан шлунка. Зміна 
інгібітора протонної помпи та призначення пантопразолу в комбінації з препаратом вісмуту супрово-
джувалися повним загоєнням ерозивно-виразкових змін у всіх відділах шлунка і дванадцятипалої кишки, 
а також зниженням рівня фекального кальпротектину.

ключові слова: пептичні виразки шлунка та дванадцятипалої кишки, пептичний езофагіт, пантопра-
зол, вісмут, декслансопразол.
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та проносних засобів, а рішення звернутися по 
медичну допомогу прийняв після наполегливих 
прохань та вмовлянь дружини після повернення 
із багатомісячного плавання. Спочатку він при-
йшов на прийом до проктолога, який після огля-
ду per rectum діагностував внутрішній геморой 
1 — 2-го ступеня і анальну тріщину та рекоменду-
вав місцеві симптоматичні препарати.

Анамнез життя
Аналіз відомостей про перенесені захворюван-

ня, на перший погляд, здавався малоінформатив-
ним — дитячі інфекції, нечасті гострі респіратор-
ні вірусні інфекції, єдине оперативне втручання, 
виконане у 2016 р. з приводу гіпертрофії анально-
го сфінктера. Морський вовк рішуче заперечував 
різні інфекційні (вірусні гепатити, туберкульоз, 
малярія, ВІЛ-інфекція) і венеричні захворюван-
ня, гомосексуальні контакти, цукровий діабет, 
бронхіальну астму, переливання крові, але досить 
часто балував себе звичайними та електронними 
сигаретами. Алергологічний та епідеміологічний 
анамнез без особливостей: мореплавець добре пе-
реносив прийом будь-яких медичних препаратів 
і протягом останніх шести місяців у країнах з не-
сприятливою ендемічною обстановкою не пере-
бував. Водночас капітан мав спадкову схильність 
до захворювань шлунково-кишкового тракту: 
його батько протягом багатьох років страждає на 
виразкову хворобу шлунка.

Дані об’єктивного огляду  
та результати лабораторно-
інструментального обстеження
Під час об’єктивного огляду констатували пра-

вильну статуру та задовільний фізичний стан па-
цієнта (ріст — 180 см, маса тіла 81 кг, індекс маси 
тіла — 25,0 кг/м2 з переважанням м’язової маси — 
59,3 %). Привертала увагу деяка сухість шкірних 
покривів, білий наліт на язиці. Під час глибокої 
пальпації живота відзначена помірна розлита бо-
лючість в епігастральній ділянці, незначна болю-
чість та спазм відрізків товстої кишки. Стан пе-
чінки, селезінки, підшлункової залози, за даними 
пальпації, а також дихальної, кардіоваскулярної 
та опорно-рухової систем відповідав традицій-
ним уявленням про допустиму норму.

У клінічному аналізі крові виявлено мі-
німальну лейкопенію (3,9 · 109 /л при нормі 
4,0 — 9,0 · 109 /л), тоді як інші показники, зокрема 
абсолютна кількість формених елементів, їхні 
розміри та ширина розподілу, склад лейкоцитар-
ної формули, ШОЕ, відповідали нормативним 
значенням. Патологічні відхилення показни-
ків печінкових трансаміназ, маркерів холестазу, 

ниркових проб, цукру в крові, гострофазових 
показників відсутні. Під час ультразвукового 
дослідження органів черевної порожнини від-
значено єдину особливість у вигляді незначної 
деформації жовчного міхура, яка не заважала 
відходженню жовчі.

Результати верхньої ендоскопії, проведеної 
у звичайному та вузькоспектральному режимах 
(рис. 1), дали привід для тривоги та роздумів 
у зв’язку з виявленням ерозій слизової оболон-
ки нижньої третини стравоходу у вигляді смуги 
дов жиною 1 см одразу по двох складках слизової 
оболонки (всі ендоскопічні дослідження вико-
нано керівником ендоскопічної служби клініки 
«Інто-Сана» К. О. Науменком). Взято біоптат 
з ділянки, що потребувала пильної уваги, — еро-
зія, локалізована на рівні 37 см від різців (Z-лінія 
розташовувалася на відстані 38 см) на правій 
стінці стравоходу, зі звивистими підслизовими 
судинами та подовженими внутрішньослизо-
вими судинними петлями. Крім кардії, що не 
змикалася, візуальної відсутності палісадних 
судин, активної перистальтики складок шлунка 
та повного їхнього розправлення при інсуфляції 
повітря, виявлено множинні ерозивно-виразкові 
ушкодження. Виразкові дефекти в шлунку лока-
лізувалися переважно в антральному відділі: на 
передній стінці розташовувалася виразка розмі-
ром 0,4 × 0,4 × 0,1 см, по задній стінці — два біль-
ші дефекти розміром до 0,7 × 0,7 × 0,1 см, кожен 
з них мав плоскі краї та був вкритий фібрином. 
У верхній третині шлунка по великій кривизні 
виявлено ще один виразковий дефект розміром 
1,0 × 0,2 × 0,1 см з плоскими краями без ознак 
кровотечі. Крім цього, у тілі шлунка на тлі ви-
разної гіперемії слизової оболонки локалізува-
лися поодинокі ерозії розміром до 0,4 см, вкриті 
фібрином. Воротар не був залучений у патоло-
гічний процес, не мав рубцевих змін, змикався 
повністю і був прохідним для ендоскопа. У ци-
булині дванадцятипалої кишки (ДПК), яка мала 
звичайні форму та розміри, візуалізувалися 
множинні ерозії розміром до 0,2 см, вкриті ге-
матином. Подібні ерозії локалізувалися також 
у ретробульбарному відділі на тлі збереження 
фатерового соска та висоти складок слизової 
оболонки. Виконано множинну біопсію, мате-
ріал для гістологічного дослідження отримано 
з кожної виразки, тіла шлунка, ДПК. Результат 
уреазного тесту негативний.

Під час колоноскопії оглянуто всі відділи тов-
стого кишечника і термінальний відділ клубової 
кишки. Зміни виявлено лише в дистальних від-
ділах у вигляді гладкого дефекту слизової обо-
лонки прямої кишки білого кольору розміром 
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Рис. 1. верхня ендоскопія пацієнта Г., 32 роки (пояснення у тексті)
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Рис. 2. контрольна верхня ендоскопія пацієнта Г., 32 роки, після курсу терапії декслансопразолом 
(пояснення у тексті)
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0,6 × 0,3 см з відсутнім поверхневим малюнком 
та клиноподібного дефекту слизової оболонки 
анального каналу розміром 1,0 × 0,5 см яскраво-
червоного кольору. Відзначено розширення під-
слизових вен у нижньоампулярному відділі пря-
мої кишки і анальному каналі з формуванням 
внутрішніх судинних вузлів.

Лікарем-ендоскопістом (К. О. Науменком) 
сформульовано висновок про множинні вираз-
ки шлунка, рефлюкс-езофагіт стадії В за Лос-
Анджелеською класифікацією, ерозії стравоходу 
на тлі недостатності кардії та ерозивної дуодено-
патії, рубцеву зміну слизової оболонки прямої 
кишки, яка, ймовірно, є наслідком солітарної ви-
разки, що зарубцювалася, внутрішній геморой, 
тріщину заднього проходу.

На підставі скарг пацієнта, даних об’єктивного 
огляду, результатів лабораторного та інструмен-
тального досліджень сформульовано такий імо-
вірний діагноз.

Остаточний діагноз. Симптоматичне ерозив-
но-виразкове ураження шлунка та дванадцяти-
палої кишки, не асоційоване з H. pylori: множин-
ні виразки середнього розміру у шлунку, ерозії 
у дванадцятипалій кишці, стадія загострення. 
Гастринома (?). Гастроезофагеальна рефлюксна 
хвороба: рефлюкс-езофагіт (стадія В). Симпто-
матичний гастроезофагеальний рефлюкс?

Супутній діагноз. Внутрішній геморой 1 — 2-го 
ступеня, анальна тріщина. Солітарна виразка 
прямої кишки (?).

Множинне ерозивно-виразкове ураження 
слизової оболонки стравоходу, шлунка, ДПК на 
тлі відсутності таких типових виявів виразко-
вої та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби 
(ГЕРХ), як виразний больовий синдром, печія, 
залежність болю від прийому їжі, стали підста-
вою для заперечення нейроендокринної пухли-
ни, зокрема гастриноми. Пацієнту рекомендова-
но дообстеження та визначення рівня гастрину 
і хромограніну А у сироватці крові. Порушення 
та зміна сприйняття болю (гіпо-і дисестезія) 
стали підставою для контролю рівня глюкози, 
визначення глікозильованого гемоглобіну, роз-
рахунку індексу НОМА, тоді як виявлення со-
літарної виразки, що зарубцювалася, в прямій 
кишці в поєднанні з множинним ерозивно-ви-
разковим ураженням верхніх відділів травної 
трубки є показанням для вивчення рівня фекаль-
ного кальпротектину (ФК) та визначення інфі-
кованості вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). 
Окрім рекомендацій щодо зміни способу життя 
та раціо налізації звичного раціону харчування, 
пацієнту призначено інгібітор протонної помпи 
(ІПП) декслансопразол (60 мг 1 раз на добу), 

прокінетик ітоприд (50 мг тричі на добу), анта-
цид, що містить альгінат (1 стік 4 рази на добу).

Спочатку отриманий гістологічне висновок 
з локальної лабораторії не дав чітких відповідей 
на запитання. У біоптаті стравоходу виявлено 
явища гіперкератозу і паракератозу, акантозу 
плоского епітелію та шлункову (циліндроклі-
тинну) метаплазію без ознак дисплазії. Зміни, 
виявлені в біоптатах шлунка, трактували як ви-
разкові дефекти із залученням власної пластин-
ки слизової оболонки, наявністю фібрину, слаб-
кою лімфоплазмоцитарною інфільтрацією, пов-
нокровністю судин фовеолярного шару, H. py-
lori не виявлено. У зразку, отриманому з прямої 
кишки, явища дисплазії, атипії не виявлено, 
відзначено ерозії слизової оболонки в стадії епі-
телізації, фіброз та набряк власної пластинки, 
незначну лімфогістіоцитарну інфільтрацію. Такі 
зміни, на думку патогістолога, можуть бути ха-
рактерні для солітарної виразки прямої кишки 
в стадії рубцювання.

Особливості динамічного 
спостереження
Через два тижні під час контрольного огляду 

пацієнт відзначив відсутність позитивної ди-
наміки у самопочутті. Представлені показники 
контрольного клінічного аналізу крові, як і рі-
вень глікемії, глікозильованого гемоглобіну, ін-
дексу НОМА, С-реактивного білка (0,72 мг/дл, 
норма < 0,5 мг/дл), відповідали нормативним 
значенням. Рівень гастрину крові дав підставу 
заперечити гастриному (80,4 пг/мл за норми 
13,0 — 115,0 пг/мл), тоді як вміст хромограніну А 
дещо перевищував допустимі межі (118 нг/мл за 
норми < 100 нг/мл). Найбільші відхилення ви-
явлено у рівні ФК: цей показник був підвищеним 
у 10,6 разу (529,36 мкг/г за норми < 50 мкг/г). 
З огляду на відсутність чітких даних на користь 
нейроендокринного утворення прийнято рішен-
ня відкласти проведення комп’ютерної томогра-
фії та перевірити зазначені показники в динаміці 
лікування.

Контрольне ендоскопічне дослідження кон-
статувало повну репарацію слизової оболонки 
стравоходу (рис. 2), але, враховуючи результати 
гістологічного дослідження, взято біоптати із се-
редньої та нижньої третини стравоходу (по одно-
му зразку з кожної стінки). У шлунку відзначено 
негативну динаміку: хоча в антральному відділі 
слизова оболонка відновилася і виразкові де-
фекти були відсутні, у верхній та нижній третині 
тіла шлунка локалізовувалися множинні ерозії, 
виразкування, вкриті фібрином, і дві ділянки ін-
фільтрації розміром 5,0 × 4,0 та 4,0 × 3,0  см. Стан 
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слизової оболонки цибулини та ретробульбар-
них відділів ДПК значно поліпшився, ознаки 
запально-деструктивних процесів були відсутні. 
Висловлено припущення про ураження верхніх 
відділів шлунково-кишкового тракту, пов’язане 
із хворобою Крона (ХК), L4 за Монреальською 
класифікацією.

Однак контрольна колоноскопія не виявила 
ознак ураження термінального відділу клубової 
кишки, висхідного, поперечно-ободового та низ-
хідного відділів товстого кишечника і сигмопо-
дібної кишки (рис. 3). Виявлені зміни локалізу-
валися у прямій кишці (гладкий дефект слизової 
оболонки білого кольору розміром 0,6 × 0,3 см 
без поверхневого малюнка (згідно з гістологіч-
ним висновком, ця ділянка відповідає рубцевій 
тканині)), зберігалися ознаки внутрішнього ге-
морою. З огляду на високий рівень ФК виконано 
поліпозиційну біопсію.

У зв’язку з виявленими змінами проведена 
корекція медикаментозної терапії: декслансо-
празол замінено на пантопразол («Нольпаза» 
у дозі 80 мг двічі на добу), додатково призначе-
но вісмуту трикалію дицитрат («Улькавіс» по 
2 таблетки двічі на добу) та біологічно активну 
добавку, яка містить екстракт листків полину 
(«Стилен» 1 таблетка тричі на добу). Вибір по-
двійної дози пантопразолу нами був зроблений 
емпірично, без уточнення генетичного полімор-
фізму ізоферментів сімейства цитохрому Р450 
(CYP2C9, 2C19, 2D6 і 3A4) та визначення ін-
дивідуальної варіабельності фармакологічного 
ефекту на прийом ІПП з урахуванням положень 
відповідних настанов [11].

Незабаром було отримано відповідь із лабо-
раторії CSD, куди відправили отримані біопта-
ти. Цього разу у слизовій оболонці стравоходу 
були відсутні ознаки активного запалення, ви-
явлено незначні реактивні (регенераторні) змі-
ни епітелію. У слизовій оболонці фундального 
відділу шлунка зафіксовано ознаки хронічного 
неактивного запалення та регенераторні зміни 
покривно-ямкового епітелію, що відповідало 
ділянці ерозії або виразки. Слизова оболонка 
тонкої кишки і товстого кишечника відповідала 
гістологічній нормі. Характерні морфологічні 
ознаки ХК не виявлено ні в шлунку, ні в тонко-
му кишечнику, ні у прямій кишці.

Практично одночасно з результатами патогіс-
тологічного дослідження отримано результати 
контрольного визначення ФК: його рівень за-
лишався підвищеним, але на відміну від почат-
кового показника лише втричі (156,26 мкг/г за 
норми < 50 мкг/г), тобто в динаміці неспеци-
фічного лікування щодо запальних захворювань 

кишечника (ЗЗК) спостерігалося зниження 
вмісту ФК. Рівень хромограніну А стабілізу-
вався і повернувся до нормативних значень, 
вміст гастрину у сироватці крові відповідав нор-
мі. Відзначено нормалізацію рівня лейкоцитів 
(4,3 · 109 /л за норми 4,0 — 9,0 · 109 /л) на тлі збе-
реження інших показників клінічного аналізу 
крові, ШОЕ, С-реактивного білка.

Виходячи з отриманих даних, нами прийнято рі-
шення звернутися по експертну допомогу до про-
відного вітчизняного патогістолога, заві ду вача ка-
федри патологічної та топографічної анатомії На-
ціонального університету охорони здоров’я Украї-
ни імені П. Л. Шупика, д. мед. н., проф. О. О. Дядик 
для заперечення поширеної форми ХК. Висновок 
проф. О. О. Дядик: у представленому матеріалі 
картина гастроезофагеальної рефлюксної хворо-
би, хронічного неатрофічного гастриту без ознак 
активності запального процесу зі збереженням се-
креції слизу, гострої виразки шлунка, хронічного 
запалення слизової оболонки товстого кишечника 
з мінімальним ступенем активності. У представ-
леному матеріалі дані на користь ЗЗК, зокрема 
ХК, не виявлено. Для заперечення ЗЗК може бути 
рекомендована повторна біопсія.

Ми продовжили спостереження за пацієнтом, 
самопочуття якого поступово поліпшувалося. 
Під час контрольного огляду, що відбувся на по-
чатку вересня, пацієнт почував себе задовільно, 
пальпація живота не спричинила болісних від-
чуттів. За даними ендоскопічного дослідження 
констатовано виразну позитивну динаміку: за-
пально-деструктивні зміни слизової оболонки 
стравоходу, шлунка і ДПК не виявлено (рис. 4).

Основний діагноз. Пептичні виразки та ерозії 
шлунка і дванадцятипалої кишки: множинні ви-
разки середнього розміру у шлунку, ерозії у два-
надцятипалій кишці. H. pylori — негативний. 
Пептичний рефлюкс-езофагіт (стадія В).

Супутній діагноз. Внутрішній геморой 1 — 2-го 
ступеня, анальна тріщина. Солітарна виразка 
прямої кишки.

Наведений клінічний випадок має кілька 
особ ливостей. Перша — спектр диференційної 
діагностики. Велике ерозивно-виразкове ура-
ження гастродуоденальної зони разом із солітар-
ною виразкою прямої кишки стало приводом для 
заперечення ХК. Значне підвищення рівня ФК 
підтвердило наше припущення, адже, як відомо, 
ФК є діагностичним маркером ЗЗК, зокрема ХК 
і виразкового коліту [14, 15], колоректального 
раку, великих поліпів, дивертикуліту [3], а змен-
шення його вмісту у динаміці лікування вико-
ристовують для оцінки динаміки загоєння за-
пально-деструктивних уражень кишечника [5]. 
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Рис. 3. контрольна колоноскопія пацієнта Г., 32 роки (пояснення у тексті)
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Рис. 4. контрольна верхня ендоскопія пацієнта Г., 32 роки, після курсу терапії пантопразолом 
(«нольпаза») (пояснення у тексті)
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Міжнародний консенсус щодо методологічних 
досліджень у галузі стандартизації підтверджує 
доцільність використання ФК для діагностики 
ЗЗК, оскільки його значення тісно корелюють 
з ендоскопічною та гістологічною активністю за-
хворювання [6]. Однак у цьому самому докумен-
ті наголошено на високому рівні варіабельності 
між вимірами ФК [6]. Водночас обговорюється 
доцільність використання ФК та фекального 
лактоферину для діагностики захворювань тон-
кого кишечника [8], зокрема для діагностики 
ураження цієї ділянки у разі ХК [10]. Е. Jung та 
співавт., які провели систематичний огляд та ме-
тааналіз, наводять дані, що підтверджують діа-
гностичну цінність ФК для визначення запален-
ня в тонкому кишечнику, асоційованого із ХК, 
та порівнянність показників ФК з результатами 
капсульної ентероскопії [10]. Ці вчені наводять 
межове значення ФК, за якого слід заперечити 
залучення тонкого кишечника в патологічний 
процес, — 100 мкг/г [10].

Є публікації високого доказового рівня (сис-
тематичні огляди, метааналізи), що демонстру-
ють здатність ФК відображувати активність 
запального процесу в тонкому кишечнику, а та-
кож синдрому надмірного бактеріального росту 
у хворих на системну склеродермію [7] і спонди-
лоартрит [13]. Припускають можливість вико-
ристання ФК як прогностичного біомаркера при 
системній склеродермії [7].

