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Optimizing bismuth-based anti-Helicobacter pylori therapy of pediatric functional dyspepsia according 
to Helicobacter pylori  status 
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The objective. To study the efficacy of different bismuth-based anti-Helicobacter pylori therapies in children with functional dyspepsia considering 
Helicobacter pylori CagA status and vitamin D level.
Material and Methods. Sixty children of the main group aged 6-17 diagnosed with H.pylori-associated functional dyspepsia underwent different 
modified bismuth-based anti-H.pylori treatment regimens comparing to children of the control group (n=62), 32 of which had no treatment, and 30 
children received standard 7-day lansoprazole-based triple H.pylori therapy. To diagnose with functional dyspepsia, tests for HpCagA-antigen 
antibodies and 25-hydroxycholecalciferol (Vit D) were done. 
Results. In the main group HpCagA-antigen antibodies were detected in 40 patients and not detected in 20: 40 children had HpCagA«+» status 
and 20 children had HpCagA«–» status. In the main group, 22 children had normal Vit D level, but 38 had a partial or complete Vit D deficiency. In 
the main group the rate of successful eradication was 78.3%. In the comparative evaluation of efficacy of 10-day bismuth-based sequential 
eradication therapy with the addition of vitamin D and 7-day bismuth-based triple component therapy, the rate of successful eradication was 73.3% 
and 83.3%, respectively. In the main group, the rate of successful eradication according to HpCagA"+" and HpCagA"–" status was 92.5% and 50%, 
respectively; according to Vit D supply: in children with partial or complete Vit D deficiency – 76.3%, in those who had normal Vit D level – 81.8%. 
The rate of successful eradication of standard 7-day triple therapy was 70%: according to HpCagA"+" and HpCagA"–" status – 95.2% and 11.1%, 
respectively; according to Vit D supply: in children with partial or complete Vit D deficiency – 66.7%, in those who had normal Vit D level – 80%.
Conclusion: Both bismuth-based therapies, 7-day triple component and 10-day sequential, provide a high rate of eradication. H.pylori CagA status 
and Vit D level can serve as prognostic factors of successful H.pylori eradication. The rate of successful eradication does not depend on clinical 
variants of functional dyspepsia. Children with HpCagA"–" status which have a partial or complete Vit D  deficiency must obtain Vit D exogenously as 
an adjuvant to 10-day bismuth-based sequential eradication therapy. Such combination can increase the efficacy of  Hp eradication. 
Keywords: functional dyspepsia, Helicobacter pylori CagA, sequential anti-Helicobacter pylori therapy, bismuth subcitrate, Vit D deficiency, 
children.

