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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РІЗНИХ СХЕМ 
АНТИГЕЛІКОБАКТЕРНОЇ ТЕРАПІЇ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ 
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Comparative analysis the efficiency of different arrangements of antihelicobacter therapy of duodenal 
ulcer in children
Sokolnyk S.V.
Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
The objective. To assess the efficiency of different arrangements of antihelicobacter triple therapy in children from 
Chernivtsi region with duodenal ulcer.
Material and methods. The results of medical treatment of 120 children in age 6 to 18 years old, suffering from the 
duodenal ulcer, were analyzed. Depending on the combination of drugs triple eradication therapy (Bismuthate tripotassium 
dicitrate, Amoxicillin, Clarithromycin, Furazolidone, Ranitidine, Omeprazole), children were divided into six groups. The 
effectiveness of treatment was evaluated for clinical and paraclinical criteria, resistance of Helicobacter pylori eradication 
and analysis of epidemiological indicators (RRR - relative risk and NNT - number needed to treat).
Results. It has been used Bismuthate tripotassium dicitrate, Amoxicillin and antisecretory drugs in eradication treatment of 
patients with duodenal ulcer guaranteed quicker positive dynamics of clinical symptoms, quicker clinical remission, intention 
ulcer defect, eradication of resistance was 80%. In this case, the relative risk of relapse decreased on average by 0,55 
times when using these schemes of eradication treatment.
Conclusion. Comparative analysis of different arrangements of antihelicobacter therapy showed the need for further 
search of optimum schemes eradication Helicobacter pylori, which have high effectiveness and safety.
Keywords: children, duodenal ulcer, Helicobacter pylori, eradication therapy.

Сравнительный анализ эффективности разных схем антихеликобактерной терапии язвенной 
болезни двенадцатиперстной кишки у детей
Сокольник С.В.
Буковинский государственный медицинский университет, г.Черновцы, Украина
Цель. Оценить эффективность разных схем антихеликобактерной тройной терапии у детей Черновицкой области 
с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. 
Материал и методы. Проанализированы результаты лечения 120 детей в возрасте от 6 до 18 лет, страдающих 
язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. В зависимости от комбинации препаратов тройной эрадикационной 
терапии (висмута трикалия дицитрат, амоксициллин, кларитромицин, фуразолидон, ранитидин, омепразол) дети были 
разделены на шесть групп. Эффективность лечения оценивали за клинико-параклиническими критериями, стойкостью 
эрадикации Helicobacter pylori и анализом эпидемиологических показателей (RRR – снижение относительного риска и 
NNT – количество больных, которых необходимо пролечить для достижения позитивного результата).
Результаты. Установлено, что использование в качестве эрадикационной терапии висмута трикалия дицитрата, 
амоксициллина и антисекреторного препарата у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, обеспечива-
ло более быструю положительную динамику клинических симптомов, более быстрое наступление клинической ремис-
сии, заживление язвенного дефекта; стойкость эрадикации составила 80%. При этом относительный риск развития 
рецидивов заболевания снизится в среднем в 0,55 раза при использовании данных схем эрадикационного лечения.
Заключение. Сравнительный анализ эффективности разных схем антихеликобактерной терапии показал необ-
ходимость дальнейшего поиска оптимальных схем эрадикации Helicobacter pylori, которые обладают высокой 
эффективностью и безопасностью. 
Ключевые слова: дети, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, Helicobacter pylori, эрадикационная терапия.
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ПЕДИАТРИЯ

Проблема виразкової хвороби дванадцятипалої кишки 
(ВХДПК) в дітей, незважаючи на досягнення останніх років у 
діагностиці та лікуванні, залишається недостатньо вивченою, 
а певні її аспекти - далекими від вирішення. У сучасній дитячій 
гастроентерології не втрачають актуальності питання ефек-
тивності та безпеки лікування ВХДПК з метою досягнення 
стійкої ремісії захворювання та попередження розвитку 
ускладнень [1]. Незважаючи на появу в останні роки великої 
кількості сучасних ефективних противиразкових препаратів 
та розробку різних схем ерадикації Helicobacter pylori (HP), 
інтерес до проблеми лікування ВХДПК не зменшується [2].