Через відсутність у нашого пацієнта ознак 
системного захворювання та ураження суглобів 
найімовірнішими є дві гіпотези, що пояснюють 
значне підвищення рівня ФК на тлі відсутності 
гістологічного підтвердження ЗЗК. Імовірно, па-
тологічний процес може локалізуватись у тонко-
му кишечнику, і для заперечення тонкокишкової 
форми ХК необхідно провести капсульну відео-
ендоскопію. З іншого боку, значне зниження рів-
ня ФК у динаміці лікування, абсолютно неспе-
цифічного для ЗЗК, можна пояснити хибнопо-
зитивним підвищенням вмісту зазначеного мар-
кера внаслідок масивного ерозивно-виразкового 
ураження верхніх відділів шлунково-кишкового 
тракту. Точного підтвердження цього припу-
щення в літературі ми не виявили, але непрямі 
відомості на користь цієї думки можна знайти 
в огляді А. Jukic та співавт. [9].

Друга важлива особливість представленого 
випадку — процес підбору препарату для ефек-
тивної кислотосупресивної терапії. Спочатку 
використовували декслансопразол, він успіш-
но купірував вияви ерозивного езофагіту, а ось 
з відновленням слизової оболонки шлунка, 
що піддається агресивнішому впливу соляної 

кислоти, не впорався. Згідно з результатами ме-
режевого метааналізу, що оцінював ефективність 
і переносність різних ІПП при лікуванні ерозив-
ного езофагіту, декслансопразол був препара-
том, який найчастіше відміняли з різних причин 
порівняно з омепразолом (відношення шансів 
(ВШ) — 1,54, 95 % довірчий інтервал (ДІ) — 
1,03 — 2,29) та пантопразолом (ВШ — 1,68; 95 % 
ДІ — 1,08 — 2,63) [11]. Нашому пацієнтові було 
необхідне призначення ІПП з виразнішим анти-
секреторним ефектом, що мав меншу кількість 
взаємодій лікарських засобів та був безпечні-
шим. Ми обрали найбільш вивчений у цьому 
відношенні ІПП, який є найбільш рН-селек тив-
ним та безпечним — пантопразол («Нольпаза»). 
Доведено, що пантопразол є найбільш рН-се лек-
тив ним ІПП, він повільно активується у віднос-
но вузькому діапазоні кислотності (рН 1,0 — 3,0), 
не блокує протонні помпи в інших органах і тка-
нинах та вважається найбезпечнішим ІПП [4]. 
Цей факт мав важливе значення, оскільки ми 
передбачали тривалий прийом препарату. Крім 
того, пантопразол не спричиняє значної взаємо-
дії при одночасному прийомі з різними препара-
тами, зокрема із нестероїдними протизапальни-
ми препаратами [1], які епізодично наш пацієнт 
використовував для усунення головного болю.

Ми припустили наявність у пацієнта генетич-
ного поліморфізму системи Р450, що впливає на 
метаболізм ІПП. Відомо, що метаболізм декслан-
сопразолу здійснюється за допомогою двох ізо-
ферментів: спочатку він гідроксилується за допо-
могою CYP2C19, а потім окиснюється до сульфо-
ну через CYP3A4. Метаболізм пантопразолу ви-
значається переважно активністю CYP2C19 [16]. 
При виборі ІПП, що мінімально метаболізується 
системою цитохрому, логічно було б віддати пе-
ревагу рабепразолу, кліренс якого практично не 
залежить від CYP2C19. Однак на відміну від 
пантопразолу рабепразол не вважають настільки 
високо рН-селективним: він швидко активується 
в діапазоні рН 1,0 — 5,0 і створює передумови для 
пошкодження лізосом імунних клітин та протон-
них помп інших органів (міокард, нирки, кісткова 
тканина), підвищуючи ймовірність виникнення 
небажаних побічних ефектів [1]. Припустивши, 
що пацієнт є ульт рашвидким чи швидким мета-
болайзером, тобто його організм має підвищену 
ферментативну активність і швидко метаболізує 
ІПП, що надійшов, для досягнення швидкого та 
сильного кислотознижувального ефекту ми вирі-
шили використати подвійну дозу пантопразолу. 
Таке рішення відповідає положенням настанов 
Консорціуму із впровадження клінічної фарма-
когенетики, що рекомендує використовувати 
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подвійні дози пантопразолу в ультрашвидких 
метаболайзерів  CYP2C19 [12]. З огляду на те, 
що сучасні стандарти ведення хворих не пе-
редбачають обов’язкового визначення генетич-
ного поліморфізму системи цитохрому Р450 
 (CYP2C9, 2C19, 2D6 і 3A4) для підбору дози 
ІПП у рутинній клінічній практиці [12], ми під-
вищили дозу пантопразолу без проведення за-
значеного аналізу.

Остаточний вибір пантопразолу для прове-
дення кислотосупресивної терапії пацієнту, який 
наполягав на доборі препарату з оптимальними 
показниками «ціна—якість», зроблено з ура-
хуванням результатів недавно представленого 
систематичного огляду та метааналізу, викона-
ного під керівництвом J. Zhang [17]. Окрім вар-
тості всіх доступних ІПП і витрат на лікування 
небажаних явищ, дослідники проаналізували 
вартість неерадикаційного лікування дуоде-
нальних виразок, розрахувавши інкрементний 
коефіцієнт ефективності додаткових витрат 
на збережений рік якісного життя порівняно 
з омепразолом: цей показник для пантопразолу, 
лансопразолу, рабепразолу та ілапразолу стано-
вить відповідно 5134,67, 17 801,67, 25 488,31 та 
44 572,22 доларів США. J. Zhang та співавт. кон-
статують: «Незважаючи на те, що ефективність 
та переносність різних ІПП при неерадикаційно-
му лікуванні дуоденальних виразок є порівнян-
ною, найкращий профіль вартість/ефективність 
має пантопразол» [17]. Результати контрольної 
ендоскопії, проведеної через два місяці терапії 
«Нольпазою» та «Улькавісом», підтвердили пра-
вильність зроб леного нами вибору, про що свід-
чило загоєння ерозивно-виразкових дефектів та 

повне відновлення слизової оболонки стравохо-
ду, шлунка і ДПК.

Третя особливість клінічного спостережен-
ня — відсутність болісного синдрому при вели-
кому ерозивно-виразковому ураженні верхніх 
відділів шлунково-кишкового тракту. Ймовір-
но, ця особливість призвела до того, що пацієнт 
звернувся по медичну допомогу за такого знач-
ного обсягу ураження, а не раніше.

Четверта особливість. Іноді потрібно взяти до 
уваги можливість банальних причин ерозивно-
виразкового ураження гастродуоденальної зони 
та ерозивного ушкодження слизової оболонки 
стравоходу. Зокрема, слід згадати аліментарну 
теорію, згідно з якою ерозії та виразки верхніх 
відділів шлунково-кишкового тракту утворю-
ються внаслідок нерегулярного харчування, сис-
тематичного вживання гострої та грубої їжі, що 
подразнює і травмує слизову оболонку шлунка 
та ДПК. Слід ураховувати існування не лише 
гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, а і 
симптоматичного гастроезофагеального реф-
люксу [2].

Подальше ведення цього хворого передбачає 
контроль рівня ФК і хромограніну А в динаміці, 
за потреби — проведення відеокапсульної ендо-
скопії та обов’язкове контрольне ендоскопічне 
дослідження верхніх і нижніх відділів шлунко-
вого-кишкового тракту через 6 міс. Нині через 
масивність ерозивно-виразкового ураження та 
суб’єктивні особливості сприйняття пацієнт про-
довжує приймати пантопразол («Нольпаза»), але 
у значно меншій дозі — 20 мг вранці та ввечері.

Правильно підібраний ІПП та успішно прове-
дене лікування поліпшили самопочуття пацієнта.

Статтю опубліковано за підтримки ТОВ «КРКА Україна».
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N.	B.	Gubergrits
Medical Center Medikap, Odesa

Reflections	about	acid	suppression	therapy:		
choosing	the	optimal	proton	pump	inhibitor,		
or	the	Captain’s	Saga.	Clinical	case
The author presented a clinical case of the combined course of gastric ulcer, gastroesophageal reflux disease 
against the background of significant increase in the fecal calprotectin level in the absence of endoscopic, histo-
logical confirmation of Crohn’s disease.

Multiple erosive and ulcerative lesions of the upper gastrointestinal tract may result from various reasons, one of 
the possible explanations may be a common form of Crohn’s disease. A 32-year-old patient independently 
applied for a consultation with complaints of a «chill» in the throat, some heaviness in the stomach after eating. 
The endoscopic examination revealed signs of reflux esophagitis, multiple erosive and ulcerative lesions of the 
stomach and duodenum with negative urease test, as well as, presumably, healed solitary rectal ulcer. Gastrinoma 
and neuroendocrine tumor were excluded. A 10-fold increase in the level of fecal calprotectin has been revealed. 
The results of histological examination of polypositional biopsies of the esophagus, stomach, duodenum, large 
intestine, rectum did not reveal signs of a tumor process, inflammatory bowel diseases. The erosive and ulcerative 
lesions of the upper parts of the digestive tube, not associated with Helicobacter pylori, cicatricial changes in the 
rectum have been found. Acid-suppressive therapy with dexlansoprazole promoted the repair of the esophageal 
mucosa without a positive effect on the stomach. Replacement of the proton pump inhibitor and administration 
of pantoprazole in combination with bismuth was accompanied by complete healing of erosive and ulcerative 
changes in all parts of the stomach, duodenum, as well as a decrease in the level of fecal calprotectin.

Keywords: peptic ulcers of the stomach and duodenum, peptic esophagitis, pantoprazole, bismuth, dexlanso-
prazole.

Контактна інформація

Губергріц наталя Борисівна, д. мед. н., проф., пров. гастроентеролог клініки
http://orcid.org/0000-0003-3655-9554 
E-mail: profnbg@ukr.net

Стаття надійшла до редакції 5 липня 2022 р.

д л я  ц И т у В А Н Н я

	Губергріц Н. Б. Роздуми про кислотосупресивну терапію: вибір оптимального інгібітора протонної помпи, або Сага про капітана. Клінічний випадок // Сучасна 
гастроентерологія. — 2022. — № 3—4. — C. 23 — 33. http://doi.org/10.30978/MG-2022-3-23.

	Gubergrits NB. Reflections about acid suppression therapy: choosing the optimal proton pump inhibitor, or the Captain’s Saga. Clinical case [in Urkainian]. Modern Gastroenterology. 
2022;3—4:23-33. http://doi.org/10.30978/MG-2022-3-23.

Gastro 3_2022.indd   33 28.09.2022   13:19:34



34 №	3—4	(125—126)	•	2022			|				СУЧАСНА	ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

© 2022 Автори. Опубліковано на умовах ліцензії CC BY-ND

УДК ISSN 1727-5725 (Print)
ISSN 2521-649X (Online)

ОГЛЯДИ

http://doi.org/10.30978/MG-2022-3-34DOI

616.34-002-072.7:577.112

Запалення — еволюційно збережений процес, 
який характеризується активізацією вро-

джених і адаптивних імунних клітин для захисту 
організму хазяїна від широкого спектра потен-
ційних загроз. Якщо такі реакції виходять з-під 
контролю, то нерегульоване хронічне запален-
ня переходить у патологічний стан, що лежить 
в основі патофізіології багатьох хвороб людини 
[25]. Останні досягнення науки сприяли кращо-
му розумінню на клітинному і молекулярному 
рівні персистентного хронічного запалення та 
відповідно поліпшенню протизапальної цільової 
терапії, зокрема при захворюваннях шкіри, су-
глобів і кишечника, що дало змогу суттєво зміни-
ти клінічну практику. Однак є багато запальних 

захворювань, які погано контролюються, зокре-
ма тому, що їхні причини і тригери невідомі.

Запальні захворювання кишечника (ЗЗК), зо-
крема хвороба Крона і виразковий коліт, харак-
теризуються хронічними повторними епізодами 
запалення як у кишечнику, так і поза ним [10, 
11]. Нещодавні дослідження виявили складну 
природу ЗЗК з генетичною основою, якою не 
можна пояснити більшість випадків.

Останнім часом спостерігається зростання за-
хворюваності та поширеності ЗЗК у світі, що, ймо-
вірно, пов’язано із західним способом життя (від-
повідний тип харчування, порушення кишкової 
мікробіоти (КМ) тощо). Специфічних діє тичних 
речовин, які провокують або впливають на перебіг 
ЗЗК, не визначено. Експериментальні досліджен-
ня на мишах показали, що деякі поживні сполу-
ки частково підсилюють запалення кишечника 

Біологічні	функції	та	клінічне	значення	
кальпротектину.	Огляд	літератури

Останнім часом в алгоритм діагностики запальних захворювань кишечника (ЗЗК), окрім клініко-ендоско-
пічного та морфологічного досліджень, залучено деякі сироваткові та фекальні біомаркери, які допомага-
ють відбирати пацієнтів для ендоскопії, а також дають змогу розрізнити органічні та функціональні (неза-
пальні) захворювання зі схожою клінічною картиною (наприклад, синдром подразненого кишечника). 
Найчастіше використовують визначення фекального кальпротектину (КП), який є добре вивченим біомар-
кером запалення, через його стабільність, відтворюваність аналізу, низьку вартість та високу діагностичну 
цінність. Висвітлено останні дані щодо основних біологічних функцій КП і клінічного застосування його 
визначення при запальних захворюваннях кишечника, шкіри, суглобів тощо.

Кальпротектин належить до сімейства кальцій-зв’язувальних лейкоцитарних S100 білків і складається 
з двох мономерів — S100A8 і S100A9. Конститутивно експресується моноцитами, дендритними клітинами, 
активованими макрофагами, кератиноцитами ротової порожнини та сквамозним епітелієм слизової обо-
лонки, тобто експресія КП у здорової людини обмежена невеликою кількістю спеціалізованих клітин 
і зазвичай активується під час запалення. Обидві субодиниці КП мають широкий спектр внутрішньоклі-
тинних та позаклітинних імуномодулювальних властивостей, контролюють внутрішньоклітинні шляхи 
клітин вродженого імунітету і відповідають за організацію відповіді на запальний процес.

Визначення фекального КП дає змогу розрізняти запальні та незапальні захворювання кишечника, 
є неінвазивним методом, за кімнатної температури КП залишається стабільним у калі не менше ніж 3 дні. 
При діагностиці ЗЗК фекальний КП є чутливішим маркером, ніж C-реактивний білок. Як високочутливий 
біомаркер для виявлення запалення кишечника при ЗЗК КП набув широкого застосування у світі. Рівень 
фекального КП < 40 мкг/г є підставою для заперечення ЗЗК, а вміст > 250 мкг/г — для проведення ендо-
скопічного обстеження хворого щодо ЗЗК або запідозрити його рецидив.

ключові слова: кальпротектин, запальні захворювання кишечника.
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шляхом модуляції КМ [11]. Для точної діагности-
ки ЗЗК застосовують увесь спектр клініко-інстру-
ментальних досліджень (ретельний анамнез паці-
єнта, ультрасонографія, томографія, ендоскопія та 
гістологічне дослідження біоптатів) [22]. Останнім 
часом в алгоритм діагностики залучають деякі си-
роваткові та особливо фекальні біомаркери, що 
допомагає відібрати пацієнтів для ендоскопії і дає 
змогу розрізняти органічні та поширені функціо-
нальні (незапальні) захворювання зі схожою клі-
нічною картиною (наприклад, синдром подразне-
ного кишечника) [15, 16, 23, 27, 30, 46].

При ЗЗК, а також при багатьох інших запаль-
них захворюваннях у клінічних умовах дедалі 
частіше використовують визначення кальпро-
тектину (КП), який є добре вивченим біомар-
кером запалення, через його стабільність, від-
творюваність аналізу, низьку вартість та високу 
діагностичну цінність, що дає змогу приймати 
важливі терапевтичні рішення [16, 23, 27, 46]. 
Біологічні функції КП у здорової людини та при 
хронічному запаленні, що персистує, більшості 
клініцистів мало відомі [15]. Наводимо сучасні 
дані щодо нових біологічних функцій КП і клі-
нічного застосування його визначення при за-
пальних захворюваннях для полегшення інтер-
претації в рутинній практиці.

Кальпротектин у здорової людини
Кальпротектин належить до сімейства каль-

цій-зв’язувальних лейкоцитарних S100 біл-
ків (> 24 представників виявлено у хребет-
них) і складається з двох мономерів — S100A8 
і S100A9 [6, 54]. Вперше КП описано на початку 
1980-х років, коли цей білковий комплекс вия-
вили при різних запальних станах [1]. Комплекс 
був названий кальпротектином, що наголошує 
на його властивості зв’язувати Ca2+ і антиміко-
тичну активність щодо Candida albicans [36].

Клітинна специфічність,  
регуляція транскрипції та збірка

Кальпротектин — збагачений цитозольний 
білковий комплекс, який конститутивно експре-
сується на нейтрофілах. На його частку припадає 
близько 45 % від загального пулу цитозольного 
білка. У людей S100A8 складається з 93 амінокис-
лот (молекулярна маса — 10,8 кДа), S100A9 — із 
113 амінокислот (молекулярна маса — 13,2 кДа). 
Гени S100A8 і S100A9 розташовані на хромосомі 1 
(q21) у людей і на хромосомі 3 у мишей. Кальпро-
тектин також конститутивно експресується моно-
цитами, дендритними клітинами, активованими 
макрофагами, кератиноцитами ротової порож-
нини і сквамозним епітелієм слизової оболонки. 

Крім того, експресія КП специфічно індукується 
під час запалення [51] Таким чином, експресія КП 
у здорової людини обмежена невеликою кількіс-
тю спеціалізованих клітин і може індукуватися 
під час запалення [15].

У людей та/або мишей експресію S100A8 
і S100A9 контролюють (позитивно чи негатив-
но) кілька клітинних шляхів і пов’язаних з ними 
факторів транскрипції (SPI/ PU.1, SATB1, 
C/ EBPα/ β, HIF-1, Arnt, GLI1, BRCA1 і AP-1) 
[37]. Типовим прикладом цього процесу є індук-
ція експресії КП ліпополісахаридами (ЛПС), 
фактором некрозу пухлини α (ФНП-α) та 
інтерлейкіном-1β (IЛ-1β) у моноцитах людини 
[38]. Протизапальний посередник IЛ-10 полег-
шує експресію S100A9 у мієлоїдних клітинах [3]. 
Крім того, еозинофіли можуть бути джерелом 
КП під час травми і запалення кишечника у ми-
шей [29]. Дефіцит харчування та мікроелементів, 
як і лікарські препарати, також можуть впливати 
на концентрацію КП. Установлено, що дефіцит 
цинку підвищує рівень КП, а глюкокортикоїди 
позитивно регулюють експресію S100A8 [13, 20].

Мономери S100A8 і S100A9 здатні утворю-
вати гетеродимери і тетрамери в Ca2+-залежній 
манері. У 2007 р. розшифровано кристалічну 
структуру Ca2+-зв’язаного гетеротетрамеру КП. 
Виявлено місця у гетеродимері, які дають змогу 
зв’язувати кілька двовалентних металевих іонів 
у разі високих концентрацій (Ca2+, Mn2+, Fe2+, 
Ni2+ і Zn2+). Після зв’язування Ca2+ два гетероди-
мери здатні самостійно утворити гетеротетрамер 
(S100A8/ S100A9), що є фундаментальним для 
внутрішньоклітинної та позаклітинної біологіч-
ної функції КП, сприяє його стійкості до протеаз 
і підвищує спорідненість зв’язування [15, 19, 25].