Оптимизация антихеликобактерной терапии на основе препарата висмута у детей с функцио-
нальной диспепсией с учетом Helicobacter pylori – статуса 
Али Самех Али
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев, Украина
Цель исследования. Изучить эффективность различных схем антихеликобактерной терапии на основе препарата висмута у детей с функ-
циональной диспепсией с учетом Helicobacter pylori CagA-статуса и обеспечения витамином D.
Материалы и методы. Обследовано 60 детей (основная группа) в возрасте 6-17 лет с функциональной диспепсией, ассоциированной с 
Helicobacter pylori, которые получали две модифицированные  схемы антихеликобактерной терапии на основе препарата висмута. Группа 
сравнения (n=62): 32 из них не получали АХБТ, остальные получали 7-дневную тройную терапию на основе лансопразола. Для диагностики 
ФД использовали общепринятый алгоритм, включая тесты для определения инфицирования H.pylori, в том числе определение суммарных 
антител к антигену НрCagA, а также определение 25-гидроксихолекальциферола (ЭХЛ). 
Результаты. В основной группе выявлены суммарные антитела к антигену НрСаgA сыворотки крови у 40 и не обнаружены у 20 детей: 40 
детей имели НрСаgA«+»-статус, а 20 детей – статус НрCagA«–». В основной группе у 22 детей выявлено нормальное обеспечение витами-
ном D, у 38 – сниженное обеспечение или дефицит витамина D. В основной группе показатель успешной эрадикации составил 78,3%. 
Проведена сравнительная оценка двух модифицированных схем АХБТ на основе препарата висмута – 10-дневной последовательной 
(ПАХБТ) с адъювантной составляющей в виде препарата витамина D и 7-дневной трехкомпонентной АХБТ: показатель успешной эрадикации 
Helicobacter pylori составил 73,3% и 83,3% соответственно. Этот показатель в І группе с учетом статуса НрCagA«+» и статуса НрCagA«–» 
составил 92,5% и 50% соответственно, а с учетом обеспечения витамином D: у детей с пониженным и с нормальным обеспечением – 76,3% 
и 81,8% соответственно. Эффективность 7-дневной трехкомпонентной стандартной АХБТ составила 70%: у детей со статусом НрCagA«+» и 
со статусом НрCagA«–» – 95,2% и 11,1% соответственно; у детей с пониженным и с нормальным обеспечением витамином D – 66,7% и 
80% соответственно.
Заключение. Трехкомпонентная 7-дневная АХБТ и 10-дневная последовательная на основе препарата висмута обеспечивают высокий 
показатель эрадикации Нр. Эффективность эрадикации Нр зависит от предикторов эффективности АХБТ – CagA-статуса и обеспечения 
организма ребенка витамином D, и не зависит от клинического варианта ФД. Детям с НрCagA«–»-статусом в сочетании с пониженным 
обеспечением или дефицитом витамина D целесообразно включать в качестве адъювантной составляющей препарат витамина D к 10-днев-
ной последовательной АХБТ на основе препарата висмута, что повышает эффективность эрадикации Нр.
Ключевые слова: функциональная диспепсия, кислотообразующая функция желудка, антихеликобактерная терапия на основе препарата 
висмута, НрCagA-статус, 25-гидроксихолекальциферол,  дети. 
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ПЕДІАТРІЯ

Функціональна диспепсія (ФД) – найпоширеніша 
гастроентерологічна патологія: у дітей майже 60% і у 
дорослих 20-40% [1, 2, 3]. В XXI столітті накопичено нау-
кові дослідження і зроблено підсумки клінічного досвіду 
ведення пацієнтів різного віку з ФД, що склало основу 
Римських рекомендацій IІ (РрІІ, 1999), Римських реко-
мендацій IIІ (РрІІІ, 2006) та IV (РрІV, 2016), які є базисом як 
для клінічної практики, так і для проведення наукових 
досліджень [4, 5, 6]. В РрIII наведено діагностичні крите-
рії, класифікацію та принципи ведення пацієнтів на осно-
ві діагностичного та терапевтичного алгоритмів, а також 
диспепсію, асоційовану з Нelicobacter pylori (Н.pylori, Hp), 
віднесено до функціональних захворювань [7, 8].

Визначення ФД відповідно до РрІІІ та РрIV принципово 
не змінилося в порівнянні з РрІІ (1999): це хронічне захво-
рювання з рецидивуючими болями в епігастрії (трива-
лість понад 12 тижнів) неясної етіології, при яких не вда-
ється виявити морфологічних чи метаболічних змін, що 
пояснювали б наявні клінічні прояви. Гастрит, асоційова-
ний з Н.pylori, необхідно виключити раніше, ніж діагносту-
вати ФД. Розрізняють епігастральний больовий синдром 
(ЕБС) та постпрандіальний дистрес-синдром (ПДС) [6].

В РрІІІ рекомендовано проведення антигелікобактер-
ної терапії (АГБТ) при виявленні Нр-інфікування у хворих 
на ФД. Інфікованим H.pylori доцільно запропонувати 
антигелікобактерну терапію за відсутності протипока-
зань. Її ефективність у дорослих пацієнтів з ФД невисока 
– на 8-12% вища в порівнянні з плацебо [9]. Щодо дітей у 
деяких країнах прийнято деякі обмеження в проведенні 
АГБТ, зокрема, з огляду на те, що діагноз ФД у дітей 
виставляється часто, її проводять дітям в осередках з 
високим ступенем інфікування Нр (в родинах емігрантів) 
[10]. Враховуючи основні патогенетичні механізми ФД 
(гіперацидність, порушення моторики, вісцеральна 
гіперчутливість), у лікуванні дітей з ФД використовують 
прокінетики, антацидні, обволікаючі та антисекреторні 
препарати. Діагностувавши ФД, бажано провести дослід-
ження на інфікування дитини Нр, а у разі позитивного 
результату – індивідуалізувати показання до АГБТ [11].

