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Сучасні препарати  
та технології

Діагноз пептична виразка шлунка/
дванадцятипалої кишки встановлю-
ють за наявності виразки відповідно 
слизової оболонки шлунка або два-
надцятипалої кишки при проведенні 
ендоскопічного обстеження. Сам по 
собі виразковий дефект представляє 
собою ушкодження епітелію із залу-
ченням до патологічного процесу м’я-
зової пластинки слизової оболонки. 

Існують певні фактори ризику, які 
призводять до виникнення пептичної 
виразки:

• контакт із особами, інфікова-
ними H. рylori;

• тривалий прийом інгібіторів 
агрегації тромбоцитів (нестеро-

їдних протизапальних засобів 
або ацетилсаліцилової кислоти);  

• васкуліти;  
• вірусні інфекції (цитомегалові-

рус, ВІЛ);  
• нейроендокринні пухлини (га-

стриноми) та ішемія;   
• тютюнокуріння;  
• надмірне вживання алкоголю.  
На сьогодні вже немає сумнівів, 

що основним етіологічним фактором, 
що викликає розвиток пептичної ви-
разки шлунка або дванадцятипалої 
кишки, є Н. pylori. Саме вона є причи-
ною приблизно 80% випадків вираз-
ки шлунка, а також приблизно 95% 
випадків виразки дванадцятипалої 
кишки. Другим за значимістю при-
чинним фактором є прийом нестеро-
їдних протизапальних засобів (при-
близно 20% випадків виразки шлунка 
та 5% випадків виразки дванадцяти-
палої кишки). Тому якість лікування 
залежить від ефективності боротьби 
з Н. pylori. 

Пептична виразка шлунка 
та дванадцятипалої кишки: 
ефективне лікування згідно  
з сучасними рекомендаціями
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Поширеність виразкової хвороби 
шлунка та дванадцятипалої 
кишки серед інших захворювань 
системи травлення становить 
12,83%. І хоча існує певна 
тенденція до зниження рівня 
захворюваності за останні 
роки, ця патологія все ще 
потребує особливої уваги лікарів 
первинної ланки, терапевтів 
та гастроентерологів. 
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З метою виявлення виразкового 
дефекту в слизовій оболонці шлун-
ка або дванадцятипалої кишки пер-
шочерговим методом є ендоскопічне 
дослідження − езофагогастродуоде-
носкопія (ЕГДС). ЕГДС проводиться 
у  всіх випадках для верифікації діа-
гнозу, однак при дуоденальних ви-
разках – одноразово, а при виразках 
шлунка − двічі для контролю за заго-
єнням виразки, з обов’язковим взят-
тям біопсії.

Клінічно пептична виразка шлун-
ка або дуоденальна виразка може су-
проводжуватися такими проявами: 

• біль в ділянці епігастрію, піло-
родуоденальній зоні нападо-
подібного, ріжучого, пекучого, 
рідше – ниючого характеру. Біль 
має чіткий зв’язок із прийомом 
їжі: виникає або посилюється 
натще, через 2−3 години після 
прийому їжі, зменшується після 
її прийому; у понад 50% хворих 
виникає нічний біль; 

• диспепсичний синдром, який 
включає печію, відрижку кис-
лим, нудоту, іноді блювання, що 
приносить полегшення.  

Симптоми пептичної виразки 
значно погіршують якість життя паці-
єнта, до того ж нелікована виразкова 
хвороба призводить до розвитку тяж-
ких ускладнень. Саме тому важливо 
вчасно її діагностувати та якомога 
швидше провести відповідну терапію.   

Сучасні тенденції  
діагностики та лікування 

виразкової хвороби
Згідно з міжнародними рекомен-

даціями експертів із діагностики та лі-
кування Н. pylori – Maastricht V мож-
на виділити основні засади боротьби 
з Helicobacter pylori.   

1.  Найкращим та найбільш ви-
вченим неінвазивним тестом 
діагностики Н. pylori є дихаль-
ний уреазний тест. Саме він 
підходить до стратегії «виявляй 
та  лікуй». Цей тест проводить-
ся після припинення прийому 
інгібіторів протонної помпи мі-
німум за 2 тижні, антибіотиків 

та препаратів вісмуту – за 4 тиж-
ні до  проведення тесту. Крім 
того, використовуються також 
моноклональні антитіла до ан-
тигенів калу. Серологічні методи 
вважаються менш показовими.

2. У випадку, коли показано про-
ведення ендоскопічного дослі-
дження та немає протипоказань 
для біопсії, як тест першого 
ряду використовується швид-
кий уреазний тест. Однак цей 
тест не є найкращим вибором 
для оцінки наявності H. pylori 
після лікування. При ендоско-
пічному дослідженні біоптати 
беруться по одному з тіла та во-
ротаря шлунка.  