Внутрішньоклітинні біологічні  
функції кальпротектину

Комплекс S100A8/S100A9 контролює внутріш-
ньоклітинні шляхи клітин вродженого імунітету 
і дає змогу організувати відповідь на запальний 
процес [15]. Кальпротектин модулює перебудову 
цитоскелета, щоб забезпечити міграцію лейко-
цитів і полегшити транспортування арахідонової 
кислоти до місць запалення. Більше того, ядерна 
S100A9/КП змінює транскрипцію як коактиватор 
під час запального процесу та злоякісного пере-
творення [33]. Швидка міграція лейкоцитів з кро-
ві у вогнища запалення залежить від каскадного 
процесу адгезії, що запускається селектинами 
і β2-інтегринами (CD11b/CD18). Зокрема S100A8 
і S100A9 контролюють адгезію нейтрофілів до 
фібриногену через активацію β2-інтегрину Mac-1 
(CD11b/CD18). Комплекс S100A8/S100A9 
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впливає на трансендотеліальну міграцію моно-
цитів через підвищення експресії CD11b. Ці дані 
свічать про те, що S100A9 є регуляторною субо-
диницею функціонального комплексу S100A8/
S100A9, що сприяє міграції лейкоцитів [47].

У 1997 р. КП ідентифіковано як білок, що 
зв’язує жирні кислоти. Установлено, що комплекс 
S100A8/A9 є основним Са2+-залежним білком 
нейтрофілів, що зв’язує арахідонову кислоту, що 
видається унікальним для цього протеїну S100 
[15]. Арахідонова кислота є потужним запаль-
ним ліпідним медіатором, оскільки вона необхід-
на для синтезу лейкотрієну B4, який спричиняє 
запалення та пошкодження тканин при ЗЗК [39]. 
Поліненасичені жирні кислоти модулюють імун-
ні реакції різними способами. Наприклад, похід-
ні арахідонової кислоти підсилюють запальний 
метаболічний профіль уроджених імунних клі-
тин та спричиняють продукцію нейтрофилами 
активних форм кисню (ROS), що індукує заги-
бель клітин. У контексті ЗЗК арахідонова кис-
лота (і поліненасичені жирні кислоти в цілому) 
індукували вироблення хемокінів з кишечника 
епітеліальних клітин і спричиняли запалення 
кишечника у генетично сприйнятливих мишей. 
Припускають, що КП транспортує поліненасиче-
ні жири кислоти до вогнищ запалення для стиму-
лювання місцевих імунних реакцій [15].

Позаклітинні біологічні  
функції кальпротектину

Комплекс S100A8/S100A9 легко секретується, 
щоб забезпечити позаклітинний доступ до функ-
ції КП, опосередкованої Toll-подібними рецепто-
рами 4 (TLR4) і рецепторами для кінцевих про-
дуктів глікації (RAGE). Однак позаклітинний 
КП також може утворювати складні білкові кон-
фігурації з різними біологічними функціями та 
еквівалентними рецепторами, що не може бути 
повністю пояснене цими сигнальними шляхами. 
Наприклад, КП може взаємодіяти з рецептора-
ми кластеру диференціювання 36 (CD36) під 
час формування з поліненасиченими жирами 
кислоти. Порушення регуляції первинного роз-
ширення кісткового мозку може бути опосеред-
коване S100A9-індукованими сигналами CD33, 
а S100A9 регулює каскади TLR2/3 [44]. Таким 
чином, комплекс S100A8/А9 активує вроджені 
імунні реакції та спричиняє запалення, ймовірно, 
через залучення кількох рецепторів клітинного 
типу у тканиноспецифічний спосіб. Наприклад, 
описано, що КП запускає хемотаксис нейтро-
філів і ендотеліальну адгезію. Ін’єкція S100A8, 
S100A9 або S100A8/A9 в експерименті на мишах 
спричиняла швидке накопичення нейтрофілів, 

що вказує на те, що КП зумовлює нейтрофільне 
запалення. Крім того, КП має антимікробну дію, 
яку ретельно вивчено. Позаклітинні комплекси 
КП дають змогу хелатувати іони перехідних ме-
талів, які мають важливе значення для інвазив-
них і коменсальних кишкових бактерій, оскільки 
вони дають змогу підтримувати бактеріальні фер-
ментні функції, клітинний гомеостаз і сигнальні 
каскади. Дефіцит S100A8/S100A9 у мишей змі-
нює КМ, а миші без S100A9 мають схильність до 
інфікування Streptococcus pneumoniae [48, 49].

Кальпротектин також спричиняє експресію 
прозапальних і протизапальних медіаторів. Сти-
мульовані S100A9 моноцити людини секретують 
IЛ-1β, IЛ-6 і ФНП-α, що призводить до окисного 
стресу, який також спостерігали у фібробластах 
ясен. У нейтрофілах людини S100A9 спричиняє 
експресію цитокінів, модулює проліферацію пух-
линних, епітеліальних та гладком’язових клітин, 
при цьому концентрації КП можуть значно відріз-
нятися. КП-індукована проліферація в пухлин-
них клітинах опосередковується через лігування 
RAGE і активацію NF-кB, що зв’язує запалення 
з туморогенезом. S100A9 також може зв’язуватися 
з TLR4 для стимулювання передачі сигналів міто-
ген-активованої протеїнкінази (MAPK) і дифе-
ренціювання моноцитарних клітин. Крім того, КП 
відіграє роль у диференціюванні регуляторних 
Т-клітин (Treg), які спричиняють імуносупресію 
і підтримують самотолерантність [15, 52].

Кальпротектин при персистентному 
запаленні слизової оболонки
Кальпротектин може спочатку вивільнятися 

мієлоїдними клітинами після сигналізації про 
небезпеку, тоді як при запаленні тканин, що пер-
систує, вивільнення S100A8 та S100A9 триває 
шляхом індукції транскрипції в епітеліальних 
клітинах. Початковим винуватцем запальної ре-
акції може бути інфекція на поверхні слизової 
оболонки, травма, чинники довкілля чи стрес. 
Однак під час невирішеного запалення КП 
спричиняє пошкодження слизової оболонки, 
запалення та деякі захворювання шкіри, легень 
і кишечника [15]. В епідермальних кератиноци-
тах S100A8 і S100A9 сприяють хемотаксису та 
спричиняють розвиток псоріазу у мишей. Індук-
ція S100A8/A9 під час запального захворюван-
ня шкіри пов’язана з посиленням пошкодження 
тканин, зниженням цілісності шкіри і збільшен-
ням прозапальних медіаторів [5]. Пошкодження 
легень, спричинене вірусом грипу, також част-
ково опосередковується S100A9 [43]. Крім того, 
показано, що S100A8/A9 відіграють важливу 
роль під час ураження тканин при туберкульозі. 
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Навпаки, антитіла анти-S100A8 і анти-S100A9 
порушують міграцію фагоцитів до альвеол у 75 % 
мишей у моделі пневмонії, спричиненої S. pneu-
moniae. При подагрі S100A8 і S100A9 стимулю-
ють міграцію нейтрофілів, що ініціюється крис-
талами урату натрію та виробництвом ІЛ-1β, що 
спричиняє запалення суглобів [28].

При запаленні кишечника біологічна функція 
КП вивчена недостатньо. Як показали експери-
менти із фармакологічним інгібуванням S100A9 
антитілами, КП стимулює декстран-натрій суль-
фатний (DSS)-індукований коліт і асоційований 
із запаленням кишки туморогенез у мишей. Лі-
кування КП захищало мишей від експеримен-
тального коліту, спричиненого DSS [2]. За да-
ними багатьох досліджень, S100A9 спричиняє 
запалення у внутрішніх і зовнішніх шарах сли-
зової оболонки, а також за межами слизової обо-
лонки. Установлено, що S100A8 і S100A9 моду-
люють пухлинне мікрооточення при широкому 
спектрі пухлин. Комплекс S100A8/A9 запускає 
туморогенез опосередковано через активацію 
RAGE NF-kB навіть у низькій концентрації, 
а миші з дефіцитом S100A9 захищені від пухлин 
кишечника і його запалення [14].

Фекальний кальпротектин у здорових 
осіб та за наявності захворювань
Концентрація КП у фекаліях здорових осіб ва-

ріює від 10 до 50 мкг/г випорожнення, що зале-
жить від досліджуваної когорти та методу аналізу 
[35, 37]. Установлено, що вміст КП у фекаліях не-
мовлят фізіологічно підвищений до 4 років порів-
няно з дорослими [12]. У недавно проведеному 
дослідженні виявлено, що концентрація S100A8 
і S100A9 у фекаліях здорових доношених новона-
роджених після вагінальних пологів вище порів-
няно з такою у дітей, які народилися за допомо-
гою кесаревого розтину. Високий рівень S100A8 
і S100A9 у грудному молоці, що вказує на роль 
КП у формуванні імунної системи новонародже-
них. Дійсно, М. Willers та співавт. продемонстру-
вали, що S100A8 і S100A9 регулюють програму-
вання кишкового імунітету, а високий рівень КП 
у фекаліях новонароджених пов’язаний з коло-
нізацією кишечника сприятливою мікробіотою. 
Тому концентрацію фекального КП у педіатрич-
них пацієнтів слід тлумачити з обережністю [34].

Фекальний кальпротектин як біомаркер 
запальних захворювань кишечника

До появи можливості виявити КП у калі у 
1992 р. клініцисти покладалися на серологіч-
ні маркери для оцінки можливості (або тяжко-
сті) запалення кишечника. Проте ШОЕ і рівень 

сироваткового C-реактивного білка (С-РБ) 
можуть підвищуватись у відповідь на різні не-
запальні процеси та погано корелюють із симп-
томами і активністю захворювання кишечника. 
Визначення фекального КП дає змогу диферен-
ціювати незапальні та запальні захворювання 
кишечника, є неінвазивним недорогим методом. 
За кімнатної температури КП залишається ста-
більним у калі принаймні впродовж 3 днів. До-
слідження показали, що фекальний КП при діа-
гностиці ЗЗК є чутливішим маркером, ніж C-РБ, 
хоча не зрозуміло, чи поліпшує діагностичну 
точність їхнє поєднання [24]. Ці особливості 
роб лять фекальний КП високочутливим біомар-
кером для виявлення запалення кишечника при 
ЗЗК, що сприяло його широкому використанню 
у світі. Однак специфічність цього біомаркера 
відносно низька, що зумовлює необхідність про-
ведення диференціальної діагностики [17].

З огляду на велику кількість біологічних функ-
цій КП у здорових осіб та при захворюваннях, ви-
сока чутливість, але низька специфічність фекаль-
ного КП для виявлення запалення кишечника є за-
кономірною. Концентрація КП у фекаліях корелює 
з кількістю нейтрофілів у просвіті кишки і таким 
чином дає змогу виявити гостру запальну реакцію 
в кишечнику, але не дає змоги розрізнити етіологію 
[53]. Наприклад, концентрація КП у фекаліях лю-
дини значно підвищена під час інфекції Salmonella 
(медіана — 765 мкг/г), Campylobacter (медіана — 
689 мкг/г) або Clostridioides difficile (медіана — 740 
мкг/г) і корелює з тяжкістю захворювання [26]. 
Вірусні інфекції, наприклад, ротавірус або норо-
вірус, зазвичай наявні з нижчим (але підвищеним 
порівняно з нормою) вмістом (близько 90 мкг/г). 
Більшість даних про рівень КП у фекаліях у разі 
шлунково-кишкових інфекцій отримано у педіа-
тричних пацієнтів [7]. Повідомляють про підвище-
ну концентрацію КП у фекаліях при ВІЛ-інфекції 
(незалежно від статусу антиретровірусної терапії) 
і коронавірусній хворобі 2019 року (СOVID-2019), 
спричиненій інфекцією  SARS-CoV2 [8, 9]. Підви-
щена концентрація КП у фекаліях також асоцію-
ється зі злоякісними новоутвореннями кишечни-
ка, ймовірно, через супутню місцеву запальну ре-
акцію [18]. Зазвичай хронічні ЗЗК демонструють 
збільшення концентрації фекального КП через 
те, що нейтрофільне запалення є типовим аспек-
том захворювання і може спричинити експресію 
КП кишковим епітелієм. Установлено, що підви-
щення вмісту КП у фекаліях корелює з наявністю 
і активністю ЗЗК, некротичного ентероколіту, ре-
акції «трансплантат проти господаря» та ентеро-
патією, спричиненою застосуванням лікарських 
засобів (наприклад, нестероїдних протизапальних 
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препаратів) [15]. Діагностична точність для вияв-
лення запалення товстого кишечника вища порів-
няно з верхніми відділами шлунково-кишкового 
тракту. Дослідження з участю пацієнтів із ЗЗК, 
яким проводили ендоскопію, виявили, що підго-
товка кишечника та верхня чи нижня ендоскопія 
не впливають на концентрацію КП у фекаліях піс-
ля процедури [4].

Фекальний КП рекомендують використовува-
ти для заперечення багатьох кишкових захворю-
вань, що характеризуються запаленням кишеч-
ника, але це не дає змоги розрізняти потенційні 
тригери. До встановлення діагнозу ЗЗК слід за-
перечити інші причини підвищеної концентрації 
КП у фекаліях. Сильно підвищений вміст часто 
спостерігається при бактеріальних кишкових ін-
фекціях. Незначно підвищену концентрацію КП 
у фекаліях слід інтерпретувати з обережністю, 
оскільки вірусні інфекції та лікарські препарати 
(нестероїдні протизапальні препарати, інгібіто-
ри протонної помпи, глюкокортикоїди і леводо-
па) можуть індукувати експресію S100A8 та/або 
S100A9, а шлунково-кишкова кровотеча асоцію-
ється з помірно підвищеним рівнем фекального 
КП (50 — 200 мкг/г) [15].

Фекальний кальпротектин дає можливість 
розрізнити запальні та незапальні 
захворювання кишечника

Хоча вміст КП у фекаліях > 600 мкг/г тісно 
пов’язаний із ЗЗК (або харчовими інфекціями 
шлунково-кишкового тракту), немає стійкої 
верхньої межі, що дає змогу з високою точніс-
тю діагностувати ЗЗК. Таким чином клініцисти 
можуть лише припускати наявність ЗЗК (або 
функціонального захворювання кишечника) 
за концентрацією КП у фекаліях [21]. Межа, 
що вважається «підвищеним» рівнем КП у калі 
(або, навпаки, те, що вважається нормальним), 
є предметом дискусії.

Метааналіз 12 досліджень (491 здорова осо-
ба (контрольна група), 595 пацієнтів із С-РК та 
1059 пацієнтів із ЗЗК) показав, що концентрації 
КП у фекаліях ≤ 40 мкг/г заперечує ЗЗК (тобто 
забезпечує ≤ 1 % імовірності наявності ЗЗК) [23]. 
У кількох дослідженнях припустили, що фекаль-
ний КП дає змогу диференціювати між не-ЗЗК 
і ЗЗК у разі вмісту КП 100 — 200 мкг/г [15, 23, 50]. 
Однак рівень КП у фекаліях, який дав би змогу 
відрізати значення для розрізнення запальних 
захворювань кишечника та функціонального за-
хворювання кишечника, не встановлено [22, 30].

Фекальний КП дає змогу оцінити перебіг ЗЗК. 
Більшість клінічних досліджень вказують на силь-
ну кореляцію між концентрацією КП у фекаліях 

та клінічною або ендоскопічною активністю за-
хворювання [50]. Наприклад, одне дослідження 
пов’язало рівень фекального КП з ендоскопіч-
ною активністю виразкового коліта: концентра-
ція КП ≤ 16 (10 — 30) мкг/г відповідала ступеню 
активності 0, 35 (25 — 48) мкг/г — 1-му ступеню, 
102 (44 — 159) мкг/г — 2-му, 235 (176 — 319) мкг/г — 
3-му, 611 (406 — 868) мкг/г — 4-му ступеню актив-
ності [31]. Дані свідчать про те, що вміст фекаль-
ний КП значно знижувався у пацієнтів з клініч-
ною та ендоскопічною ремісію ЗЗК і що значен-
ня > 150 мкг/г переважно пов’язані з рецидивом 
захворювання [41].

У рекомендації STRIDE-II Міжнародної 
організації з дослідження запальних захворю-
вань кишечника (IOIBD) рівень фекального 
КП < 150 мкг/г визначено як ціль, що свідчить 
про наявність ремісії, 150 — 250 мкг/г як «сіру 
зону» [45]. У когорті пацієнтів з Китаю для ди-
ференціювання між активним і неактивним ВК 
використано значення відсікання 50 мкг/г [15]. 
Таким чином, запропоновано різні значення від-
сікання для активного захворювання, що можна 
пояснити як визначенням стану ремісії, так і ва-
ріабельністю аналізу та етнічними відмінностя-
ми у концентрації КП у фекаліях. Для клінічно 
обґрунтованого діагнозу ЗЗК фекальний КП має 
підвищуватися протягом близько 8 тиж. У паці-
єнтів, які перебувають у стані ремісії, рівень фе-
кального КП зазвичай < 60 мкг/г.

Фекальний КП також використовують як 
біомаркер для виявлення післяопераційних ре-
цидивів у дорослих і педіатричних пацієнтів із 
ЗЗК. Метааналіз 9 досліджень показав, що зна-
чення відсікання вмісту фекального КП для 
найкращої загальної точності прогнозування 
післяопераційного ендоскопічно підтверджено-
го рецидиву з чутливістю близько 70 % стано-
вить > 150 мкг/г [40]. Однак cучасні настано-
ви рекомендують проведення ендоскопії (а не 
скринінг біомаркерів) для виявлення післяопе-
раційного рецидиву. Тому слід провести клінічні 
дослідження у цьому напрямі.

Сироватковий кальпротектин як 
біомаркер запальних захворювань 
кишечника та позакишкових 
захворювань

Останнім часом як потенційний біомаркер для 
оцінки ЗЗК та інших запальних захворювань 
вивчають сироватковий КП. Наприклад, у до-
слідженні з участю 156 пацієнтів (82 із ЗЗК та 
74 із не-ЗЗК) припустили, що сироватковий КП 
може бути перспективним маркером для оцінки 
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запального процесу і перебігу ЗЗК у дорослих та 
педіатричних пацієнтів [42]. Підвищену концен-
трацію КП у сироватці крові та/або тканинах ви-
явлено при запальних позакишкових захворюван-
нях, зокрема при псоріазі, ревматоїдному артриті, 
системному червоному вовчаку, анкілозувально-
му спондилоартриті, пародонтиті та злоякісних 
пухлинах людини (мієлодиспластичному син-
дромі, раку сечового міхура, недрібноклітинному 
раку легень, раку молочної залози, раку підшлун-
кової залози, раку простати і гепатоцелюлярній 
карциномі) [15]. Цікаво, що системне запалення 
можна виявити за допомогою підвищеного вміс-
ту КП у сироватці крові у більшості пацієнтів 
з псоріатичним артритом навіть за низького рівня 
С-РБ, що свідчить про його високу діагностичну 
чутливість. Однак низький ступінь системного 
запалення, що спостерігається, наприклад, при 
цукровому діабеті 2 типу та ожирінні, також може 
бути пов’язаний з підвищенням концентрації КП 
у сироватці крові, що може бути значною пере-
шкодою для дослідження чутливості КП при не-
метаболічних захворюваннях.