В Європі впроваджуються рекомендації п’яти 
Маастрихтських консенсусів із діагностики та лікування 
Нр-інфекції (1996, 2000, 2005, 2010, 2015 рр.), в яких чітко 
обґрунтовано положення щодо діагностики та лікування 
цієї інфекції [12], а в педіатричній практиці – чисельні 
настанови ESPGHAN and NASPGHAN за період 1996-2011 
рр. Але зазначене не є достатньою підставою для части-
ни вітчизняних дитячих гастроентерологів, які й до 
цього часу чітко не визначилися з зазначеними реко-
мендаціями і на практиці нечасто призначають АГБТ [13]. 
Автори Кіотських рекомендацій розробили клінічну 
диференціацію диспепсії, зумовленої інфекцією 
Helicobacter pylori, від функціональної диспепсії та запро-
понували нову категорію: Н.pylori-асоційована диспепсія 
та її діагностичний алгоритм [11].

Відомо, що вісмут виявляє синергізм дії з антибіотика-
ми по відношенню до Нр, а також зменшує його адгезію 
з епітеліальними клітинами слизової оболонки шлунку 
(СОШ). Завдяки своїм різнобічним ефектам вісмут став 
неодмінним компонентом антигелікобактерної терапії в 
схемах як трикомпонентної стандартної АГБТ – в поєд-
нанні з двома антибіотиками [11, 12], так і в схемах послі-
довної АГБТ [14].

Рекомендовано в якості першої лінії терапії використо-
вувати трикомпонентні та послідовні схеми на основі 
препарату вісмуту як більш ефективні в порівнянні зі 
схемами на основі інгібіторів протонної помпи (ІПП) [15]. 
Експерти NASPGHAN при проведенні ерадикації Н.pylori 
у дітей в якості схеми першої лінії рекомендують: препа-
рат вісмуту (8 мг/кг/доба) + амоксицилін (50 мг/кг/доба) 
+ кларитроміцин (20 мг/кг/доба) [2].

Мета дослідження – вивчити ефективність різних схем 
антигелікобактерної терапії на основі препарату вісмуту 
у дітей з функціональною диспепсією з урахуванням 
H.pylori-статусу та забезпечення вітаміном D.

Матеріали і методи дослідження. Наводимо резуль-
тати стаціонарного обстеження та лікування 60 дітей з 
ФД, асоційованою з Нр, віком 6-17 років в дитячій клініч-
ній лікарні №3 м. Києва за період 2014-2016 рр.; вони 
склали І групу (основну). В ІІ групу (порівняння) включе-
но 62 дитини з ФД, асоційованою з Нр, цього ж віку, які 
обстежувалися та лікувалися в 2011-2013 рр. Контрольну 
групу склало 30 здорових дітей цього ж віку.

Діагностика ФД базувалася на Римських критеріях ІІІ та 
IV. Діагностику та лікування дітей з ФД проводили згідно 
з наказом МОЗ України №59 від 29.01.2013 року. Діагноз 
ФД виставляли після виключення органічної патології за 
результатами ендоскопії та мікроскопічного досліджен-
ня біоптатів, а також встановлення Н.pylori статусу дити-
ни. Для виявлення Нр-інфікування використовували 
швидкий уреазний тест, гістологічний та бактеріоскопіч-
ний методи, визначали антитіла до антигену СаgAНр за 
тест-системою «ХелікоБест-антитіла», виявляли антиген 
СаgAНр методом ПЛР, визначали антигени Нр у випо-
рожненнях (НрSА, stool-test) за тест-системами «FemtoLab 
H.pylori», «СІТО ТЕSТ - H.pylori Ag» СеrТеst Віоtес.S.L. та 
Pharmasco.