3. Під час проведення біопсії з ме-
тою виявлення H. pylori-гастри-
ту необхідно взяти два біоптати 
з воротаря шлунка та два біопта-
ти з середини тіла шлунка. Якщо 
є підозра на передракові ура-
ження − беруть ще один біоптат 
з інцізури (вирізки шлунка).

4. Морфологічне дослідження біо-
птатів проводять за допомогою 
гістохімічного тесту або до-
даткового імуногістохімічного 
тесту.

5. Важливим неінвазивним тестом 
наявності атрофії слизової обо-
лонки шлунка вважають сероло-
гічну оцінку пепсиногену (Pg).  

Отже, з метою виявлення пептич-
ної виразки шлунка або дванадцяти-
палої кишки, а також для оцінки наяв-
ності H. pylori застосовують інвазивні 
та неінвазивні методи обстеження: 
насамперед ЕГДС та швидкий уреаз-
ний дихальний тест. Ці дослідження 
проводяться амбулаторно, не потре-
бують багато часу та максимально ін-
формативні.

У випадку, коли діагноз пептичної 
виразки верифіковано та виявлено 
H.  pylori, призначається ерадикаційна 
терапія. На першому етапі вона про-
водиться щонайменше тиждень і пред-
ставляє собою «потрійну терапію». 
До складу такого комбінованого ліку-
вання входить три препарата: інгібітор 
протонної помпи (ІПП) (омепразол) 
та  два антибіотика − кларитроміцин 



19

СУЧАСНІ ПРЕПАРАТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇSTATE-OF-ART TECHNOLOGY AND MEDICATION

МЛ №8 (144) 2017

та  амоксицилін (або метронідазол). 
Однак кращі результати лікування 
можна отримати, продовживши тер-
мін лікування до 10–14 днів.

Згідно з Maastricht V частота ре-
зистентності H. pylori до антибіоти-
ків зростає в більшості країн світу, 
тому перед призначенням лікування 
необхідно проводити тести на чутли-
вість цієї бактерії до кларитроміци-
ну. В країнах, де реєструється висока 
резистентність до кларитроміцину, 
рекомендується квадритерапія з до-
даванням препаратів вісмуту або без 
них: ІПП, амоксицилін, кларитро-
міцин, нітроімідазол. Така терапія 
повинна тривати не менше 10 днів 
та  має перевагу над потрійною тера-
пією лише в тих випадках, коли в регі-
оні фіксується висока резистентність 
до кларитроміцину, оскільки може 
ефективно ерадикувати H. pylori. 

У випадку, коли терапія першого 
ряду (потрійна терапія з кларитро-
міцином) та терапія з додаванням 
вісмуту не дають необхідного резуль-
тату, рекомендовано використання 
схем із фторхінолонами. При вияв-
ленні резистентності до фторхіноло-
нів призначається комбінація вісмуту 
з іншим антибіотиком або схеми, які 
включають рифабутін.  

Необхідно зазначити, що за даними 
Всесвітньої організації охорони здо-
ров’я (ВООЗ), які були представлені 
27 лютого 2017 р. в Женеві, Helicobacter 
pylori входить до переліку стійких до 
дії антибіотиків «пріоритетних патоге-
нів» – 12 видів бактерій, які представ-
ляють найбільшу загрозу для здоров’я 
людини. Саме H. pylori, стійка до кла-
ритроміцину, знаходиться в переліку 
2-ї категорії пріоритетності – високої, 
що підкреслює необхідність проведен-
ня необхідних наукових досліджень 
та розробок стосовно нових методів 
лікування асоційованих з цим збудни-
ком захворювань та станів. 

Обґрунтування необхідності 
ерадикаційної терапії

Маастрихтські консенсуси, які 
проводяться з 1996 року, визначили 
певні стани, при яких рекомендуєть-

ся проведення ерадикаційної терапії, 
серед них:

• виразкова хвороба;  
• MALT-лімфома;  
• обтяжена спадковість щодо 

раку шлунка;  
• стан після резекції шлунка 

з приводу раку;  
• атрофічний гастрит;  
• залізодефіцитна анемія;  
• ідіопатична тромбоцитопеніч-

на пурпура;  
• гастроезофагеальна рефлюксна 

хвороба (ГЕРХ);  
• НПЗП-гастропатії.  
Всі наведені стани або захворю-

вання найчастіше асоціюються з на-
явністю H. pylorі. Важливим момен-
том, на який особливо слід звернути 
увагу в останньому Маастрихтському 
консенсусі, є те, що H. pylori викликає 
не тільки розвиток пептичної вираз-
ки шлунка або дванадцятипалої киш-
ки, а є етіологічним фактором раку 
шлунка. Тому при проведенні ліку-
вання із використанням потрійної те-
рапії досягаються такі результати:

• загоєння виразкового дефекту 
в слизовій оболонці;  

• ліквідація запалення;  
• попередження прогресування 

передракових процесів;  
• зворотний розвиток атрофії 

шлунка (у випадку, якщо немає 
метаплазії);  

• зниження ризику виникнення 
ускладнень пептичної виразки.  