Концентрацію КП у плазмі та сироватці крові 
використано як цінний прогностичний біомар-
кер для оцінки перебігу і наслідків захворювання 
(тобто тяжкості захворювання на даний момент 
та у майбутньому) у госпіталізованих пацієнтів 
з  COVID-19 [32]. У пацієнтів із сепсисом, спри-
чиненим Klebsiella pneumoniae, спостерігали під-
вищення сироваткової концентрації КП, що було 
предиктором смерті протягом наступних 28 днів 
[15]. Наведені дані свідчать про великий потен-
ціал визначення КП для ведення і, можливо, лі-
кування хворих у багатьох клінічних ситуаціях.

Висновки
Досягнення, отримані протягом останнього 

десятиріччя, сприяли розумінню молекулярних 
функцій КП у людей та експериментальних тва-
рин. Обидві субодиниці КП (S100A8 і S100A9) 
мають широкий спектр внутрішньоклітинних 
та позаклітинних імуномодулювальних власти-
востей. Тривають дискусії щодо того, чи може 
біологічна функція субодиниці S100A8 бути 
протиставлена S100A9 при запаленні тканин 
і пухлиноутворенні. З огляду на регуляцію 
транс крипції та біологічні функції КП під час за-
палення клініцисти мають знати, що деякі захво-
рювання, найчастіше шлунково-кишкові інфек-
ції (бактеріальні або вірусні), злоякісні пухлини 
і прийом деяких лікарських препаратів можуть 
супроводжуватися підвищенням концентрації 
КП у фекаліях. Нині фекальний КП розгляда-
ють як надійний біомаркер для діагностики та 
поздовжньої оцінки ЗЗК, який добре відображує 
ендоскопічну активність захворювання. Відсут-
ні рекомендації і дані щодо оптимального рівня 
відсікання фекального КП. Його концентрацію 
150 — 250 мкг/г розглядають як «сіру зону» (згід-
но з рекомендаціями STRIDE-II), що часто уне-
можливлює точну діагностику ЗЗК. Рівень фе-
кального КП < 40 мкг/г є підставою для запере-
чення ЗЗК, а вміст > 250 мкг/г — для проведення 
ендоскопічного обстеження хворого щодо ЗЗК 
або запідозрити його рецидив.

Необхідно провести дослідження для кращо-
го розуміння біологічних функцій КП, особливо 
його субодиниць S100A8 і S100A9, що сприяти-
ме новим діагностичним та терапевтичним рі-
шенням у майбутньому.
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Biological	functions	and	clinical	significance		
of	calprotectin.	Review
Recently, in addition to clinical, endoscopic and morphological studies, the algorithm for the diagnosis of inflam-
matory bowel disease (IBD) also includes some serum and fecal biomarkers that help select patients for endos-
copy, as well as distinguish between organic and functional (non-inflammatory) diseases (for example, irritable 
bowel syndrome). Among the latter, the definition of fecal calprotectin (CP) is used mostly often, it is a well-
studied biomarker of inflammation due to its stability, reproducibility of analysis, low cost, and high diagnostic 
value. The presented review highlights the latest data on the main biological CP functions and the clinical appli-
cation of its definition in inflammatory diseases of intestine, skin, joints, etc.

It is shown that CP belongs to the family of calcium-binding leukocyte S100 proteins and consists of two 
monomers: S100A8 and S100A9. CP is constitutively expressed by monocytes, dendritic cells, activated macro-
phages, keratinocytes of the oral cavity and squamous epithelium of the mucosa. Thus, the CP expression in 
a healthy person is limited by a small number of specialized cells and is usually activated during inflammation. 
Both subunits of CP, S100A8 and S100A9, have a wide range of intracellular and extracellular immunomodula-
tory properties, control the intracellular pathways of innate immune cells and are responsible for organizing 
the response to the inflammatory process.

Determination of fecal CP enables distinguishing between non-inflammatory and inflammatory bowel dis-
eases, it is a non-invasive inexpensive method, and the CP itself remains stable at room temperature in the 
feces for at least 3 days. In the diagnosis of IBD, fecal CP is a more sensitive marker than C-reactive protein, 
which has made it an excellent (i.e., highly sensitive) biomarker for detecting intestinal inflammation in IBD 
and has contributed to its widespread use worldwide. The value of the level of fecal Cp < 40 μg/g can reliably 
exclude IBD, and a value > 250 μg/g dictates the need for endoscopic examination of the patient for IBD or 
raises the suspicion of its recurrence.

Keywords: calprotectin, inflammatory bowel disease.
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Онкологічні захворювання важають осно-
вною причиною смертності у світі. Провідні 

місця у структурі онкологічної захворюваності 
посідають новоутворення шлунково-кишкового 
тракту. На рак шлунка (РШ) припадає близько 
50 % від усіх пухлин шлунково-кишкового трак-
ту. Він посідає 4-те місце в структурі смертнос-
ті та 5-те місце серед злоякісних захворювань 
у світі [54]. За даними ВООЗ, від РШ щорічно 
помирає близько 800 тис. осіб. У 2020 р. у світі 
виявлено 1 089 103 нових випадків РШ, з них 
в Азії — 75,3 %, у Північній Америці — 2,7 %, 

у Латинській Америці — 6,2 %, в Африці — 3,0 %, 
в Європі — 12,5 %. Понад 70 % випадків припа-
дає на країни, що розвиваються [54].

Україна належить до регіону з високим рівнем 
захворюваності на РШ. За даними 2020 р., кіль-
кість хворих на РШ у нашій країні становила 
27 407 (76,8 випадку на 100 тис. населення). Се-
ред хворих кількість чоловіків переважала таку 
жінок в 1,5 разу [5]. В Україні високі показники 
занедбаності злоякісних новоутворень шлунка, 
оскільки більшість хворих (55,5 %) із числа впер-
ше виявлених не прожили й одного року після 
встановлення діагнозу [5]. Рання діагностика 
РШ значно збільшує виживаність. Так, 5-річ-
на виживаність становить 90 — 95 % [5]. Тому 

Роль	високотоксигенних		
CagA-	та	vacA-штамів	helicobacter	pylori	
у	канцерогенезі	шлунка.		
Огляд	літератури

Рак шлунка посідає 4-те місце серед причин смерті від онкологічних захворювань у світі. До чинників ризи-
ку раку шлунка відносять генетичну схильність, зловживання алкоголем, тютюнокуріння, низький соціаль-
но-економічний рівень, особливості харчування, вірус Епштейна—Барр та інфекцію Helicobacter pylori. 
Бактерія H. pylori — єдиний статистично доведений чинник ризику раку шлунка. Останній розвивається 
у менше ніж 3 % пацієнтів, інфікованих H. pylori, що свідчить про унікальний спосіб взаємодії між імунною 
відповіддю господаря та факторами вірулентності H. pylori, що відіграє важливу роль у виникненні та про-
гресуванні патологічного процесу в слизовій оболонці шлунка. Експресія онкогенного білка, асоційовано-
го з цитотоксином, гена A (CagA), цитотоксину A (VacA), який спричиняє утворення вакуолей в епітеліоци-
тах слизової оболонки шлунка, і зовнішнього запального білка має важливе значення для патогенезу. Роз-
глянуто взаємозв’язки між чинниками вірулентності H. pylori та господарем, що необхідно для кращого 
розуміння патогенезу та профілактики канцерогенезу. Стратегією профілактики раку шлунка є ерадика-
ційна терапія, яка ускладнюється ростом резистентності до антимікробних препаратів. Лише незначну 
кількість праць присвячено вивченню впливу факторів патогенності H. pylori (CagA+ і VacA+) на розвиток 
атрофії, кишкової метаплазії та дисплазії. У літературі мало даних про відмінність за антибіотикорезистент-
ністю між високотоксигенними і нетоксигенними штамами H. pylori. 

Мета роботи — представити сучасні дані про вплив високотоксигенних CagA+- і VacA+-штамів H. pylori на 
процеси канцерогенезу шлунка та визначити їхню роль у резистентності до кларитроміцину.  Вивчення 
зв’язку високотоксигенних штамів CagA та VacA з клінічними і морфологічними виявами гастриту і анти-
біотикорезистентністю дасть змогу запобігти прогресуванню передракових змін та використовувати 
ефективну тактику лікування.

ключові слова: Helicobacter pylori, рак шлунка, атрофія, кишкова метаплазія, CagA, VacA, резистентність 
до кларитроміцину.
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своєчасне виявлення чинників ризику розвитку 
РШ є важливою медико-соціальною проблемою.

Чинники ризику раку шлунка
До чинників ризику РШ відносять генетичну 

схильність, зловживання алкоголем, тютюноку-
ріння, низький соціально-економічний рівень, 
особливості харчування, вірус Епштейна — Барр 
та інфекцію Helicobacter pylori [63].

Гени метаболічних ферментів, які впливають 
на генетичну схильність до РШ, переважно ко-
дують  ферменти, які належать до системи ци-
тохрому P450 (CYP450). Ця система може ка-
талізувати проканцерогени, що атакують внут-
рішньоклітинні біологічні макромолекули та 
утворюють аддукти ДНК. Виявлено генетичний 
поліморфізм у 7 генах CYP (CYP1A1,  CYP2A6, 
CYP2C9, CYP2C18, CYP2C19, CYP2D6 і CYP2E1), 
з них CYP1A1, CYP2E1 та CYP2C19 є основними 
генами, пов’язаними з генетичною схильністю 
до РШ [38]. Підтверджено, що поліморфізм гена 
p53CD72 також може бути пов’язаний з генетич-
ною схильністю до РШ [38, 64]. Особи із мута-
цією в гені CDH1, який кодує білок Е-кадгерин 
та регулює міжклітинну адгезію, клітинну рух-
ливість і проліферацію епітеліальних клітин, ма-
ють 80 % ризик виникнення РШ [51]. Установ-
лено роль функціонального поліморфізму генів 
інтерлейкіну-1 (ІЛ-1), ІЛ-6, ІЛ-8, ІЛ-10 та фак-
тора некрозу пухлин α (ФНП-α) [38, 44, 48, 57].

Існує зв’язок між вживанням алкоголю та під-
вищеним ризиком РШ. За даними метааналізу 
[39], вживання алкоголю збільшує ризик РШ 
(відношення шансів (ВШ) 1,39, 95 % довірчий ін-
тервал (ДІ) 1,20 — 1,61), тоді як особи, які не вжи-
вають алкоголю, не мають підвищеного ризику 
РШ (ВШ 0,71; 95 % ДІ 0,61 — 0,84). Особи з по-
ліморфізмом ALDH2 (альдегіддегідрогеназа-2) 
мають вищий ризик розвитку РШ, опосередко-
ваного алкоголем, навіть при споживанні помір-
них доз [26, 33, 40]. R. Maejima та співавт. довели, 
що вживання дози етанолу особами з дефіцитом 
ALDH2 призводить до збільшення вмісту ацетат-
альдегіду у шлунковому соку в 5 разів [40].

Тютюнокуріння спричиняє хронічні запальні 
захворювання шлунково-кишкового тракту, зо-
крема виразки [45]. Хронічне запалення може 
ініціювати канцерогенез через індукцію геномної 
нестабільності. У метааналізі, проведеному у ки-
тайській популяції [37], виявлено, що ризик РШ 
у курців збільшується залежно від кількості випа-
лених цигарок і тривалості тютюнокуріння. Ри-
зик збільшується на 50 % при випалюванні 20 ци-
гарок на добу та на 14 % — із кожним 10-річним 
збільшенням стажу тютюнокуріння [33, 37, 45].

Підвищують ризик РШ також вживання черво-
ного м’яса, перероблених м’ясних продуктів і солі, 
зменшують ризик — середземноморська дієта із 
достатньою кількістю свіжих фруктів та овочів 
[9]. Вживання солі посилює запалення слизової 
оболонки шлунка (СОШ) і канцерогенну дію 
N-метил-N-нітро-N-нітрозогуанідину [60]. Рак 
шлунка частіше виникає у популяціях, які спожи-
вають багато солі та маринованих продуктів, на-
приклад, у японців. Установлено, що в японців, які 
емігрували до США і дотримуються західної ді-
єти, РШ спостерігається значно рідше, ніж у тих, 
хто дотримується традиційного харчування [57]. 
Червоне м’ясо підвищує ризик РШ, спричиняючи 
утворення N-нітрозосполук [9, 19].

F. H. Lui та співавт. продемонстрували, що 
ризик РШ відрізняється в етнічних групах, які 
проживають у межах однієї країни. У США за-
хворюваність на РШ серед американців азій-
ського походження становить 15,6 на 100 тис. на-
селення, серед іспаномовного населення — 12,9 
на 100 тис. населення, серед афроамериканців — 
12,8 на 100 тис. населення, серед європеоїдів — 
7,4 на 100 тис. населення. Таким чином, найви-
щий рівень РШ притаманний американцям азій-
ського походження [17, 29]. Рак шлунка частіше 
трапляється у суб’єктів із низьким соціально-
економічним рівнем [36].

Вірус Епштейна — Барр також асоціюється 
з розвитком РШ. За даними метааналізу G. Mur-
phy та співавт. (понад 15 тис. пацієнтів), поши-
реність цієї інфекції серед хворих на РШ стано-
вить 8,7 % [22].

Основним чинником ризику розвитку РШ 
вважають інфекцію H. pylori, оскільки вона спри-
чиняє 660 тис. випадків раку, з них 650 тис. — 
 некардіальний РШ [14].

h. pylori —  
канцероген І класу раку шлунка
Η. pylori — грамнегативна бактерія, класифі-

кована Міжнародним агентством з дослідження 
раку (IARC) як канцероген І класу [24]. Близько 
90 % випадків РШ у світі пов’язані із хронічною 
H. pylori-інфекцією [14, 23, 24, 63]. Л. І. Аруїн [1] 
зазначав, що для гастриту, асоційованого з H. py-
lori характерне тривале хронічне запалення, яке 
призводить до порушення системи оновлення 
клітин шлунка. У результаті колонізації H. py-
lori, змінюються процеси проліферації і апоп-
тозу, з’являються мішені для дії мутагенних та 
канцерогенних речовин, виникає атрофія, пізні-
ше — метапластичні, диспластичні та неоплас-
тичні зміни СОШ шлунка. Ці зміни називають 
каскадом Р. Correa [12, 13]. Атрофія слизової 
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оболонки — це передраковий стан (ризик роз-
витку раку зростає багаторазово). Кишкова ме-
таплазія розвивається паралельно з атрофією 
та є її маркером. Зв’язок між атрофією слизової 
оболонки та дисплазією/неоплазією епітелію 
не викликає сумніву. Послідовність подій дис-
плазія → неоплазія → рак неминуча, щодо цього 
немає альтернативної думки [12, 13, 27, 46]. Інфі-
ковані H. pylori мають у 3 — 6 разів вищий ризик 
розвитку РШ [27]. Ризик розвитку РШ також 
підвищується відповідно до тяжкості атрофічно-
го гаст риту [55]. У дослідженні M. Tatsuta і спів-
авт. пацієнти із поширеним фундальним атро-
фічним гастритом мали ризик виникнення РШ 
у 5,76 разу вищий, ніж особи з низьким ступенем 
поширення [55]. Ризик РШ збільшується у паці-
єнтів з тяжким атрофічним гастритом антраль-
ного відділу у 18 разів, при розвитку атрофії 
в антральному і фундальному відділах — у 90 ра-
зів [12, 13, 27, 46, 55]. У пацієнтів із кишковою 
метаплазією ризик розвитку РШ збільшується 
у 10 разів [27, 46]. Однак в інфікованих H. pylori 
РШ розвивається в 1 — 2 % випадків [12, 13, 27, 
46]. Імовірно, це залежить від взаємозв’язків між 
H. pylori та організмом людини, що є предметом 
наукових дискусій.

Взаємозв’язки h. pylori  
з організмом господаря
Деякі автори вважають, що H. pylori може 

бути коменсалом у симбіотичних стосунках 
з організмом людини [34]. Цей стан можливий, 
коли H. pylori знижує патогенні та вірулентні 
властивості, а імунна система господаря має ме-
ханізми протиінфекційного захисту [34]. Інші 
автори стверджують, що терміни «сапрофіт» і 
«коменсал» не слід застосовувати щодо H. py-
lori [1, 12, 13, 27, 63]. Мутації H. pylori призво-
дять до утворення нових штамів, які володіють 
більшою вірулентністю та патогенністю [28, 53]. 
Здатність H. pylori до тривалої персистенції про-
вокує розвиток запальної інфільтрації СОШ 
[1, 12, 13, 27, 44]. Інфікування цим мікроорга-
нізмом спричиняє розвиток імунної відповіді. 
Під час адгезії H. pylori до СОШ епітеліоцити 
активують продукцію кількох видів протеїн-
кіназ (ERK, p38, JNK), які регулюють процес 
запалення. JNK активується переважно при ін-
фікуванні СagA+-штамами H. pylori, що зумов-
лює виразніший запальний процес [44, 48, 58]. 
Каскад запальних реакцій активується завдяки 
синтезу епітеліальними клітинами прозапаль-
них цитокінів, а саме ІЛ-8 і фактора активації 
нейтрофілів, найвищий рівень яких спостеріга-
ється при інфікуванні штамами CagA+ та OipA+ 

[16, 48, 58]. Розвивається Th-1-залежна запальна 
відповідь, яка підтримується Th17, Th22 і Tfh-
популяціями клітин [47, 58], що спричиняє 
хронічну персистенцію бактерії без виразних 
симптомів та виявів. При оcлабленні властивос-
тей, що модулюють, регуляторних Т-лімфоцитів 
і активації популяції прозапальних цитокінів 
виникають виразні деструктивно-запальні зміни 
СОШ [44, 47]. Низька імуногенність продуктів 
життєдіяльності та мембранних антигенів H. py-
lori відіграють ключову роль у зниженні імунної 
відповіді макроорганізму. Схожість О-антигену 
ліпополісахаридів H. pylori з антигенами груп 
крові людини за системою Lewis призводить до 
розвитку молекулярної мімікрії та імунної толе-
рантності, що дає змогу H. pylori уникати імун-
ної відповіді господаря. О-специфічний антиген 
найчастіше трапляється у СagA+-штамів H. py-
lori [16, 44, 58]. Вважають, що саме тому ці шта-
ми частіше спричиняють розвиток автоімунних 
реакцій і призводять до формування атрофічно-
го гастриту [58]. Виявлено, що активну імунну 
відповідь зумовлюють бактерії, які мають фак-
тори вірулентності, тому, незважаючи на те, що 
взаємодія H. pylori та господаря відіграє важливу 
роль у патогенезі захворювання, фактори віру-
лентності бактерії часто є ключовими.

Фактори вірулентності h. pylori
ДНК H. pylori містить понад 1500 генів, але па-

тогенність бактерії визначається кількома десят-
ками з них. Дію факторів вірулентності H. pylori 
можна розділити на три основних патогенних 
процеси: колонізація, імунна «втеча» та індук-
ція захворювання. До факторів вірулентності, 
які беруть участь у колонізації, належать джгу-
тики, уреаза і зовнішньомембранні білки. CagA, 
СagPAI і VacA беруть участь в імунній «втечі» та 
індукції захворювання [18, 28, 53].