У дослідження включали лише дітей, в яких езофагога-
стродуоденоскопія (ЕГДС) була необхідним діагностич-
ним методом з урахуванням скарг, анамнезу та клінічних 
проявів хвороби. Проведено індивідуальне опитування 
обстежених дітей за спеціальною анкетою для виявлен-
ня впливу різних чинників на перебіг функціональної 
диспепсії.

Критерії включення дітей у дослідження: інформована 
згода батьків, верифікований діагноз ФД, вік 6-17 років, 
вперше отримували антигелікобактерну терапію. 
Критерії не включення: органічна патологія – гастрит, 
дуоденіт, дуоденальна виразка та інші захворювання.
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Критерії виключення з дослідження: батьки не давали 
згоду на обстеження; застосування антисекреторних 
препаратів та антибіотиків менше ніж за один місяць на 
момент дослідження, а також препаратів вісмуту (за два 
тижні); інша патологія органів травлення (хронічна, 
гостра, гострі кишкові інфекції); синдром мальабсорбції 
(муковісцидоз, целіакія); кишкові паразитози (гельмінто-
зи, лямбліоз).

Клінічні форми ФД в обстежених дітей І групи: ПДС – у 
27 дітей, ЕБС – у 14, ЗФД – у 19 дітей. Ступінь вираженос-
ті клінічних симптомів ФД оцінювали за бальною шка-
лою: 0 – відсутність симптому; 1 – слабо виражений 
симптом, що минає спонтанно і не впливає на щоденну 
активність та сон; 2 – симптом виражений помірно, 
минає самостійно, але повільно, впливає на щоденну 
активність та сон; 3 – симптом виражений різко, спон-
танно не минає, значно порушує щоденну активність та 
сон. У 40 дітей виявлено антитіла НрCagA та/або виявле-
но антиген CagA методом ПЛР. Отже, 40 дітей І групи 
мали НрCagA«+»-статус.

Дослідження кислотоутворюючої функції (КУФ) шлун-
ку проводили всім обстеженим дітям І групи методом 
внутрішньошлункової рН-метрії як до АГБТ, так і через 12 
місяців після АГБТ (у 56 дітей).

Моторику шлунка характеризували за даними питного 
ультрасонографічного тесту [16].  Оцінювали тип мото-
рно-евакуаторної функції шлунку з урахуванням показ-
ника КУФ (знижений або підвищений) у дітей з функціо-
нальною диспепсією. 

Діагностувавши ФД у дитини або підлітка, провели 
корекцію його стилю життя, модифікували режим дня та 
харчування. Всім дітям з ФД призначали немедикамен-
тозне лікування, а у разі потреби – патогенетичне ліку-
вання: прокінетики, антацидні, антисекреторні препара-
ти або їх поєднання.

У 24 дітей з ФД, інфікованих Hр, які увійшли в І-1(л) та 
І-2(л) групу – 11 та 13 дітей відповідно, виникало питання 
одночасного проведення антигелікобактерної терапії з 
членами родини першого або другого ступеня спорід-
нення з дуоденальною виразкою або раком шлунка; 
зазначене було показанням до планування АГБТ [17]. У 
13 дітей показанням до АГБТ було виявлення Нр в біо-
птатах СОШ. 

На етапі планування АГБТ у дітей визначали 25-гідро-
ксихолекальциферол (25(ОН)D, Vit D), а у частини дітей, 
за відсутності визначення сумарних антитіл до антигену 
НрСаgA сироватки крові, проводили визначення анти-
гену CagA методом ПЛР. Діти І (основної) групи отриму-
вали різні схеми потрійної АГБТ і залежно від її варіанту 
сформовано 2 лікувальні групи. І-1(л) групу склало 30 
дітей з дефіцитом вітаміну D, які отримували модифіко-
вану схему послідовної антигелікобактерної терапії 
(ПАГБТ) на основі препарату вісмуту: спочатку 5-денний 
подвійний комплекс (препарат вісмуту + амоксицилін), а 

в подальшому – 5-денний з трьох складових (препарат 
вісмуту + амоксицилін + кларитроміцин) в комплексі з 
Vit D в дозі 2000-3000МО/доба з першого дня ПАГБТ про-
тягом 3 тижнів;  І-2(л) групу склало 30 дітей, які отримува-
ли потрійну схему АГБТ на основі препарату вісмуту без 
Vit D; тривалість лікування – 7 днів.