Згідно з Уніфікованим клінічним 
протоколом первинної, вторинної 
(спеціалізованої) медичної допомоги 
«Пептична виразка шлунка та дванад-
цятипалої кишки» існують такі схеми 
ерадикації H. pylori.   

1. Трикомпонентна терапія: ІПП 
в  стандартній дозі 2 рази 
на добу + амоксицилін 1000 мг 
2 рази на добу + кларитроміцин 
500 мг 2 рази на добу впродовж 
10−14 днів.
У випадку алергії на пеніцилін: 
ІПП в стандартній дозі 2 рази 
на добу + кларитроміцин 500 мг 
2 рази на  добу + метронідазол 
500 мг 2 рази на добу впродовж 
7−14 днів.
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2. Послідовна терапія: ІПП 
в  стандартній дозі 2 рази 
на  добу + амоксицилін 
1000  мг 2 рази на  добу 
5  днів із  подальшим пере-
ходом на ІПП + кларитро-
міцин 500 мг 2 рази на добу 
+ метронідазол (або тині-
дазол) 500 мг 2 рази на добу 
протягом 5 днів.

3. Терапія другої лінії, яка 
призначається при неефек-
тивності трикомпонентної 
або послідовної терапії, при 
непереносимості або резис-
тентності до кларитроміци-
ну: ІПП в стандартній дозі  
2 рази на добу + вісмуту 
субцитрат 120 мг 4 рази на 
добу + метронідазол 500 мг 
3 рази на добу + тетраци-
клін 500 мг 4 рази на добу 
впродовж 10−14 днів.  

4. Терапія «порятунку» 
(призначається за відсут-
ності ерадикації інфек-
ції H.  pylori після друго-
го курсу лікування): ІПП 
в  стандартній дозі 2 рази 
на  добу + амоксицилін 
1000 мг 2 рази на добу + ле-
вофлоксацин 500  мг 1  раз 
на добу або рифабутин 
300 мг 1 раз на добу трива-
лістю 10−14 днів.

Наведені схеми відповідають 
сучасним світовим стандартам 
та міжнародним рекомендаціям, 
їх застосування доведено ефек-
тивно ліквідує H.  рylori. Вони є 
простими у призначенні та засто-
суванні, добре переносяться па-
цієнтами та економічно доцільні.

Пілобакт Нео:  
максимальна 
ефективність 

ерадикаційної терапії  

Для максимальної при-
хильності хворого до лікуван-
ня необхідно, щоб ерадикація 
H.  рylori проводилася ефектив-
ними та  безпечними препарата-
ми. Найкраще, коли компонен-
ти «потрійної терапії» входять 
до складу одного препарату. 
Одним із  таких лікарських за-
собів є Пілобакт нео® (Pylobact 
neo®, Сан Фармасьютикал Інда-
стріз Лімітед/ Sun Pharmaceutical 
Industries Limited, Індія), до скла-
ду якого входять амоксицилін 
таблетки, еквівалентно амокси-
циліну 1000  мг; кларитроміцин 
таблетки  – 1 таблетка, вкрита 
оболонкою, містить кларитро-
міцину 500 мг; омепразол капсу-
ли  – 1  капсула містить омепра-
золу 20  мг. Це універсальний 
лікарський засіб, який відповідає 
всім міжнародним рекоменда-
ціям, має оптимальний склад як 
за  молекулами діючих речовин, 
так і за дозуванням. 

Показання.
• ерадикація  Helicobacter  

рylori у пацієнтів з вираз-
кою шлунка та дванадцяти-
палої кишки.  

Отже, за рахунок поєднан-
ня кількох лікарських засобів 
PYLOBACT NEO є препаратом 
вибору для лікування основних 
захворювань шлунка та дванад-
цятипалої кишки. Пацієнту зруч-

но використовувати такий набір, 
оскільки вся схема лікування вхо-
дить до його складу в необхідній 
дозі та кількості таблеток. Окрім 
цього, економічно вигідно для 
хворого придбати вже готовий 
комбінований лікарський засіб, 
це підвищує ефективність ліку-
вання за рахунок кращого комп-
лаєнсу пацієнта. PYLOBACT NEO 
має перевірену якість та доведену 
ефективність, завдяки зручному 
складу пацієнт вчасно приймає 
лікарський засіб, а діюча речовина 
застосовується у необхідній дозі. 
Отже, при «потрійній  терапії» 
пептичної виразки шлунка або 
дванадцятипалої кишки застосу-
вання препарату PYLOBACT NEO 
є найкращим вибором.
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