Джгутики H. pylori складаються з мембра-
ни, філаментних структур, ліпополісахаридів 
та білків. Рух і біосинтез джгутиків контролю-
ється майже 40 генами. H. pylori має від чоти-
рьох до восьми джгутиків, які забезпечують її 
рух у СОШ. Це безпосередньо призводить до 
пошкодження регенерації клітин. Рух H. pylori 
у СОШ знижує в’язкість шлункового слизу за 
рахунок підвищення pH. Що більше джгутиків, 
то швидше H. pylori переміщується у кислому 
шлунковому середовищі [4, 28, 53].

Другим фактором вірулентності, який дає змо-
гу H. pylori виживати та розмножуватися у кисло-
му середовищі, є уреаза. Гени ureA і ureB кодують 
структурні субодиниці ферменту, ureB забезпечує 
хемотаксис лейкоцитів, ureA посилює запалення 
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СОШ за рахунок утворення NO під впливом спе-
цифічної синтетази. Переміщення молекул сечо-
вини у цитоплазму H. pylori відбувається за до-
помогою гена ureI. Кінцевим продуктом гідролізу 
сечовини є аміак, який володіє цитотоксичним 
ефектом щодо клітин СОШ [4, 28, 53].

До білків зовнішньої мембрани H. pylori нале-
жать BabA, SabA, AlpA, AlpB, HopZ, HopQ, OipA. 
BabA (Вlood group associated binding adhesion) — 
це білок, що опосередковує прикріплення H. py-
lori до клітин шлункового епітелію. Ген BabA ви-
значає процес адгезії при взаємодії із системою 
антигенів Lewis на СОШ. Попередні результати 
наукових досліджень щодо підвищеної пошире-
ності штамів ВabA2 у пацієнтів із карциномою 
шлунка слід інтерпретувати з обережністю, тому 
що ген ВabA не є визначальним чинником для 
експресії адгезину [25, 53]. Ген SabA (sialic acid-
binding adhesin) сприяє зв’язуванню мікроорга-
нізму із сіаловмісними структурами СОШ, пер-
систенції H. pylori та підтримці хронічного запа-
лення. Alp A/B (adherence-associated lipoprotein 
A and B) — гомологічні гени H. pylori, які кодують 
синтез однойменних адгезинів. AlpB також бере 
участь в утворенні біоплівок [50, 53]. Гени сімей-
ства Hop забезпечують утворення специфічних 
протеїнів, які призводять до колонізації H. pylori 
у СОШ [30]. Ген OipA (outer inflammatory protein) 
виявляють у всіх H. pylori-інфікованих суб’єктів. 
Він може мати два стани: функціональний (on) — 
фактор вірулентності та нефункціональний (off) 
[4, 53]. Пацієнти із першим генотипом мають 
високе обсіменіння H. pylori та виразну нейтро-
фільну інфільтрацію. Ген OipA (on) асоціюється 
із CagA+-статусом [28, 53].

Ген VacA (vacuolating cytotoxin gen A) кодує 
синтез цитотоксину, який спричиняє утворен-
ня вакуолей в епітеліоцитах СОШ. Він впливає 
на АТФазу V типу, що призводить до створення 
кислого внутрішньоклітинного середовища і пе-
реходу аміаку та води всередину клітини. Потім 
вакуолі набухають, зливаються одна з одною та 
спричиняють розрив цитоплазматичної мембра-
ни і клітинної смерті. Активність VacA залежить 
від складу гена, а саме від активності підтипів s 
(s1, s2) та m (m1 і m2). Штами s1m1 характеризу-
ються максимальною цитотоксичною активніс-
тю, тоді як штами s2m2 малопатогенні. Полімор-
фізм VacA у певній ділянці гена збільшує ризик 
РШ [4, 6, 18, 20, 32].

Острівці патогенності (PAI) — це геномні 
елементи, які несуть один або більше генів віру-
лентності, виявляються в геномі патогенних бак-
терій, але відсутні в непатогенних ізолятах того 
самого виду. Маркером «острівця патогенності» 

H. pylori вважають цитотоксин-асоційований ген 
А (cytotoxin associated gene A) — СagA. Більшість 
патогенних властивостей H. pylori пов’язані саме 
з наявністю CagA у її геномі. Ген CagA виявляють 
у 50 — 60 % штамів H. pylori [18, 53, 56]. Ген CagA 
порушує регенерацію СОШ, спричиняє трансе-
пітеліальне проникнення H. pylori в СОШ, бере 
участь у секреції прозапальних цитокінів. Про-
никаючи в клітини епітелію шлунка, CagA пору-
шує внут рішньоклітинну взаємодію і структуру 
епітеліоцитів та зменшує їхню регенераторну 
здатність. Виділяють два типи CagA (східноазій-
ський (ABD) і західний (ABC)), які відрізняють-
ся за послідовністю амінокислот. Рак шлунка 
тісніше пов’язаний із типом ABD [18, 56].

Установлено взаємозв’язок між генотипами 
CagA і VacAs: у більшості CagA-позитивних 
пацієнтів виявляється VacA s1. Таким чином, 
 VacA s1, імовірно, є фактором патогенності 
H. pylori, який доповнює вірулентні властивос-
ті CagA [18, 20, 32]. Штами H. pylori поділяють 
на дві великі групи залежно від наявності CagA 
і VacA. H. pylori І типу містять гени CagA і VacA, 
володіють найбільшою вірулентністю, адгезією, 
ініціюють більшу інфільтрацію нейтрофілами 
СОШ та призводять до значного її пошкодження 
[56]. У H. pylori ІІ типу відсутній ген СagA, тому 
протеїни CagA і VacA не експресуються [56].

Маловивчено питання щодо впливу генетичної 
характеристики H. pylori на клінічні, ендоскопіч-
ні та морфологічні вияви H. pylori-асоційованого 
гастриту. N. Sand та співавт. показали, що пацієн-
ти, інфіковані CagА+-штамами H. pylori мають 
підвищений ризик розвитку атрофічного гастри-
ту, зокрема в ділянці тіла шлунка [49]. Проспек-
тивне дослідження S. Alaoui Boukhris та співавт. 
виявило значущий зв’язок між наявністю гена 
СagA та підвищеною нейтрофільною інфільтра-
цією у віковій групі < 50 років і раком шлунка у ві-
ковій групі > 50 років. Установлено також зв’язок 
між генотипами H. pylori VacA s1m1, метаплазією 
та РШ [6]. У дослідженні N. Kim та співавт. ви-
явлено кореляцію між РШ і наявністю CagA та 
VacA m1 у пацієнтів віком понад 61 рік [31]. У на-
шому дослідженні, проведеному на 38 пацієнтах 
(середній вік — (46,0 ± 11,8) року) у пацієнтів зі 
штамами CagA+VacA+ спостерігали більший 
ступінь запалення і атрофії в тілі та антральному 
відділі шлунка порівняно з пацієнтами зі штама-
ми CagA–VacA– (р < 0,05). Дисплазію низького 
ступеня в антральному відділі шлунка зафіксо-
вано у 26,9 % пацієнтів зі штамами CagA+VacA+, 
дисплазію у тілі шлунка — у 7,7 %. У пацієнтів зі 
штамами CagA+VacA+ виявлено перший ступінь 
запалення в антральному відділі шлунка у 15,4 % 
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випадків, другий ступінь — у 61,5 %, третій сту-
пінь — у 23,0 %, у тілі шлунка — відповідно у 30,8, 
15,4 і 53,8 %. У пацієнтів зі штамами CagA–
VacA– зареєстровано перший ступінь запалення 
в антральному відділі шлунка у 58,2 % випадках, 
другий ступінь — у 41,7 %, тоді як у тілі шлунка 
перший ступінь запалення — у 100 % пацієнтів. 
У пацієнтів зі штамами CagA+VacA+ виявлено 
атрофію першого ступеня в антральному відділі 
шлунка у 10 % спостережень, другого ступеня — 
у 70 %, третього ступеня — у 20 %, атрофію пер-
шого ступеня та другого ступеня в тілі шлунка — 
в однакової кількості пацієнтів. У хворих зі шта-
мами CagA–VacA– виявлено атрофію першого 
ступеня в антральному відділі у 71,4 % випадках, 
другого ступеня — у 28,6 %, атрофію першого 
ступеня в тілі шлунка — в усіх випадках. Деякі 
дослідники зазначають, що інфікування CagA-
штамами є предиктором успішної ерадикацій-
ної терапії [59], тоді як інші автори не виявили 
статиcтичних відмінностей між штамами CagA+ 
та CagA– [62].

Чому CagA+-штами чутливіші до ерадика-
ційної терапії? CagA індукує секрецію проза-
пальних цитокінів в епітеліальних клітинах 
шлунка, що посилює запальну відповідь. Отже, 
посилений кровотік може сприяти дифузії анти-
біотиків. При інфікуванні CagA+-штамами спо-
стерігається більший ступінь інфікування бак-
теріями, що може пояснюватися більшою про-
ліферацією CagA+-штамів. Тому антибіотики 
активніше діють у разі наявності CagA+-штамів 
[52, 59]. L. Boyanova та співавт. виявили, що 
штами VacA s1+ і СagA+ часто містять мутацію 
A2143G, яка пов’язана з резистентністю бактерій 
до кларитроміцину [10].

Ефективність ерадикаційної терапії
Ерадикація H. pylori вважається економічно 

ефективною стратегією профілактики РШ. Згід-
но із Маастрихтськими консенсусами IV і V ви-
бір схеми лікування має ґрунтуватися на даних 
щодо резистентності штамів H. pylori до кларит-
роміцину у певному регіоні [41, 42]. Резистент-
ність до кларитроміцину знижує ефективність 
стандартних схем терапії до 35 — 60 % [7, 21, 41]. 
Європейське багатоцентрове дослідження, про-
ведене у 2008 — 2009 рр., показало, що первинний 
рівень резистентності до кларитроміцину стано-
вить 17,5 % [43]. Найнижчу стійкість до кларит-
роміцину зареєстрували в Норвегії (5,9 %), най-
вищу — в Іспанії (32,01 %) та Португалії (42,35 %) 
[21]. В Україні масштабних багаторічних дослі-
джень визначення резистентності H. pylori до ан-
тибіотиків не проведено. Дані про резистентність 

штамів H. pylori до антибіотиків на Львівщині 
наведено в роботі В. І. Вдовиченка і співавт. По-
ширеність резистентних та слабкочутливих до 
метронідазолу штамів H. pylori становить 81,8 %, 
до амоксициліну — 11,3 %, до кларитроміцину — 
9,1 % [2, 3]. Поодинокі публікації інших авторів 
(Калинин А. В., 2001; Турбулідзе Н. Т., 2005; Аги-
балов А. Н., 2006) не дають уявлення про поши-
рення резистентності H. pylori в Україні в цілому.

Припускають можливий зв’язок між фак-
торами вірулентності та антимікробною ре-
зистентністю. У дослідженні D. E. Brennan 
та співавт. виявлено, що пацієнти без СagA, 
але з VacA s2-штамами мають високий рівень 
первинної резистентності до кларитроміцину 
(50,5 %) [11]. Навпаки, M. Bachir та співавт. не 
встановили зв’язку між токсигенними штамами 
і резистентністю до кларитроміцину [8]. Вва-
жають, що основною причиною резистентності 
H. pylori до макролідів є відсутність зв’язування 
агентів з 23S рибосомальною субодиницею бак-
теріальної рибосоми у зв’язку з модифікацією 
мішені, через метилювання або точкові мутації 
в домені V (петля пептидилтрансферази) 23S 
рРНК. У когортному дослідженні серед болгар-
ських пацієнтів виявлено збільшення точкових 
мутацій A2143G у домені V 23S рРНК серед 
менш вірулентних штамів VacA i2 та збільшен-
ня точкових мутацій A2142G у вірулентніших 
штамах VacA i1 [10]. Мутація A2143G прогнозує 
невдачу потрійної схеми ерадикації з кларитро-
міцином [15]. У нашому дослідженні точкові 
мутації A2143G і T2182C у домені V 23S рРНК 
виявлено у 26,3 % пацієнтів із загальної кількос-
ті досліджуваних. У пацієнтів зі штамами CagA 
та VacA зареєстрували точкові мутації А2143G 
і Т2182С у 30 % випадків. При цьому точкові 
мутації А2143G спостерігали у 66,7 % пацієнтів 
зі штамами CagA та VacA, а мутації Т2182С — 
у 33,3 %. У пацієнтів зі штамами CagA–VacA– 
точкові мутації А2143G і Т2182С зафіксовано 
у 70 % випадків, з них мутації А2143G — у 71,4 %, 
а мутації Т2182С — у 28,6 %. Виявлено, що пер-
винна резистентність до кларитроміцину статис-
тично значущо частіше спостерігається у пацієн-
тів зі штамами CagA та VacA (р = 0,002). Причи-
ни, які пов’язують антибіотикорезистентність та 
маловірулентні штами H. pylori, мало вивчено.

Висновки
Рак шлунка посідає одне з провідних місць 

у структурі смертності від онкологічних за-
хворювань у світі. До чинників ризику РШ 
відносять генетичну схильність, зловжи-
вання алкоголем, тютюнокуріння, низький 
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соціально-економічний рівень, особливості хар-
чування, вірус Епштейна — Барр та інфекцію 
H. pylori. Бактерія H. pylori — єдиний статистич-
но доведений чинник ризику РШ. Унікальний 
спосіб взаємодії між імунною відповіддю госпо-
даря та чинниками вірулентності H. pylori віді-
грає важливу роль у виникненні та прогресуван-
ні патологічного процесу в СОШ.

Лише незначну кількість праць присвячено 
вивченню впливу факторів патогенності H. pylori 

(CagA+ і VacA+) на розвиток атрофії, кишкової 
метаплазії та дисплазії. У літературі мало даних 
про відмінність за антибіотикорезистентніс-
тю між високотоксигенними і нетоксигенними 
штамами H. pylori. Вивчення зв’язку високо-
токсигенних штамів CagA та VacA з клінічними 
і морфологічними виявами гастриту і антибіоти-
корезистентністю дасть змогу запобігти прогре-
суванню передракових змін та використовувати 
ефективну тактику лікування.

Конфлікту інтересів немає.
Участь авторів: концепція і дизайн дослідження, збір та опрацювання матеріалу — Л. Н., Г. С.;  
написання тексту — Л. Н.; редагування — Г. С.
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The	role	of	highly	toxigenic	CagA	and	vacA	strains		
of	helicobacter	pylori	in	gastric	carcinogenesis.	Review
Gastric cancer takes the 4th place as the main cause of death among oncological diseases in the world. The risk 
factors of gastric cancer include genetic predisposition, alcohol abuse, smoking, low socio-economic level, nutri-
tional characteristics, Epstein–Barr virus and Helicobacter pylori infection. Helicobacter pylori bacterium is the 
only statistically proven risk factor for stomach cancer. Gastric cancer develops in less than 3 % of  H. pylori 
-infected patients, suggesting a unique interaction between the host immune response and H. pylori virulence 
factors. Expression of oncogenic cytotoxin-associated protein gene A (CagA), vacuolating cytotoxin A (VacA), 
and outer membrane proteins is important for H. pylori in host pathogenesis. The paper gives consideration for 
the relationship between the virulence factors of H. pylori and the host, which is necessary for a better under-
standing of the pathogenesis and prevention of carcinogenesis. The strategy for the prevention of gastric cancer 
includes eradication therapy, but it is complicated by the growth of resistance to antimicrobial drugs. Only insig-
nificant number of papers investigate effects of pathogenicity factors of H. pylori (CagA+ and VacA+) on the 
development of atrophy, intestinal metaplasia and dysplasia. In the literature, there is little data on the difference 
in antibiotic resistance between H. pylori highly toxigenic and non-toxigenic strains. 

The aim of the article is to present current data on the impact of highly toxigenic CagA+VacA+ strains of H. pylo-
ri on the processes of gastric carcinogenesis and to determine their role in resistance to clarithromycin. Investiga-
tion of the relationship between highly toxigenic CagA and VacA strains with clinical and morphological mani-
festations of gastritis and antibiotic resistance will enable preventing the progression of precancerous changes 
and using effective treatment tactics.

Keywords: Helicobacter pylori, gastric cancer, atrophy, intestinal metaplasia, CagA, VacA, resistance to 
 clarithromycin.
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Синдром подразненого кишечника (СПК) — 
поширене захворювання, що виникає вна-

слідок порушень взаємодії кишечника та мозку. 
Серед дорослих поширеність становить від 4,1 % 
(Римські критерії IV) до 10,1 % (Римські критерії 
III) [22, 26]. СПК уражує незалежно від раси, віку 
або статі, але найчастіше трапляється у жінок та 
осіб молодшого віку. Незважаючи на те, що СПК 
не загрожує життю, він асоціюється зі зниженням 
якості життя, підвищенням рівня супутніх пси-
хологічних порушень та високими економічними 

витратами [24, 25, 32]. Пацієнти із СПК мають гір-
шу якість життя, пов’язану зі здоров’ям, ніж хворі 
на цукровий діабет або особи з термінальною ста-
дією захворювання нирок [33]. Про вплив СПК на 
щоденне функціонування свідчить високий кое-
фіцієнт прогулів (у середньому — 13,4 дня роботи 
або навчання на рік порівняно з 4,9 дня для осіб без 
СПК). Із пацієнтів із СПК 87 % повідомляють про 
зниження продуктивності праці внаслідок захво-
рювання, що призвело до втрати майже 14 год про-
дуктивної праці на тиждень [10, 27]. У соціальному 
плані вплив СПК на повсякденне життя полягає 
у негативному впливі їжі поза домом, зменшенні 
часу спілкування з друзями, подорожей [13].

Новітні	рекомендації	
з	фармакологічного	лікування	
синдрому	подразненого	кишечника	
із	діареєю.	Огляд	літератури

Синдром подразненого кишечника (СПК) виникає внаслідок порушень взаємодії між кишечником та 
мозком. Його поширеність у світі серед дорослих становить від 4,1 до 10,1 %. Незважаючи на те, що СПК 
не загрожує життю, він асоціюється зі зниженням якості життя, підвищенням рівня супутніх психологіч-
них порушень та високими економічними витратами. Одним з основних субтипів є СПК з діареєю 
(СПК-Д). Недавно опубліковано нові рекомендації Американської гастроентерологічної асоціації з фар-
макологічного лікування хворих на СПК-Д, що ґрунтуються на доказах, отриманих на підставі система-
тичного і всебічного аналізу літератури, при цьому враховували лише рандомізовані контрольовані 
дослідження, проведені у дорослих із СПК. Діагноз СПК-Д можна встановити на підставі історії хвороби 
та результатах фізичного огляду, оцінки шлунково-кишкових симптомів (особливо за наявності або від-
сутності тривожних ознак), обмеженого діагностичного тестування та використання Римських критері-
їв IV з урахуванням симптомів. Наявність тривожних ознак, таких як поява нових симптомів у віці понад 
50 років, ректальна кровотеча, не пов’язана з гемороєм або анальними тріщинами, ненавмисна втрата 
маси тіла, залізодефіцитна анемія, нічна діарея, сімейна історія раку товстої кишки, запальне захворюван-
ня кишечника або целіакія, потребує ретельного дообстеження. Для лікування СПК-Д використовують 
препарати з різними механізмами дії, які відрізняються за ефективністю. Згідно з останніми рекоменда-
ціями Американської гастроентерологічної асоціації, більшість препаратів, які широко застосовують 
у лікуванні СПК-Д (зокрема спазмолітики, лоперамід, антидепресанти), мають низький рівень доказів 
ефективності. До препаратів, що мають сильний рівень доказів, належать рифаксимін-α, елюксадолін 
і алосетрон, але останні два в Україні не зареєстровані та не застосовуються. У нашій країні лише один 
доступний препарат для лікування СПК-Д та його рецидивів з добре доведеною ефективністю — 
рифаксимін-α («Альфа Нормікс», «Ксифаксан»). Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоні-
ну для пацієнтів із СПК-Д використовувати не рекомендується. 