Діти ІІ групи (порівняння) розподілилися на 2 лікуваль-
ні групи: ІІ-1(л) групу склали 30 дітей, які отримували 
7-денну стандартну потрійну АГБТ на основі інгібітора 
протонної помпи (лансопразол + амоксицилін + клари-
троміцин); ІІ-2(л) групу склали 32 хворих на ФД, асоційо-
вану з Нр, які не отримували АГБТ, їм призначали прокіне-
тики, антацидні, антисекреторні препарати або їх поєд-
нання у разі виражених клінічних проявів. Для оцінки 
ефективності АГБТ контроль ерадикації Нр проводили 
через 4 тижні за результатами stool-тестів [17, 18].

Статистичну обробку результатів дослідження прово-
дили з використанням пакета прикладних програм 
«STATISTICA 7.0». Для кількісних показників з нормаль-
ним розподілом визначали середнє арифметичне (М) та 
його стандартне відхилення (SD). Оцінку значущості від-
мінностей показників проводили за допомогою крите-
рію Стьюдента (t) або критерію Манна-Уїтні (U), для якіс-
них параметрів – за точним критерієм Фішера (φ) та 
критерієм Хі-квадрат Пірсона (χ2). Вірогідність змін 
показників у динаміці оцінювали за критерієм Вілкоксона 
для пов’язаних вибірок (W). Кореляційну залежність 
визначали за допомогою коефіцієнта рангової кореляції 
Спірмена (r). Відмінності між показниками вважались 
статистично значущими при р≤0,05.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Наводимо результати обстеження дітей І (основної) 
групи. В І групі обтяжений гастроентерологічний родин-
ний анамнез був у 18 (30%) дітей, з них по материнській 
лінії – у 5 (8,3%), по батьківській – у 10 (16,7%), їх поєднан-
ня – у  3 (5%) дітей.

У дітей І групи в направленні на госпіталізацію були 
зазначені різні діагнози: гастрит, гастродуоденіт, дуоденіт, 
дуоденальна виразка, панкреатопатія, дискінезія жовчо-
вивідних шляхів, біліарна дисфункція, вегетативна дис-
функція, хронічні рецидивуючі болі в животі, дуоденога-
стральний рефлюкс, гельмінтоз, лямбліоз, синдром 
подразненого кишечника, але в жодному випадку діагноз 
функціональна диспепсія не виставляли. Зазначене свід-
чить про гіподіагностику функціональної диспепсії.

Аналіз психосоціальних чинників виявив нераціональ-
не харчування: 30% дітей харчувались нерегулярно (2-3 
рази на день), 40% дітей вживали газовані напої та про-
дукти, що містять підсилювачі смаку та барвники, тільки 
у половини дітей в родинах приділяли уваги здоровому 
харчуванню. Більшість дітей (72,5%) понад 3 години на 
день витрачали на перегляд телепередач та комп’ютерні 
ігри, а також не перебували на прогулянках, 62,5% – на 
підготовку уроків. Отже, більшість дітей з ФД зазнала 
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впливу гіподинамії, інформаційного перевантаження та 
психоемоційної напруги.

Клінічні та суб’єктивні прояви наведено в таблиці 1. Дітям 
з ФД властива мінливість больових проявів та поєднання з 
диспептичними. У разі ЕБС домінують болі в епігастрастрії 
та/або навколо пупка, а при ПДС – диспептичні прояви, у 
разі ЗФД – поєднання болю та диспептичних проявів.

Отже, І група за клінічними проявами не відрізнялася від 
ІІ групи.

У обстежених дітей з ФД не виявлено порушень фізично-
го розвитку за показниками росту, маси тіла та росто-ваго-
вим індексом. У 83,3% дітей виявлено вегетативну дисфунк-
цію з переважанням парасимпатикотонії.