Мультицентрові рандомізовані дослідження з високим 
ступенем доказовості довели, що майже всі виразки ДПК 
асоційовані з НР [3]. Антигелікобактерна терапія є основним 
стандартом лікування НР-асоційованої ВХДПК, що регламен-
товано міжнародними рекомендаціями (Маастрихт І, 1996; 
Маастрихт ІІ, 2000; Маастрихт ІІІ, 2005; Маастрихт IV, 2010) [4]. 
Досвід ряду вчених щодо застосування протягом останніх 
15-20 років комбінацій антигелікобактерних схем лікування 
показав, що після ерадикації НР частота рецидивування 
захворювання становить 5-10% протягом п’яти років, проте у 
хворих, що не отримували ерадикаційну терапію виразки 
рецидивували майже у 100% випадків протягом двох років 
[4, 5]. Крім того, доведено, що комплексна ерадикаційна тера-
пія призводить до деконтамінації НР та швидкого загоєння 
виразкового дефекту більше, ніж у 80% хворих, значно зни-
жує частоту рецидивування виразки та ризик розвитку 
ускладнень [6]. Проте, незважаючи на позитивні моменти 
комплексної антигелікобактерної терапії (швидке досягнен-
ня клінічного покращення та стійкий ефект ерадикації), 
останніми роками спостерігається ряд проблем, пов’язаних 
із розвитком резистентності НР до антибіотиків [7]. 
Встановлено, що жодна з схем антигелікобактерної терапії не 
призводить до 100% ерадикації, більшість із них мають побіч-
ні ефекти. Так, метааналіз ряду досліджень, проведених у 
США, виявив резистентність до метронідазолу у 36,9%, до 
кларитроміцину у 10,1%, до амоксициліну у 1,4% виділених 
штамів. Крім того, виявлено тенденцію до зростання поліре-
зистентних штамів (11,1%), що можна вирішити лише суворо 
регламентуючи підходи до ерадикації [8]. Проте вченими 
було доведено зменшення ефективності потрійної ерадика-
ційної терапії за останні 13 років з 90,6 до 74,8% [4, 8]. Тому 
нині продовжується пошук оптимальних схем лікування 
ВХДПК в дитячому віці, що мають достатню ефективність та 
безпеку.

Мета роботи. Провести порівняльний аналіз різних схем 
потрійної антигелікобактерної терапії, що застосовуються в 
лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки в дітей 
Чернівецької області.

Матеріал та методи дослідження. Проведено ретроспек-
тивний аналіз 120 історій хвороб та амбулаторних карт дітей, 
що знаходились на лікуванні в МДКЛ та ОДКЛ м.Чернівці з 
2009 по 2011 рр. із діагнозом ВХДПК. Середній вік дітей – 
12,6±2,4 років. Критерії включення: наявність НР; проведена 

потрійна ерадикаційна терапія; вік – 6-18 років. Критерії 
виключення: вживання антибактеріальних та антисекретор-
них препаратів протягом останніх трьох місяців; ускладнена 
ВХДПК; супутня патологія. Протокол дослідження схвалено 
етнічною комісією Буковинського державного медичного 
університету, дотримані всі вимоги Гельсінської декларації 
Всесвітньої медичної асоціації та українського законодавства 
щодо збереження персональних даних. Дітей розподілено на 
шість груп залежно від схем антигелікобактерної терапії: 
перша (20 осіб) – діти, що отримували вісмуту трикалію дици-
трат (ВТД) (4-8мг/кг на добу) + амоксицилін (А) (25 мг/кг на 
добу) + фуразолідон (Ф) (10 мг/кг на добу) протягом 7 діб; 
друга (20 осіб) – діти, що отримували ВТД (4-8мг/кг на добу) + 
кларитроміцин (К) (7,5 мг/кг на добу) + Ф (10 мг/кг на добу) 
протягом 7 діб; третя (20 осіб) – діти, що отримували ВТД 
(4-8мг/кг на добу) + А (25 мг/кг на добу) + ранітидін (Р) (2-8 мг/
кг на добу) протягом 7 діб; четверта (20 осіб) – діти, що отри-
мували інгібітор протонової помпи (ІПП) (омепразол 0,5-0,8 
мг/кг на добу) + А (25 мг/кг на добу) + Ф (10 мг/кг на добу) про-
тягом 7 діб; п’ята (20 осіб) – діти, що отримували ІПП (омепра-
зол 0,5-0,8 мг/кг на добу) + К (7,5 мг/кг на добу) + Ф (10 мг/кг 
на добу) протягом 7 діб; шоста (20 осіб) – діти, що отримували 
ІПП (омепразол 0,5-0,8 мг/кг на добу) + А (25 мг/кг на добу) + 
ВТД (4-8 мг/кг на добу) протягом 7 діб. Схеми лікування при-
значали відповідно до наказу МОЗ України № 438 від 
26.05.2010 року. В перші три групи (з першої по третю) входи-
ли діти до 12 років, в другі три (з четвертої по шосту) – діти 
після 12-річного віку. Групи репрезентативні за статтю та міс-
цем проживання, а перша-третя (6-11 років) та четверта-
шоста (12-18 років) ще й за віком (р>0,05). 