ключові слова: синдром подразненої кишки із діареєю, фармакологічне лікування, рифаксимін.
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Одним з основних субтипів (30 — 40 % випад-
ків СПК) є СПК із діареєю (СПК-Д) [22, 35]. 
Діагностувати СПК-Д можна на підставі історії 
хвороби, результатів фізичного огляду, оцін-
ки шлунково-кишкових симптомів (особливо 
за наявності або відсутності тривожних ознак), 
обмеженого діагностичного тестування та Рим-
ських критеріїв IV [29, 34]. Наявність тривож-
них ознак, таких як поява нових симптомів після 
50 років, ректальна кровотеча, не пов’язана з ге-
мороєм або анальними тріщинами, ненавмисна 
втрата маси тіла, залізодефіцитна анемія, нічна 
діарея, сімейна історія раку товстої кишки, за-
пальне захворювання кишечника або целіакія, 
потребує ретельного дообстеження.

Після опублікування Американською гаст-
роентерологічною асоціацією (AГA) перших 
клінічних рекомендацій з ведення хворих із 
СПК у 2014 р. [4, 43], стали доступними нові 
фармакологічні методи лікування і накопичено 
нові докази про методи лікування. Нещодав-
но опубліковано нові рекомендації AГA з фар-
макологічного лікування хворих на СПК, що 
ґрунтуються на доказах, отриманих на підставі 
систематичного і всебічного аналізу літерату-
ри, при цьому враховували лише рандомізовані 
контрольовані дослідження (РКД), проведені 
у дорослих із СПК з оцінкою втручань [21]. Ре-
комендації AГA розроблено з використанням 
оцінки за методикою GRADE [37]. Перекон-
ливість доказів відображує ступінь впевненос-
ті в оцінках ефекту. Докази, отримані із РКД, 
розглядали як високої переконливості, тоді, як 
докази, отримані зі спостережних досліджень, 
зазвичай трактували як низької або сумнівної 
переконливості. Для кожного результату докази 
оцінювали як високі, помірні, низькі або дуже 
низькі. За методоло гією GRADE рекомендації 
позначали як «сильні» або «умовні». Фраза «ми 
рекомендуємо» вказує на сильні рекомендації, а 
«ми пропонуємо» — на умовні рекомендації.

Рекомендації АГА та їхнє обґрунтування

1. AГA пропонує використовувати 
елюксадолін у пацієнтів із СПК-Д  
(Умовна рекомендація,  
помірна переконливість доказів)

Примітка щодо застосування: елюксадолін 
порівняно зпоказаний у пацієнтів без жовчного 
міхура або тих, хто вживає понад 3 алкогольних 
напої на день.

Елюксадолін є мінімально абсорбованим змі-
шаним агоністом µ- та k-опіоїдних рецепторів і ан-
тагоністом δ-опіоїдних рецепторів, розробленим 

для зменшення запорів і збільшення анальгетич-
ної ефективності порівняно з чистим агоністом 
µ-опіоїдів [6, 42]. Елюксадолін схвалений FDA 
для лікування СПК-Д при дозуванні 100 мг двічі 
на добу. У дозі 75 мг двічі на добу елюксадолін ре-
комендований пацієнтам, які не можуть переноси-
ти дозу 100 мг, мають легку або помірну печінкову 
недостатність або отримують супутній інгібітор 
OATP1B1. Елюксадолін порівняно зпоказаний 
пацієнтам без жовчного міхура або тим, хто вжи-
ває понад 3 порції алкогольних напоїв на день.

Докази ефективності. У 3 великих випробу-
ваннях фази ІІ елюксадолін у дозах 75 та 100 мг 
двічі на добу оцінювали протягом 26 тиж у паці-
єнтів із СПК-Д, які відповідали Римським кри-
теріям III і мали середнє значення оцінки най-
сильнішого болю в животі — 3 бали (за шкалою 
від 0 до 10), середню оцінку консистенції випо-
рожнення — 5,5 бала за Бристольською шкалою 
протягом щонайменше 5 днів і середнє значення 
загальної оцінки симптомів СПК-Д — 2 бали (за 
шкалою від 0 до 4).

В інших 3 дослідженнях фази ІІ 808 пацієнтів із 
СПК-Д рандомізували для отримання елюксадо-
ліну в дозі 100 мг, а 809 призначали плацебо двічі 
на добу [6]. Порівняно з плацебо більша частка 
пацієнтів, які отримували елюксадолін, досягли 
кінцевої точки для респондерів (тих, хто відповів 
на лікування) за критеріями FDA (27,2 порівня-
но з 16,7 %; відносний ризик (ВР) — 0,87; 95 % до-
вірчий інтервал (ДІ) 0,83 — 0,92) та Европейської 
медичної агенції (30,9 порівняно з 19,5 %; ВР 0,86; 
95 % ДІ 0,81 — 0,91). У цих дослідженнях також 
використано глобальну оцінку адекватного по-
легшення симптомів СПК-Д. Порівняно з плаце-
бо більша частка пацієнтів, які отримували елюк-
садолін, повідомили про адекватне полегшення 
протягом перших 6 із 12 тиж (38,4 порівняно з 
29,2 %, ВР 0,87; 95 % ДІ 0,81 — 0,93).

Щодо окремих симптомів, то під час пер-
ших 12 тиж прийом елюксадоліну може бути 
пов’язаний із поліпшенням болю в животі (від-
ношення шансів (ВШ) 0,92; 95 % ДІ 0,84 — 1,00). 
Порівняно з плацебо елюксадолін асоціювався 
з більшою часткою респондерів із поліпшенням 
консистенції випорожнення (ВШ 0,84; 95 % ДІ 
0,80 — 0,88) і зменшенням кількості днів без тер-
мінової дефекації  більше ніж на 50 % (ВШ 0,84; 
95 % ДІ 0,78 — 0,90). Більшість пацієнтів, які 
отримували елюксадолін, досягли клінічно зна-
чущого поліпшення показників якості життя за 
індексом IBS-QOL порівняно з плацебо протя-
гом перших 12 тиж (ВР 0,84; 95 % ДІ 0,74 — 0,95). 
Схожі результати отримано для всіх досліджу-
ваних показників також через 26 тиж. Зроблено 
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висновок, що елюксадолін може бути ефективні-
шим для пацієнтів із СПК-Д, у яких домінуючим 
симптомом є діарея, на відміну від тих, у кого пе-
реважає сильний біль у животі.

Найчастішими небажаними явищами у па-
цієнтів, які приймали елюксадолін, були запор 
(8 %), нудота (7 %) і біль у животі (7 %). При-
пинили прийом елюксадоліну через небажані 
явища близько 8 та 4 % пацієнтів, які отриму-
вали препарат і плацебо відповідно. Зафіксова-
но 5 випадків панкреатитів (ВШ 5,34; 95 % ДІ 
0,30 — 96,42) та 8 — спазму сфінктера Одді у па-
цієнтів, які отримували лікування з елюксадо-
ліном (ВР 8,25; 95 % ДІ 0,48 — 142,76), та жодно-
го — у тих, хто приймав плацебо. Небажані яви-
ща були пов’язані з відсутністю жовчного міхура 
або зловживанням алкоголем в анамнезі.

2а. AГA пропонує використовувати 
рифаксимін у пацієнтів із СПК-Д 
(Умовна рекомендація,  
помірна переконливість доказів)

2б. Для пацієнтів із СПК-Д з початковою 
відповіддю на рифаксимін, у яких 
розвиваються рецидивні симптоми, АГА 
пропонує повторне лікування рифаксиміном 
(Умовна рекомендація,  
помірна переконливість доказів)

Рифаксимін — це антибіотик для перорально-
го прийому, що не всмоктується та має широкий 
спектр дії як порівняно з грамнегативних, так 
і проти грампозитивних анаеробних та аероб-
них бактерій. Він схвалений FDA для лікуван-
ня СПК-Д у дозі 550 мг тричі на добу протягом 
14 днів. Пацієнти із рецидивом симптомів можуть 
бути повторно проліковані двічі з таким самим ре-
жимом дозування. В Україні рифаксимін-α давно 
застосовують під торговою маркою «Альфа Нор-
мікс» у таблетках по 200 мг для лікування СПК, 
синдрому надлишкового бактеріального росту, 
діареї мандрівників, печінкової енцефалопатії та 
інших захворювань. Цього року рифаксимін-α 
у таблетках по 550 мг зареєстровано в Україні під 
брендовою назвою «Ксифаксан».

Докази ефективності. Проведено 3 РКД з учас-
тю 1258 пацієнтів для порівняння ефективності 
рифаксиміну та плацебо (рифаксимін — 624, 
плацебо — 634) для лікування хворих на СПК 
без запору [19, 20, 28]. Ефективність досягнення 
кінцевих точок оцінювали протягом 4 тиж після 
завершення 2-тижневого лікування рифакси-
міном. Порівняно з плацебо рифаксимін ефек-
тивніше впливав на основні кінцеві точки від-
повіді для СПК-Д за критеріями FDA (ВР 0,85; 
95 % ДІ 0,78 — 0,94), краще сприяв загальному 

полегшенню та усуненню дискомфорту (ВР 
0,87; 95 % ДІ 0,80 — 0,94). У фазі ІІІ випробувань 
прийом рифаксиміну був пов’язаний з більшим 
полегшенням здуття живота (ВР 0,86; 95 % ДІ 
0,70 — 0,93) і абдомінального болю (ВР 0,87; 95 % 
ДІ 0,80 — 0,95). Під час 10-тижневого періоду спо-
стереження частка респондерів, які приймали 
рифаксимін або плацебо, зменшувалася з часом. 
Для оцінки ефективності та безпечності повтор-
ного лікування рифаксиміном у разі виникнен-
ня рецидиву СПК-Д після первинної клінічної 
відповіді на нього через 10 тиж спостереження 
проведено фазу ІІІ 51-тижневого плацебокон-
трольованого РКД [19].

Докази ефективності повторного лікування ри-
факсиміном. У дослідженні фази ІІІ повторного 
лікування рифаксиміном взяли участь пацієнти 
із СПК-Д, у яких вихідний біль у животі та здуття 
живота оцінено 3 балами (за шкалою від 0 до 10), 
а також було несформоване випорожнення типу 
6 або 7 за Бристольською шкалою не рідше 2 днів 
на тиждень. Для видалення тих, хто реагує на 
плацебо, проведено простий сліпий базовий етап 
скринінгу з використанням плацебо протягом 
10 днів. Потім пацієнтів переводили у відкриту 
фазу лікування рифаксиміном у дозі 550 мг три-
чі на добу протягом 2 тиж. Як і у двох поперед-
ніх дослідженнях фази ІІІ респондерів визнача-
ли при одночасному поліпшенні болю у животі 
(30 % зниження щодо вихідного показника болю) 
та консистенції випорожнення (збільшення кіль-
кості днів на тиждень, коли було випорожнення 
типу 6 або 7, на 50 % порівняно з вихідним по-
казником) протягом 2 із 4 тижнів після лікуван-
ня. Респондентів із рецидивом рандомізовано до 
будь-якої з груп для двох повторних 14-денних 
курсів лікування рифаксиміном по 550 мг тричі 
на добу або плацебо протягом 2 тиж з інтервалом 
10 тиж. Основною кінцевою точкою цього дослі-
дження була частка респондерів (за критеріями 
FDA) протягом 4 тиж після першого повторного 
лікування (первинний період оцінки). Первинну 
кінцеву точку вважали критичним результатом. 
Трьома додатковими критичними кінцевими 
точками були запобігання рецидиву, стійке по-
легшення симптомів СПК («тривала» відповідь) 
і здуття живота [19]. Важливими результатами 
були адекватне полегшення болю в животі, ур-
гентної дефекації, поліпшення консистенції ви-
порожнення та частки пацієнтів із клінічно зна-
чущим поліпшенням якості життя [2, 19].

Переваги рифаксиміну при СПК-Д. Усього 
обстежено 2438 пацієнтів із СПК-Д, які закін-
чили 2-тижневе лікування рифаксиміном у від-
критому режимі. Із 1074 (44,1 %) пацієнтів, 
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які відповіли на лікування рифаксиміном, 
382 (35,6 %) не мали рецидиву протягом 18-тиж-
невого періоду спостереження. Із 692 (64,4 %) 
осіб, у яких спостерігали рецидив, 636 були ран-
домізовані до першого повторного лікування 
рифаксиміном (328) або плацебо (308) тричі на 
добу протягом 14 днів. Більша частка пацієнтів, 
які повторно отримували рифаксимін, не відчу-
вали рецидиву симптомів протягом 10 тиж після 
першого повторного лікування (тривала реак-
ція) порівняно із пацієнтами, що отримували 
плацебо (17,1 порівняно з 11,7 %, ВР 0,94; 95 % 
ДІ 0,88 — 1,00) або протягом усієї фази повтор-
ного лікування (13,2 порівняно з 7,1 %, ВР 0,93; 
95 % ДІ 0,88 — 0,99).

Таким чином, більша частка пацієнтів із СПК-Д, 
які приймали рифаксимін, досягли адекватного 
полегшення болю в животі порівняно з особами, 
які приймали плацебо (50,6 порівняно з 42,2 %, 
ВР 0,85; 95 % ДІ 0,74 — 0,99). Порівняно з плацебо 
рифаксимін також асоціювався з більшою част-
кою пацієнтів, які повідомляли про адекватне 
поліпшення ургентної дефекації (48,5 порівняно 
з 39,6 %, ВР 0,85; 95 % ДІ 0,74 — 0,98). Поліпшен-
ня консистенції випорожнення (51,8 порівняно 
з 50 %, ВР 0,85; 95 % ДІ 0,82 — 1,13) і здуття жи-
вота (46,6 порівняно з 41,2 %, ВР 0,85; 95 % ДІ 
0,79 — 1,04) були порівнянними у групах рифак-
симіну і плацебо. Пацієнти, які приймали рифак-
симін, також мали більшу ймовірність досягнення 
клінічно значущого поліпшення якості життя за 
індексом IBS-QOL порівняно із хворими, що при-
ймали плацебо (38,7 порівняно з 29,5 %, ВР 0,66; 
95 % ДІ 0,48 — 0,92).

Таким чином, оскільки загальна переконли-
вість  доказів ефектів рифаксиміну була помір-
ною, експерти АГА дали умовну рекомендацію 
як щодо початкового лікування рифаксиміном 
індивідуумів із СПК-Д, так і щодо повторного 
лікування пацієнтів із СПК-Д з початковою від-
повіддю, в яких мали місце повторні симптоми.

Дані про безпечність рифаксиміну після по-
вторного лікування повідомлено окремо для 
відкритої когорти та подвійного сліпого дослі-
дження. У відкритій когорті побічні явища під 
час прийому рифаксиміну зареєстровано у 3,3 % 
пацієнтів (85 із 2579), у подвійній сліпій когор-
ті — у 1,8 % пацієнтів, що приймали рифаксимін, 
порівняно з 2,6 %, які отримували плацебо. Най-
частішими небажаними явищами були нудота, 
інфекція верхніх дихальних шляхів та сечови-
відного тракту і назофарингіт [31]. В 1 пацієнта 
розвинувся Clostridioides difficile-асоційований 
коліт через 37 днів після повторного лікуван-
ня рифаксиміном. Цей пацієнт мав в анамнезі 

інфекцію C. difficile та пройшов 10-денний курс 
цефдиніру для лікування інфекції сечовивідних 
шляхів безпосередньо перед розвитком цього 
ускладнення.

3. AГA пропонує використовувати  
алосетрон у пацієнтів із СПК-Д 
(Умовна рекомендація,  
помірна переконливість доказів)

Примітка щодо застосування: алосетрон за-
боронений для використання у жінок з тяжкою 
формою СПК-Д та використовується у межах 
програми керування ризиками.

Алосетрон є селективним антагоністом 5-HT3-
рецепторів з центральним і периферично-опосе-
редкованим механізмом дії [14]. Алосетрон було 
схвалено FDA в 2000 р. для лікування СПК-Д 
у жінок, але його добровільно відкликали через 
серйозні побічні явища, а саме ішемічний коліт 
та виражені запори. У 2002 р. FDA схвалило по-
вторне введення алосетрону, але обмежило його 
використання при лікуванні тяжкого СПК-Д 
у жінок програмою управління ризиками [40]. 
Початкова рекомендована доза алосетрону ста-
новить 0,5 мг двічі на добу. Якщо виникає запор, 
то пацієнт має припинити прийом алосетрону 
до відновлення нормального випорожнення, 
потім прийом може бути відновлений, почина-
ючи з 0,5 мг один раз на добу. Однак якщо за-
пор виникає при меншій дозі, то прийом алосе-
трону слід припинити. Якщо симптоми СПК-Д 
не конт ролюються через 4 тиж, то дозу можна 
збільшити до 1 мг двічі на добу, якщо симптоми 
зберігаються через 4 тиж, незважаючи на збіль-
шення дози до 1 мг двічі на добу, то прийом ало-
сетрону слід припинити.

Докази ефективності. Є докази, що підтвер-
джують ефективність використання алосетрону 
при СПК-Д порівняно із плацебо. У 7 з 8 РКД, які 
порівнювали ефективність алосетрону, у 4227 
пацієнтів із СПК без запору (алосетрон — 2517, 
плацебо — 1710) оцінювали ефективність ало-
сетрону протягом 12 тиж, в одному досліджен-
ні — протягом 48 тиж. Алосетрон перевершував 
плацебо щодо поліпшення загального стану 
(ВР 0,60; 95 % ДІ 0,54 — 0,67), болю та диском-
форту при СПК (ВР 0,83; 95 % ДІ 0,79 — 0,88). 
Крім того, деякі дослідження показали, що ало-
сетрон поліпшує термінову дефекацію, консис-
тенцію випорожнення та IBS-QOL [1, 3]. Щодо 
побічних явищ, то оцінка постмаркетингового 
дослідження безпечності алосетрону протягом 
9 років показала, що кумулятивна встановлена 
частота ішемічного коліту становила 1,03 випад-
ку на 1000 пацієнто-років, а визначена частота 
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серйозних запорів — 0,25 випадку на 1000 паці-
єнто-років і, ймовірно, знижується з часом [5]. 
Загальна переконливість доказів щодо алосет-
рону була помірною.

Таким чином, алосетрон показаний жінкам із 
СПК-Д, які не реагують на традиційну терапію 
і мають 1 або більше виражених симптомів із та-
ких: частий та сильний біль у животі/дискомфорт, 
часта ургентна дефекація або нетримання калу 
та/або інвалідність або обмеження повсякденної 
діяльності через СПК. Існують докази середньої 
або високої якості, що алосетрон поліпшує симп-
томи СПК порівняно з плацебо, але ретельний 
відбір пацієнтів та інформування про ризики і пе-
реваги алосетрону є життєво важливими.