В І групі кислотоутворююча функція шлунка (КУФ) була 
підвищена у 28 дітей, збережена – у 27, знижена – у 5 дітей. 
Підвищена КУФ у дітей 6-11 років була у 42,3%, 12-17 років 
– у 58,8% і не залежала від тривалості хвороби, а також від 
тривалості інфікування Н.pylori. Наводимо показники під-
вищеної КУФ у дітей з різними клінічними формами ФД: у 
дітей з ПДС – 44,4%, у дітей з ЕБС – 50%, у дітей зі ЗФД – 
47,4% (рис.1).

В І групі за даними ехогастрографії виявлено 3 типи 
моторно-евакуаторної функції шлунку: нормальна (41,7%), 
прискорена (45%), сповільнена моторика (13,3%). 
Показники порушеної моторики (прискорена, сповільне-
на) у дітей з різними клінічними формами ФД наведено на 
рис.1. У разі прискореної та сповільненої моторно-евакуа-
торної функції шлунка в поєднанні зі зниженою або підви-
щеною КУФ зазначені типи моторики шлунка використо-
вували в якості діагностичних критеріїв функціональної 
диспепсії у дітей, асоційованої з H.pylori.

Співставлення показників КУФ шлунка І групи з показ-
никами ІІ групи не виявило різниці. Порівняння показни-
ків КУФ в І групі залежно від НрСаgA-статусу також не 
виявило суттєвої різниці. Отже, не встановлено зв’язку 
між інфікуванням Нр та вираженістю клінічних проявів у 
обстежених дітей з ФД.

В І групі виявлено антитіла до антигену НрСаgA та/або 
антиген CagA методом ПЛР сироватки крові у 40 дітей. 
Отже, в І групі дітей зі статусом НрСаgA«+» було 40, а зі 
статусом НрСаgA«–» – 20. Тривалість інфікування Н.pylori 
в І групі склала: вперше виявлене інфікування Нр у 27 
дітей, інфікування 1-2 роки – у 12, 2-3 роки – у 11, інфіку-
вання понад 3-5 років – у 10 дітей. 

В І групі проаналізували показник успішної ерадика-
ції Нр залежно від тривалості інфікування Н.pylori і 
встановили, що найвищий показник (96,2%) був у 
дітей з інфікуванням Нр до 1 року, у дітей з інфікуван-
ням 1-3 роки та з інфікуванням понад 3 роки – 17,4% та 
20% відповідно. Висока ефективність АГБТ у дітей з 
тривалістю інфікування до 1 року свідчить, що нетри-
валий стаж інфікування Нр є предиктором успішної 
ерадикації.

Наводимо результати визначення 25(ОН)D в І групі: у 
22 дітей виявлено нормальне забезпечення вітаміном D, 
у 38 – знижене забезпечення або дефіцит вітаміну D.

Показник ефективної ерадикації у обстежених дітей І 
та ІІ групи склав 75,6% (68 із 90 дітей) і не залежав від 
клінічного варіанту ФД: ПДС – у 81,1%, ЕБС – у 75%, змі-
шана ФД – у 70%.

У 24 дітей І групи показання до застосування АГБТ 
базувалося на одночасному її проведенні членам роди-
ни першого або другого ступеня споріднення, хворим 
на хронічний гастрит, дуоденальну виразку або рак 
шлунка. В І-1(л) та І-2(л) групу увійшло 11 та 13 дітей від-
повідно: показник успішної ерадикації спостерігали у 
21 дитини із 24. Зазначене свідчить про високий показ-
ник успішної ерадикації у дітей з осередку з високим 
інфікуванням H.рylori, що збігається з результатами 
інших дослідників [17]. 

В І групі ефективною АГБТ була у 47(78,3%) із 60 дітей з 
ФД: в І-1(л) та І-2(л) групі 73,3% і 83,3% відповідно. 
Проаналізувавши ефективність АГБТ з урахуванням ста-
тусу НрCagA, встановлено, що показник успішної еради-
кації був різним: в І-1(л) групі ерадикація була успішною 
у 15 (93,8%) із 16 дітей зі статусом НрCagA«+», а зі стату-
сом НрCagA«–» – у 7 (50%) дітей (у 7 інших дітей ерадика-
ція була неуспішною).

В І-2(л) групі ерадикація була успішною у 22 (91,7%) із 
24 дітей зі статусом НрCagA«+», а зі статусом НрCagA«–» 
– у 3 (50%) дітей (у 3 інших дітей ерадикація була неу-
спішною). Залежно від забезпечення вітаміном D еради-
кація була успішною у 18 (81,8%) із 22 дітей з нормаль-
ним забезпеченням вітаміном D та у 7 (87,5%) дітей з 
дефіцитом вітаміну D.

Таблиця 1
 Клінічні прояви в обстежених дітей з функціональною 
диспепсією, в балах

Показники
І група
n=60

ІІ група
n=62

Больовий абдомінальний синдром 2,07±0,76 2,05±0,74

Швидке насичення їжею 1,63±0,74 1,74±0,47

Відрижка 1,93±0,8 2,01±0,76

Рис.1. Порушення кислотоутворюючої та моторної функцій у 
дітей з різними клінічними формами функціональної 
диспепсії, %.
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В ІІ-1(л) групі АГБТ була ефективною у 21 (70%) із 30 
дітей: у 20 (95,2%) із 21 дитини зі статусом НрCagA«+» та 
у 1 (11,1%) із 9 дітей зі статусом НрCagA«–».

В зазначеній групі, ІІ-1(л), у дітей з НрCagA«–»-статусом 
виявлено низький показник успішної ерадикації у разі 
семиденної трикомпонентної стандартної АГБТ на основі 
інгібітора протонної помпи. Отже, НрCagA«–»-статус 
дітей з ФД може слугувати додатковим предиктором 
неефективної АГБТ.

Співставлення показників успішної ерадикації Нр у 
дітей з недостатнім забезпеченням або дефіцитом вітамі-
ну D в усіх 3-х лікувальних групах виявило, що найвищі 
показники були в І-2(л) групі – 87,5% і І-1(л) групі – 73,3%, 
а найнижчий – в групі ІІ-1(л) – 4 (14,3%) дітей. 
Співставлення показників І та ІІ групи з недостатнім 
забезпеченням або дефіцитом вітаміну D виявило, що 
найвищий показник успішної ерадикації був в І групі – 
76,3%, а найнижчий – 32,6% – в ІІ групі. В І-2 (л) групі 
(потрійна АГБТ на основі препарату вісмуту) показник 
успішної ерадикації перевищив такий в ІІ-1(л) групі (стан-
дартна потрійна АГБТ) як у дітей з дефіцитом вітаміну D 
– 7 (87,5%) і 10 (66,7%) відповідно, так і у дітей зі статусом 
НрСagA«–» – 3 (50,0%) і 1 (11,1%) відповідно.

В І-1(л) групі ПАГБТ з ад’ювантною складовою – препа-
ратом вітаміну D та І-2(л) групі (без препарату вітаміну D) 
показник успішної ерадикації Нр був найвищим 73,3% в 
І-1(л) групі: у НрCagA«+» і НрCagA«–» – 93,8% і 50% відпо-
відно. Так само у дітей з недостатнім забезпеченням або 
дефіцитом вітаміну D показник ерадикації Нр був вищим 
в І-1(л) групі, ніж в І-2(л) групі – 73,3% і 23,3% відповідно.

Таким чином, модифіковані схеми на основі препарату 
вісмуту як у дітей з НрСagA«+»-статусом, так і у дітей з 
НрСagA«–» забезпечують високий показник успішної 
ерадикації. У дітей з НрСagA«–» та з дефіцитом вітаміну D 
оптимальним є включення до ПАГБТ на основі вісмуту в 
якості ад’ювантної складової препарату вітаміну D.

Окрім цього, в жодної дитини І групи, які отримували 
як 10-денну ПАГБТ, так і 7-денну трикомпонентну АГБТ на 
основі препарату вісмуту, не спостерігали побічних 
ефектів, тоді як в ІІ-2(л) базисна патогенетична терапія 
(прокінетики, антацидні, антисекреторні препарати або 
їх поєднання) у кожної четвертої дитини супроводжува-
лась нудотою, іноді відмовою від прийому зазначених 
препаратів.