4. AГA пропонує використовувати лоперамід 
у пацієнтів із СПК-Д (Умовна рекомендація, 
дуже низька переконливість доказів)

Лоперамід — синтетичний периферичний 
агоніст опіоїдних рецепторів. Він пригнічує пе-
ристальтику і антисекреторну активність та по-
довжує час кишкового транзиту з обмеженою пе-
нетрантністю крізь гематоенцефалічний бар’єр. 
Препарат схвалений FDA для лікування пацієн-
тів із гострою діареєю, хронічною діареєю та діа-
реєю мандрівників.

Докази ефективності. Жодних нових дослі-
джень, в яких оцінювали ефективність лопера-
міду в лікуванні пацієнтів із СПК, не проведено. 
Два малих подвійних сліпих плацебоконтрольо-
ваних дослідження оцінювали ефективність ло-
пераміду в пацієнтів із СПК [12, 18]. Порівняно 
з плацебо лоперамід асоціювався з адекватним 
полегшенням болю в животі (ВР 0,41; 95 % ДІ 
0,20 — 0,84), поліпшенням консистенції випо-
рожнення (ВР 0,06; 95 % ДІ 0,01 — 0,43) та за-
гальним поліпшенням симптомів (ВР 0,73; 95 % 
ДІ 0,29 — 1,86). Немає даних щодо поліпшення 
невідкладних симптомів і IBS-QOL або неспри-
ятливих подій. Загальна переконливість доказів 
щодо лопераміду була дуже низькою.

За даними досліджень, не підтверджено спри-
ятливого впливу на загальне поліпшення симп-
томів СПК і ургентну дефекацію, хоча відзначено 
поліпшення болю в животі та консистенції випо-
рожнення. Поліпшення цих симптомів відбуло-
ся протягом 3 — 5 тиж після початку лікування, 
але деталі того, як це було визначено, описано 
погано. Однак огляд ґрунтувався лише на двох 
дуже маленьких дослідженнях, опублікованих ще 
у 1987 р. і проведених тоді, коли не було вказівок 
щодо якісних клінічних випробувань. Лоперамід 
має доведену ефективність щодо зменшення діа-
реї і широко використовується при СПК-Д, але 

недостатньо даних щодо оцінки його ефективнос-
ті щодо полегшення абдомінальних симптомів. 
Не зрозуміло, чи слід рекомендувати лоперамід 
при СПК змішаного типу у пацієнтів, якщо в них 
домінує діарея. Оптимальна доза та спосіб засто-
сування лопераміду (наприклад, за потребою, що-
дня або після певної кількості діарейних випорож-
нень) невідомі та потенційно можуть відрізнятися 
у різних пацієнтів залежно від їхніх симптомів.

5. AГA пропонує використовувати трициклічні 
антидепресанти (ТЦА) у пацієнтів із СПК 
(Умовна рекомендація,  
низька переконливість доказів)

Ця рекомендація незмінна з 2014 р., коли опуб-
ліковано перші рекомендації АГА щодо лікуван-
ня СПК. Усього 18 ТЦА використовували для 
лікування симптомів СПК. Їхня ефективність 
пов’язана з периферичною і центральною (тобто 
супраспінальною і спінальною) дією, яка може 
впливати на моторику, секрецію та відчуття.

Синдром подразненого кишечника та інші 
функціональні шлунково-кишкові розлади 
у Римських критеріях IV визначено як розлади 
кишково-мозкових взаємодій, що характеризу-
ються будь-якою комбінацією порушень мотори-
ки, вісцеральної гіперчутливості, змін слизової 
та імунної функції, змінами з боку кишкової мік-
робіоти та центральної нервової системи [371]. 
Відповідно до нового визначення та з огляду на 
те, що TЦA та інші антидепресанти мають фізіо-
логічний ефект окремо від антидепресивного 
ефекту, ці агенти було перейменовано на кишко-
во-мозкові нейромодулятори [8].

Докази ефективності. Ефективність ТЦА при 
СПК раніше оцінена у 8 плацебоконтрольованих 
РКД з участю 523 пацієнтів (ТЦА — 297, плаце-
бо — 122) [4]. Застосовано такі TЦA: амітрип-
тилін (n = 3), дезипрамін (n = 2), триміпрамін 
(n = 1), іміпрамін (n = 1) і доксепін (n = 1). Доза 
ТЦА варіювала від 10 до 150 мг. У більшості 
досліджень використовували > 50 мг/добу. По-
рівняно з плацебо ТЦА були пов’язані із загаль-
ним полегшенням симптомів (ВР 0,67; 95 % ДІ 
0,54 — 0,82) та полегшенням болю в животі (ВР  
0,82, 95 % ДІ 0,76 — 0,94). Однак якість доказів 
була знижена через непрямість, ризик упередже-
ності та неточності. За даними 22 клінічних ви-
пробувань ТЦА при депресії (високоякісні дані 
про побічні явища прийому ТЦА при СПК у від-
далений період не доступні), ТЦА асоціювалися 
зі значно вищим рівнем переривання лікування 
через побічні ефекти порівняно з плацебо (ВР 
2,11; 95 % ДІ 1,35 — 3,28). Загальна переконли-
вість доказів щодо TЦA була низькою.
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ТЦА були пов’язані з більшим загальним по-
легшенням, що відповідало порогу клінічної 
значущості, та полегшенням абдомінального 
болю порівняно з плацебо. Сприятливий вплив 
TЦA на симптоми СПК виявляється незалежно 
від впливу на депресію і може тривати кілька 
тижнів. Більшість досліджень оцінювали вищі 
дози ТЦА (≥ 50 мг), ніж ті, що використовують 
у клінічній практиці. В одному дослідженні про-
демонстровано, що амітриптилін у дозі 10 мг пе-
ред сном мав більшу ефективність, ніж плацебо 
у пацієнтів із СПК-Д [41]. ТЦА мають множи-
ну дію, зокрема інгібують зворотне захоплення 
серотоніну і норадреналіну, а також блокують 
мускаринові 1-рецептори, α1-адренергічні та Н1-
гістамінові рецептори [8]. Ці ефекти є сприят-
ливими (наприклад, зменшують діарею та біль 
у животі), але також можуть спричинити неба-
жані явища (наприклад, сухість у ротовій по-
рожнині, седацію та запор). Тому відбір ТЦА має 
ґрунтуватися на симптомах пацієнта.

6. AГA рекомендує не використовувати 
селективні інгібітори зворотного захоплення 
серотоніну (СІЗЗС) для пацієнтів із СПК 
(Умовна рекомендація,  
низька переконливість доказів)

Ця рекомендація також незмінна з 2014 р. Се-
лективні інгібітори зворотного захоплення серо-
тоніну схвалені для лікування розладів настрою, 
таких як тривога та депресія, а також використо-
вуються в клінічній практиці для лікування хро-
нічного болю. Ці препарати вибірково інгібують 
зворотне захоплення 5-НТ закінченнями пре-
синаптичних нервів, що спричиняє підвищення 
синаптичної концентрації 5-НТ. Використання 
СІЗЗС при СПК становило значний інтерес, 
оскільки СПК вважається розладом взаємодії 
кишечника і мозку. Ці засоби мають центральну 
дію і поліпшують моторику шлунка та кишечни-
ка, хоча, ймовірно, не мають великого впливу на 
вісцеральну чутливість [8].

Докази ефективності. Ефективність СІЗЗС 
при СПК вивчали в 7 РКД [11, 16, 17, 23, 38, 
39]. Тривалість лікування становила від 6 
до 12 тиж. Оцінено такі СІЗЗС: флуоксетин 
у дозі 20 мг/ добу, пароксетин у дозі 10 мг/ добу, 
пароксетин-CR у дозі 12,5 — 50,0 мг/ добу і цита-
лопрам у початковій дозі 20 мг, яку збільшували 
до 40 мг/ добу через 2, 3, або 4 тиж. Порівняно 
з плацебо СІЗЗС показали загальне полегшення 
симптомів (ВР 0,74; 95 % ДІ 0,52 — 1,06), болю та 
дискомфорту в животі, але верхня межа ДI свід-
чила про погіршення симптомів загального по-
ліпшення та абдомінального болю. Впевненість 

у доказах для цього результату оцінено як низьку 
через значну невідповідність і неточність. У двох 
дослідженнях порівнювали зміни специфічної 
якості життя при СПК у групах СІЗЗС та пла-
цебо [17, 23]. Одне дослідження виявило значно 
більше поліпшення показників уникнення деякої 
їжі, в іншому — не встановили жодної відміннос-
ті [17]. Інші критичні або важливі результати на 
підставі наявних даних не можна було оцінити.

Таким чином, СІЗЗС незначно поліпшували 
загальний рівень симптомів або біль у животі 
при СПК, хоча в цілому переконливість доказів 
була низькою. Можливо, інгібітори зворотного 
захоплення серотоніну та норадреналіну можуть 
мати більший вплив на біль у животі при СПК 
через їхній вплив на зворотне захоплення серо-
тоніну і норадреналіну.

7. AГA пропонує пацієнтам із СПК 
використовувати спазмолітики (Умовна 
рекомендація, низька переконливість доказів)

Ця рекомендація також незмінна з 2014 р. 
Спазмолітики зазвичай використовують у клі-
нічній практиці для зменшення болю в животі, 
пов’язаного з СПК. Хоча фармакологічно спаз-
молітики є різноманітним класом препаратів, 
вважають, що вони полегшують симптоми СПК, 
зменшуючи скорочення гладеньких м’язів і, 
можливо, вісцеральну гіперчутливість [15].

Докази ефективності. Докази ефективності 
спазмолітиків ґрунтуються на Кокрейнівсько-
му огляді із залученням 22 РКД, в яких взяли 
участь 2983 пацієнти із СПК (спазмолітики — 
1008, плацебо — 1975) [30]. Оцінено 12 спазмо-
літичних засобів. Дослідження відрізнялися за 
діагностичними критеріями та критеріями за-
лучення, дозуванням і кінцевими точками дослі-
дження. Порівняно з плацебо частка пацієнтів, 
які приймали спазмолітики та мали адекватне 
загальне полегшення симптомів СПК (ВР 0,67; 
95 % ДІ 0,55 — 0,80) була значно більшою. Загаль-
на переконливість доказів була низькою через 
серйозний ризик упередженості публікацій. По-
рівняно з плацебо спазмолітики продемонстру-
вали поліпшення болю в животі (ВР 0,74; 95 % 
ДІ 0,59 — 0,93). Для цього результату перекон-
ливість доказів була дуже низькою через ризик 
упередженості публікацій та неточність (верхня 
межа ДI не перевищувала мінімального клініч-
ного важливого порогу). Ефект окремих спазмо-
літиків було складно інтерпретувати через не-
велику кількість досліджень. Найчастішими по-
бічними ефектами, про які повідомлялося, були 
сухість у роті, запаморочення та нечіткість зору, 
але серйозних побічних ефектів не відзначено.
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Таким чином, до групи спазмолітиків нале-
жить широкий спектр препаратів, які клінічно 
застосовують упродовж багатьох років, але які 
вивчали у великих багатоцентрових досліджен-
нях. Установлено значні відмінності між різни-
ми випробуваннями. Якість досліджень загалом 
була низькою. Однак спазмолітики асоціюють-
ся з кращим полегшенням загальних симпто-
мів і болю в животі порівняно із плацебо, хоча 
останнє не відповідало критеріям клінічної зна-
чущості. Не зрозуміло, чи є спазмолітики ефек-
тивнішими при певному субтипі СПК, але їхнє 
регулярне застосування при запорах може бути 
обмежене через антихолінергічну дію. Хоча ці 
препарати часто рекомендують для лікування 
постпрандіальних симптомів при СПК, у РКД 
це спеціально не вивчалося.

Висновки
Тривала незадоволена потреба в клінічних ви-

пробуваннях при СПК — це відсутність біомар-
кера, який міг би відображати різні пато фізіо-
логічні механізми СПК або надійно прогнозу-
вати реакцію на препарати з різним переважним 
механізмом дії (наприклад, нормалізація роботи 
кишечника та вісцеральної гіперчутливості), 
а також потреба у клінічно ефективних методах 
лікування, які б усували численні симптоми. 
Діє тична модифікація та поведінкові методи лі-
кування показали сприятливий ефект у пацієн-
тів із СПК і їхніх слід розглядати індивідуально, 
оскільки їхніх можуть використовувати разом із 

фармакологічними методами лікування. Недав-
ні рекомендації AГA щодо пробіотиків виявили 
прогалини в доказах використання пробіотиків 
у пацієнтів із СПК. Тому необхідно провести 
більші та якісніші дослідження [36].

Наведені настанови АГА корисні для  
опису нових фармакотерапевтичних засобів, 
рекомендованих для лікування симптомів 
СПК-Д. Мультимодальні методи лікування, які 
передбачають дієтичні та поведінкові підходи, 
добре себе зарекомендували, але у поєднанні 
з медикаментозною терапією можуть забезпе-
чити максимальну користь [39]. З огляду на те, 
що на вибір лікування можуть впливати уподо-
бання пацієнта, практикуючі лікарі мають при-
ймати рішення щодо найкращої терапії разом 
з пацієнтами. Більшість препаратів для ліку-
вання СПК-Д легко доступні та представлені як 
у вигляді брендових засобів, так і у вигляді гене-
риків. На жаль, нові ліки можуть бути доступні 
лише у складі фірмових препаратів.

Більшість препаратів, які широко застосову-
ють у лікуванні СПК-Д (спазмолітики, лопера-
мід, антидепресанти), асоціюються з низькою 
впевненістю у доказах ефективності. До препа-
ратів із сильними доказами ефективності нале-
жать рифаксимін-α, елюксадолін і алосетрон, але 
останніх два в Україні не зареєстровані та не за-
стосовуються. Таким чином, в Україні лише один 
доступний препарат для лікування СПК-Д та його 
рецидивів з добре доведеною ефективністю — 
рифаксимін-α («Альфа Нормікс», «Ксифаксан»).
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Irritable bowel syndrome (IBS) is a common disorder resulting from disturbances in gut-brain interactions, with 
a worldwide prevalence of 4.1 % to 10.1 % in adults. Although IBS is not life-threatening, it is associated with 
a significant disease burden, including reduced quality of life, increased rates of comorbid psychological disor-
ders, and high economic costs. One of the main subtypes of IBS is IBS with diarrhea (IBS-D). Recently published 
guidelines of the American Gastroenterological Association (AGA) for pharmacologic treatment of patients with 
IBS-D have just been released, based on evidence from a systematic and comprehensive review of the literature, 
while considering only randomized controlled trials conducted in adults with IBS. A positive diagnosis of IBS-D 
can be made on the basis of medical history and physical examination, evaluation of gastrointestinal symptoms 
(especially presence or absence of worrisome features), limited diagnostic testing, and use of symptom-based 
Rome IV criteria. The presence of alarming signs, such as the onset of new symptoms after age 50 years, rectal 
bleeding not associated with hemorrhoids or anal fissures, unintentional weight loss, iron deficiency anemia, 
nocturnal diarrhea, a family history of colon cancer, inflammatory bowel disease, or celiac disease, requires 
a thorough evaluation. In the treatment of IBS-D, drugs with different mechanisms of action and different effec-
tiveness are used. According to the latest AGA recommendations, most of the drugs, widely used in the treatment 
of IBS-D (in particular, antispasmodics, loperamide, antidepressants), have a low reliability of efficacy evidence. 
Drugs with significant evidence of effectiveness include rifaximin-α, eluxadoline, and alosetron, but the last two 
are not registered and are not used in Ukraine. Thus, until now, the only drug available in Ukraine for the treat-
ment of IBS-D and its relapses with well-proven efficacy, is rifaximin-α (Alfa Normix, Xifaxan). Selective sero-
tonin reuptake inhibitors are not recommended for patients with IBS-D.

Keywords: irritable bowel syndrome with diarrhea, pharmacological treatment, rifaximin.
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Містицизм був у центрі уваги алхімічних 
братств, багато з яких справді вірили, що 

прихований сенс існуючого полягає у символах 
(рис. 1, задній план). До братств належало ба-
гато видатних людей, які були сумлінними до-
слідниками, а не шахраями, хоча, як видно з їх-
ніх праць, у деяких випадках мало місце роман-
тичне бачення науки. Таємниці, що вкривають 
алхімію завісою містицизму, передавалися від 

членів братств фізикам та фармацевтам і досі 
певною мірою зберігаються серед представників 
цих професій. Їхні препарати були екзотичними, 
зокрема широкий спектр засобів для лікування 
багатьох захворювань. Наприклад, так зване зо-
лоте рішення, що вихваляли як універсальне 
лікування, продавали під назвою «Сонячний 
еліксир». Оксид заліза називали Ethiops martial, 
розчин свинцевого цукру — екстрактом Сатур-
на, нітрат срібла до середини ХХ ст. — ляписом. 
Сульфат міді був відомий як купорос Венери, 
ртутна мазь — як мазь Меркурія. Солянокисла 

Ранні	уявлення	про	харчування,	
травлення,	захворювання		
шлунково-кишкового	тракту		
та	їхнє	лікування:	містицизм,	
астрологія,	кровопускання	і	п’явки

Таємниці, що вкривають алхімію завісою містицизму, передавалися від членів братств фізикам та фарма-
цевтам і досі певною мірою зберігаються серед представників цих професій. Їхні препарати були екзо-
тичними, зокрема широкий спектр засобів для лікування багатьох захворювань. Наприклад, так зване 
золоте рішення, що вихваляли як універсальне лікування, продавали під назвою «Сонячний еліксир».

У давнину однією з об’єктивних ознак захворювання була наявність паразитів, наприклад, глистів або 
їхніх яєць. Їхнє виявлення давало підставу для висновку про вселення диявола як результат гріха. Таким 
чином, багато видів лікування передбачало не лише вилучення паразитів крізь задній прохід або шкірні 
виразки, а й читання молитов та використання зілля, спрямованого на вигнання духів.

У той час як космологія, віщування і біблійні пророцтва домінували в оцінці стану здоров’я та використо-
вувалися для прогнозу ймовірності успішного наслідку лікування, результати досліджень анатомів і фізіо-
логів XVI та XVII ст. започаткували розуміння взаємозв’язку між будовою тіла та його функціями. Застосу-
вання принципу, що структура управляє функцією, а функція перебуває під впливом структури у рамках 
концепції повної інтеграції організму, дало змогу дослідникам розкрити деякі таємниці організму і спри-
яло певним досягненням у сфері медичних знань.

Кровопускання з медичною метою використовували практично в усіх культурах та суспільствах. Воно 
ґрунтувалося на концепції, що за низки захворювань видалення певного об’єму крові забезпечує швидше 
одужання пацієнта. Існували три основних методи кровопускання: флеботомія — розтин вени для виходу 
крові, накладання банок, яке проводили юним, літнім та слабким пацієнтам, які не могли перенести флебо-
томію, застосування п’явок. Найпопулярнішим було використання п’явок. Антикоагулянти, що секретують-
ся п’явкою у кров, уповільнюють загоєння та рубцювання. Ця властивість особливо корисна для відновлен-
ня пошкоджених тканин без рубця, тому становить особливий інтерес для пластичної хірургії.

ключові слова: містицизм, астрологія, паразити, кровопускання, п’явки.
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сіль олова славилася вигнанням гельмінтів 
і мала назву «сіль Юпітера». Металам також 
приписували лікарські властивості та відповід-
ні імена богів і планет, з якими їх ототожнювали 
(див. рис. 1, праворуч та ліворуч). Наприклад, 
символом Сонця було золото. Оскільки Сон-
це панує над серцем, золото застосовували при 
серцевих захворюваннях. Символом Місяця, 
з яким у лікувальному плані асоціювалася голо-
ва, було срібло.