Результати дослідження ефективності АГБТ у дітей з ФД 
свідчать, чому деякі з рекомендацій для дорослих не 
можуть застосовуватися у дітей [13, 17, 19]. Відомо, що 
ерадикація H.pylori при відсутності гастриту та дуоде-
нальної виразки не може привести до поліпшення симп-
томів. Також у дорослих вважається, що тільки в одного 
з 12 пацієнтів з невиразковою диспепсією після ерадика-
ції H.pylori зникають клінічні прояви [9, 17].

В І групі спостереження в катамнезі впродовж 1 року 
встановило, що у дітей з успішною ерадикацією та у дітей 

з неуспішною ерадикацією результати лікування були 
різними. Аналіз показників КУФ через 12 місяців після 
АГБТ в І групі виявив: у 4 дітей з успішною ерадикацією 
Нр була порушена КУФ, із них у 3 – підвищена, у 1 – зни-
жена. На противагу, у 12 дітей із 13 з неуспішною еради-
кацією виявили порушення КУФ: у 10 – підвищену, у 2 
дітей – знижену; саме у цих дітей впродовж 1 року насту-
пили рецидиви хвороби – по 1 у 5 дітей, в інших 5 – по 2 
рецидиви, по 3 рецидиви – у 2 дітей.

Отримані результати порівняльного вивчення ефек-
тивності послідовної ерадикаційної терапії з варіанта-
ми стандартної потрійної терапії співпадають з резуль-
татами інших дослідників, які довели, що схема послі-
довної ерадикаційної терапії забезпечила успішну ера-
дикацію Нр з показником 93,5% [14]. Крім того, відомо, 
що послідовна 10-денна терапія забезпечує таку ж 
ефективність, як квадротерапія  і 14-денна потрійна 
терапія [14], і послідовна терапія є більш ефективною у 
хворих з високим ризиком резистентності до клари-
троміцину [9]. Про це свідчать і результати нашого 
дослідження.

Перспективним напрямком подальших досліджень є 
вивчення ефективності ад’ювантних складових до АГБТ 
для контролю гелікобактерної інфекції у дітей з ФД в 
родинах з високим ступенем контамінації Нр.

Висновки
1. Чинниками функціональної диспепсії у дітей є обтяжений 

родинний анамнез, вегетативна дисфункція, 

психоемоційне перевантаження в школі та вдома, а також 

Нр-інфікування. У дітей з ФД не встановлено зв’язку між 

НрCagA-статусом та клінічним варіантом хвороби. 

Діагностувавши ФД у дитини або підлітка, доцільно 

змінити його стиль життя, модифікувати режим дня та 

харчування. Всім дітям з ФД доцільно призначити 

немедикаментозне лікування, а у разі потреби – 

патогенетичне лікування: прокінетики, антацидні, 

антисекреторні препарати або їх поєднання.

2. В подальшому індивідуалізувати показання до проведення 

АГБТ у дитини з ФД: одночасна ерадикація у членів 

родини з Нр-залежними станами у родичів І та ІІ лінії, 

власне інфікування НрCagA«+», виявлення Нр в біоптатах 

СОШ. У дітей з ФД як 10-денна ПАГБТ, так і 7-денна 

трикомпонентна АГБТ на основі препарату вісмуту 

забезпечують високий показник ерадикації Нр.

3. Ефективність ерадикації Нр залежить від предикторів 

ефективності АГБТ – CagA-статусу і забезпечення 

організму дитини вітаміном D, і не залежить від клінічного 

варіанту ФД. Дітям з НрCagA«–»-статусом в поєднанні зі 

зниженим забезпеченням або дефіцитом вітаміну D 

доцільно включати в якості ад’ювантної складової 

препарат вітаміну D в дозі 2000-3000МО/доба до 

10-денної послідовної АГБТ на основі препарату вісмуту, 

що підвищує ефективність ерадикації Нр.
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