У давнину однією з об’єктивних ознак захво-
рювання була наявність паразитів, наприклад, 
глистів або їхніх яєць (рис. 2, верхня та нижня 
частини ілюстрації). Їхні виявлення давало під-
ставу для висновку про вселення диявола як 
результат гріха. З огляду на переважання бруду 
та глистів у період Середньовіччя, навіть част-
ково вільний від релігійних забобонів розум 
підтримував думку, що біль, що супроводжує за-
хворювання, є результатом дії злих духів, які ма-
ють форму глистів, що проходять шлях назовні 
(див. рис. 2, у центрі). Таким чином, багато ви-
дів лікування передбачало не лише вилучення 
паразитів крізь задній прохід або шкірні вираз-
ки, а й читання молитов та використання зілля, 

спрямованого на вигнання духів. Багато з цих 
втручань супроводжувалися релігійними закли-
наннями, які ґрунтувалися на глибоких знаннях 
демонології та думці, що страждання при за-
хворюванні є результатом персонального гріха 
(див. рис. 2, праворуч). Зокрема середньовічна 
церква схвалювала лікарські препарати, при-
йом яких поєднувався зі складними молитвами, 
а отже, дві різні концепції етіології та терапії за-
хворювань могли об’єднатися в одну процедуру 
із взаємною користю.

На фрагментах картини Johannes Stradanus 
із Фландрії (1570) зображено середньовічну 
лабораторію (рис. 3). Ця лабораторія алхіміка 
XVI ст. становила собою комбінацію праці з нау-
ковими знаннями. Внизу праворуч працівник го-
тує трав’яний екстракт на пресі, а його молодий 

Рис. 2. Злі духи у вигляді глистів [1]

Рис. 3. лабораторія алхіміка. Johannes Stradanus, 
1570. Palazzo Vecchio (Флоренція, Італія) [2]

Рис. 1. Містичні символи на тлі обкладинки 
посібника з алхімії [1, 2]
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учень (див. рис. 3, вгорі праворуч) використовує 
ступку і товкачик. Ліворуч зображено концен-
трат, що готується в печі. Колба поміщається 
учнем (див. рис. 3, у центрі) до дистиляційного 
апарату для очищення. Алхімік в окулярах (у ті 
часи ознака начитаності) контролює складний 
процес і закликає своїхн помічників за допо-
могою піднятого вгору пальця бути уважними 
під час досягнення благородної мети. Незважа-
ючи на застосування значного обсягу наукових 
знань, у більшості випадків препарат був насиче-
ний алхімічною містикою.

Зображення вмісту черевної порожнини лю-
дини разом із 12 знаками зодіаку є доказом по-
глядів щодо зв’язку законів життя з астрологіч-
ними ознаками (рис. 4). У той час як космоло-
гія, віщування та біблійні пророцтва домінували 
в оцінці стану здоров’я та використовувалися 
для прогнозування ймовірності успішного на-
слідку лікування, результати досліджень анато-
мів і фізіологів XVI та XVII ст. започаткували 
розуміння взаємозв’язку між будовою тіла та 
його функціями. Застосування принципу, що 
структура управляє функцією, а функція пере-
буває під впливом структури у рамках концеп-
ції повної інтеграції організму, дало змогу до-
слідникам розкрити деякі таємниці організму 
і сприяло певним досягненням у сфері медич-
них знань.

Вивчення мікрокосм (мертве тіло) певною 
мірою підтримувалося церквою, оскільки будь-
яке відкриття, пояснення (яке може бути зро-
зуміле простими людьми) складнощів життя 
(мак рокосм) може у подальшому сприяти гли-
бокій пошані складності божества, відповідаль-
ного за творення.

Кровопускання з медичною метою викорис-
товували практично в усіх культурах та суспіль-
ствах. Воно ґрунтувалося на концепції, що за 
низки захворювань видалення певного об’єму 
крові забезпечує швидше одужання пацієнта. 
Існували три основних методи кровопускання 
(рис. 5, 6): флеботомія — розтин вени для ви-
ходу крові (див. рис. 5, у центрі); накладання 
банок, яке проводили зовсім молодим, літнім та 
слабким пацієнтам, які не могли перенести фле-
ботомію, застосування п’явок (див. рис. 5, внизу 

Рис. 4. Зодіакальне коло та його зв’язок з 
частинами людського тіла. robert Fludd, 1619. 
Гравюра на міді. british Museum (лондон, 
велика Британія)

Рис. 6. les grimaces. louis-leopold boilly, 1824.  
the Metropolitan Museum of art (нью-йорк, СШа)

Рис. 5. лікар виконує кровопускання. Мініатюра, 
XIV ст. british library (лондон, велика Британія)
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праворуч). При накладанні банок створювався 
вакуум для набухання або інтактної шкіри, або 
в місці виконання невеликого розрізу для ви-
далення крові. Однак найпопулярнішим було 
застосування п’явок (див. рис. 5, внизу зліва), 
оскільки воно не потребувало спеціальних на-
вичок, а велика кількість п’явок (від 20 до 50) 
могла безпечно використовуватися в одного 
дорослого. П’явки можна застосовувати в тих 
місцях, де флеботомія або накладання банок не-
можливе (наприклад, слизові оболонки). Так, 
п’явки часто використовували в ділянці очей, 
вух, рота, ануса та піхви. Антикоагулянти, що 
секретуються п’явкою в кров, уповільнюють за-
гоєння і рубцювання. Ця властивість особливо 
корисна для відновлення пошкоджених тканин 
без рубця, тому становить особливий інтерес 
для пластичної хірургії.

Починаючи із золотої ери Стародавньої Гре-
ції, п’явок (рис. 6, праворуч і ліворуч) цінували 
за здатність висмоктувати кров. У період від 
Середньовіччя до середини ХІХ ст. їхн широко 
застосовували у медичних цілях. Концепцію про 
те, що захворювання виникають через наявність 

у крові шкідливих рідин, а п’явки можуть їхн 
видаляти, підтримували не лише знахарі, а й ме-
дичні авторитети (наприклад, Broussais) та вели-
кі медичні інститути. У центрі рис. 6 зображено 
одну з гумористичних літографій Louis-Leopold 
Boilly (1761 — 1845) Les grimaces, що ілюструє за-
стосування п’явок. Boilly, син різьбяра по дереву, 
набув популярності у паризьких салонах аку-
ратними витонченими картинами паризького 
життя, але помер практично невідомим. На ка-
рикатурі (рис. 6) зображено жінку, яку лікують 
п’явками під допитливими поглядами оточую-
чих. Згідно з традиційними стандартами того-
часної Франції лікар (див. рис. 6, ліворуч) спо-
чатку робив маленький надріз у ділянці яремної 
вени, а потім прикладав до нього п’явку. Молода 
людина (див. рис. 6, внизу праворуч) тримає єм-
ність, що містить п’явки. На певному етапі попит 
на п’явки був настільки великий, що їхн імпор-
тували з Румунії та Угорщини.

Таким чином, повільними темпами прогресу-
вали уявлення про хвороби та їхнє лікування, 
зокрема про хвороби і лікування захворювань 
органів травлення.

Конфлікту інтересів немає.
Участь авторів: концепція і дизайн дослідження, редагування — Н. Г.;  
збір та опрацювання матеріалу — Н. Б.; написання тексту — К. Л.
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Early	concepts	of	nutrition,	digestion,	diseases		
of	the	gastrointestinal	tract	and	their	treatment:		
mysticism,	astrology,	bloodletting,	and	leeches
The secrets that veiled alchemy with mysticism were passed down from the members of the fraternal order asso-
ciations to the physicists and pharmacists, and are still preserved to a certain extent among these professionals. 
Their preparations were exotic and included a wide range of medicines to treat many diseases. Thus, the so-called 
«golden solution», presented as a universal cure, was marketed under the name of the «Solar elixir».

In ancient times, presence of parasites, such as worms or their eggs, was one of the objective signs of the disease. 
Their revealing led to conclusions about the devil’s possession as a result of sin. Thus, treatment included not only 
extraction of parasites through the anus or skin ulcers but also the prayers and potions to exorcise evil spirits.

While cosmology, divination and biblical prophecy dominated the assessment of health status and were used to 
predict the likelihood of a successful outcome of treatment, the results of research by anatomists and physiolo-
gists of the 16th and 17th centuries made it possible to give rise to an understanding of the relationship between 
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body structure and function. The application of the principle that structure governs function, while function is 
influenced by structure according to the concept of total integration of the organism allowed the researchers of 
that time to unravel some of the mysteries of the organism and led to certain advances in the medical field.

Medical bloodletting was applied in almost all cultures and societies. It was based on the concept that the 
removal of a certain amount of blood ensures a faster recovery of the patient in several diseases. There were 
three main techniques of bloodletting: phlebotomy — opening a vein to let blood out; cupping, which was 
used in young, elderly and weak patients who could not tolerate phlebotomy; the use of leeches. However, 
leeches were the most popular. Anticoagulants secreted by the leech into the blood slow down healing and 
scarring. This property is especially useful for repairing damaged tissues without scarring, and therefore is of 
particular interest for plastic surgery.

Keywords: mysticism, astrology, parasites, bloodletting, leeches.
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ДО УВАГИ АВТОРІВ

Таблиця 3. Схеми антигелікобактерної терапі

Схема Кількість

ІПП + К + А + В 448 (53,3 %)

ІПП + К + А 327 (38,9 %)

ІПП + А + Левофлоксацин 17 (2,0 %)

ІПП + Метронідазол + Тетрациклін + В 7 (0,8 %)

ІПП + К + Тінідазол 4 (0,5 %)

ІПП + А + Орнідазол 3 (0,4 %)

ІПП + А 3 (0,4 %)

ІПП + А + Левофлоксацин + В 2 (0,2 %)

ІПП + К + Метронідазол 2 (0,2 %)

ІПП + К + Левофлоксацин 2 (0,2 %)

ІПП + Метронідазол + Левофлоксацин + В 1 (0,1 %)

ІПП + К + Тинідазол + В 1 (0,1 %)

ІПП + К + А + Метронідазол 1 (0,1 %)

ІПП + А + Тетрациклін + В 1 (0,1 %)

ІПП + А + Моксифлоксацин + В 1 (0,1 %)

ІПП + К + В + Орнідазол 1 (0,1 %)

ІПП + Метронідазол + Левофлоксацин 1 (0,1 %)

ІПП + А + Тинідазол 1 (0,1 %)

ІПП + А + В + Орнідазол 1 (0,1 %)

ІПП + В 1 (0,1 %)

А + Метронідазол 1 (0,1 %)

Стат ті пуб лі ку ють ся ук ра їн ською або англійською 
мовою.

Ав тор ський ори гінал по да ють обов’яз ко во у двох фор-
мах — роз дру ко ва ний на па пе рі та в елек трон ному виг ля-
ді, ма ють бу ти ана ло гіч ними і містити: 

 ін декс УДК; наз ву стат ті; пріз ви ща та іні ці али ав то-
рів; назву ус та но ви, де пра цю ють ав то ри, міс та, кра ї ни 
(для іно земців);

 тек ст (стат тя — до 9 с.; ог ляд, проб лем на стат тя — до 
12 с.; ко рот ка ін фор ма ція — до 3 с.). Пи тан ня про пуб лі ка-
цію в жур на лі ве ли кої за об ся гом ін фор ма ції ви рі шу єть ся 
ін ди ві ду аль но;

 спис ок ци то ва ної лі те ра ту ри (50 % з них ма ють бу ти 
менше ніж п’яти річної дав ни ни);

 ре зю ме з пов ним за го лов ком стат ті, пріз ви ща ми та 
іні ці а ла ми ав то рів,  клю чо вими сло вами (від 5 до 10 слів 
чи сло вос по лу чень, що роз кри ва ють зміст стат ті) дво ма 
мо ва ми: ук ра їн ською та анг лій ською (пе ре  клад має бу ти 
якіс ним і точ ним);

 пош то ву та елек тронну ад ре су, но мер те ле фо ну од но-
го з ав то рів для опуб лі ку вання в жур на лі;

 фо тог ра фію першого ав то ра (якщо авторів більше 
двох або один автор) або фотографії двох авторів (якщо 
авторів двоє). Фо тог ра фії ма ють бу ти не мен ши ми ніж 
3 × 4 см;

 заповнений бланк ліцензійних умов використання 
наукової статті; (поданий на наступній сторінці);

 но ме ри те ле фо нів для за без пе чен ня опе ра тив ного 
зв’яз ку ре дак ції з ав то ра ми. 

До дат ко во дво ма мо ва ми на да ють ся: пріз ви ща, іме на, 
по бать ко ві всіх ав то рів, наз ви ус та нов, в яких пра цю ють 
ав то ри, міс та, на у ко ві сту пе ні, зван ня, по са ди, кон так тні 
да ні. УВА ГА! Пріз ви ща та іме на ре дак ці єю не ко ри гу-
ють ся, дру ку ють ся в ав тор ській версії. 

Стат тю під пи су ють усі ав то ри та над си ла ють у ре дак-
цію з офі ційним нап рав лен ням від зак ла ду, в якому ви ко-
на но ро бо ту.

У кінці статті подають дані щодо конфлікту інтересів 
(наприклад, конфлікту інтересів немає) та участі кожно-
го автора у написанні статті (концепція і дизайн дослід-
ження; збір матеріалу; обробка матеріалу; статистична об-
робка даних; написання тексту; редагування тощо).

На зи ва ю чи лі кар ський пре па рат, пе ре ва гу на да ва ти 
між на род ній не па тен то ва ній наз ві (INN), її пи са ти з ма-
лої лі те ри. 

CТАТТЯ має містити нові наукові дані (для оглядів) та 
нові наукові результати (для оригінальних досліджень).

СТРУК ТУ РА ос нов но го тек сту стат ті має від по ві да ти 
за галь ноп рий ня тій струк ту рі для на у ко вих ста тей. 

Так, ста тті, що міс тять ре зуль та ти екс пе ри мен таль них 
дос лід жень, зокрема ди сер та цій них, і розмі ще ні під руб-
ри кою «Ори гі наль ні дос лід жен ня», скла да ють ся з та ких 
роз ді лів: «Вступ», «Ме та ро бо ти», «Ма те рі а ли та ме то ди», 
«Ре зуль та ти та об го во рен ня», «Вис нов ки». 

У вступі необхідно чітко сформулювати мету роботи, яка 
відповідає на питання: що досліджується, в яких осіб (хво-
рих), яким методом. У розділі «Матеріали та методи», крім 
основних дослідницьких методів, обов’язково слід зазначи-
ти методи статистичної обробки. Наводячи результати до-
слідження, не слід дублювати дані таблиць і рисунків, варто 
обмежитися найважливішими відомостями. В обговоренні 
нові й важливі аспекти своєї роботи необхідно порівняти з 
даними інших дослідників, не повторюючи інформацію зі 

вступу чи результатів. Виснов ки статті мають розкривати 
проблему (давати відповідь), порушену в меті роботи. 

РЕ ЗЮ МЕ ДО СТА ТТІ, в якій пуб лі ку ють ся ре зуль та-
ти екс пе ри мен таль них дос лід жень, по вин но ма ти ту саму 
струк ту ру, що й стат тя, і міс ти ти ті самі руб ри ки. Об сяг 
ре зю ме — не менше 1800 знаків (з урахуванням пробілів 
і ключових слів).

Ін ші стат ті (клі ніч ні спос те ре жен ня, лек ції, ог ля ди, стат-
ті з іс то рії ме ди ци ни то що) мо жуть офор мля ти ся інак ше.

ФО ТОГ РА ФІЇ, ЕХОГ РАМи, ви ко на ні про фе сій но вруч-
ну МА ЛЮН Ки по да ють в ори гі налі (на зво рот но му бо ці 
ілюст рацій мають бу ти заз на че ні пріз ви ща ав то рів, наз ва 
стат ті, но мер та під пис до ри сун ка, верх та низ зоб ра жен ня) 
або в елек трон ному вигляді (від ска но ва ні з роз діль ніс тю не 
мен ше 300 dpi і збе ре же ні у фор ма тах TIFF чи JPEG). Фо то  -
гра фії па ці єн тів по да ють з їх ньої пись мо вої зго ди або в та ко-
му виг ля ді, щоб особу хво ро го не мож ли во бу ло вста но ви ти.

СПиСКи ЛІТЕРАТУРи скла да ють тіль ки за ал фа ві-
том: спо чат ку пра ці ки ри ли цею, а по тім ла ти ни цею. По ря-
док офор млення: для мо ног ра фій — пріз ви ще, іні ці али, наз-
ва кни жки, міс це ви дан ня (місто, видавництво), рік, кіль-
кість сто рі нок; для ста тей із жур на лів та збір ни ків — пріз-
ви ще, іні ці али, пов на наз ва стат ті, стан дар тно ско ро че на 
на зва жур на лу або наз ва збір ни ка, рік ви дан ня, том, но мер, 
сто рін ки (по чат ко ва і ос тан ня), на яких вмі ще но стат тю. 
УВАГА! У зв’язку з необхідністю створення англомовного 
сайту як однієї з вимог входження до міжнародних науко-
мет ричних баз вносяться зміни до оформлення списків лі-
тератури.  Бібліографічні посилання кирилицею дуб люють 
англійською мовою (наз ву беруть з англійського резюме) 
і позначають мову статті в дужках  [in Ukrainian] або [in 
Russian]. Якщо в першоджерелі немає резюме, слід зробити 
кваліфікований переклад або транслітерацію назви латин-
ськими літерами. З української мови прізвища автоматич-
но можна транслітерувати згідно зі стандартом КМУ 2010 
(паспортний), географічні назви — згідно зі стандартом 
УКППТ 1996 (спрощений) за посиланням https://www.
slovnyk.ua/translit.php. Транс літерацію з російської мови 
можна зробити за посиланням http://ru.translit.net/?ac-
count=bsi. Наприкінці потрібно вказувати унікальний циф-
ровий ідентифікатор статті DOI, якщо такий є. Перевірити 
наявність у статті ідентифікатора DOI можна на сайтах 
http://search.crossref.org чи http://www.citethisforme.com. 
Для отримання інформації щодо DOI потрібно ввести в по-
шуковий рядок назву статті англійською мовою.

Усі статті, надіслані для публікації у розділах журналу 
«Оригінальні дослідження», «Лікарські засоби», «Огляди» 
та «Клінічний випадок», підлягають рецензуванню. Ре дак-
ція за ли шає за со бою пра во змі ню ва ти стиль офор м лення 
стат ті. За не об хід нос ті стат тя мо же бу ти по вер ну та ав то рам 
для до оп ра цю ван ня та від по ві дей на за пи тан ня.

Ко рек ту ра ав то рам не ви си ла єть ся, вся дод ру кар ська 
під го тов ка про во дить ся ре дак ці єю за ав тор ським ори гі-
налом. Від хи ле ні ру ко пи си ав то рам не по вер та ють.

Пе ред рук ста тей мож ли вий ли ше з пись мо вої зго ди ре-
дак ції та з по си лан ням на жур нал.

Детальніше з редакційною політикою та умова-
ми публікації в журналі можна ознайомитися на сайті  
http://sgastro.com.ua в розділі «Про журнал».

Стат ті над си ла ти на ад ре су:
03179, м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 19а, оф. 3
email: vitapol3@gmail.com
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