Діагноз ВХДПК верифікувався за допомогою клінічного, 
ендоскопічного та морфологічного дослідження. 
Езофагогастродуоденоскопію виконували за загальноприй-
нятою методикою фіброгастродуоденоскопом “Pentax FG – 
24P” для верифікації діагнозу, оцінки морфологічних змін 
слизової оболонки за візуально–аналоговою шкалою, визна-
чення ендоскопічних критеріїв наявності НР, проведення 
щиткової біопсії слизової оболонки шлунка (антрум і тіло 
шлунка) та ДПК за загальноприйнятими правилами забору з 
наступним приготуванням мазка-відбитка, фарбуванням та 
бактеріоскопією з метою діагностики HP. Інфікування НР під-
тверджували імуноферментним методом шляхом кількісного 
визначення IgG-антитіл до НР у сироватці крові (UBI 
MAYIWELL™, США). Дослідження концентрації антигену НР в 
калі з визначенням токсигенних штамів НР проводили мето-
дом полімеразної ланцюгової реакції.

Ефективність лікування оцінювали за клінічно-
параклінічними критеріями (строки зникнення больового, 
диспепсичного та астеновегетативного синдромів, рубцю-
вання виразки, нормалізація кислотоутворювальної функції 
шлунка) та ерадикацією НР. Оцінку ефективності ерадикацій-
ної терапії оцінювали через чотири та шість тижнів після 
початку противиразкової терапії. Статистична обробка отри-
маних даних проводилась за допомогою пакета комп’ютерних 
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програм «Statistica 6.0». Різниця вважалася вірогідною при 
р<0,05. Крім того, ефективність лікування оцінювали за допо-
могою аналізу епідеміологічних показників (RRR – зниження 
відносного ризику та NNT – кількість хворих, яких потрібно 
пролікувати для досягнення позитивного результату). 

Результати дослідження та їх обговорення. За клінічно-
параклінічними показниками до початку лікування групи 
не відрізнялися. У всіх дітей при оформленні до лікувально-
го закладу спостерігалися типові клінічні прояви заго-
стрення захворювання (больовий (100%), диспепсичний 
(76,7%) та інтоксикаційний синдроми (68,3%)). На фоні ліку-
вання всі хворі констатували покращення самопочуття та 
регресію клінічних проявів. Проте відмічалися суттєві від-
мінності в динаміці клінічних симптомів у дітей порівню-
вальних груп (рис.1). 

Примітка. * - різниця вірогідна щодо ознак у дітей першої, другої, 
четвертої та п’ятої груп (р<0,05)

Так, у хворих першої групи (ВТД+А+Ф) больовий синдром 
зникав на 5,2±1,3 день, диспепсичний – на 4,3±1,1 день, 
інтоксикаційний – на 3,9±0,8 день; другої групи (ВТД+К+Ф): 
больовий - на 6,9±1,8 день, диспепсичний – на 6,2±1,6 день, 
інтоксикаційний – на 5,8±1,4 день; третьої групи (ВТД+А+Р): 
больовий - на 4,4±0,9 день, диспепсичний – на 3,8±0,7 день, 
інтоксикаційний – на 3,3±0,5 день; четвертої групи 
(ІПП+А+Ф): больовий - на 5,1±1,2 день, диспепсичний – на 
4,2±0,9 день, інтоксикаційний – на 3,8±0,7 день; п’ятої групи 
(ІПП+К+Ф): больовий - на 6,4±1,7 день, диспепсичний – на 
5,8±1,5 день, інтоксикаційний – на 4,9±1,2 день; шостої 
групи (ІПП+А+ВТД): больовий - на 4,3±0,9 день, диспепсич-
ний – на 3,2±0,5 день, інтоксикаційний – на 2,9±0,3 день. 
Отже, виявлено, що в дітей третьої (ВТД+А+Р) та шостої 
(ІПП+А+ВТД) груп спостерігалася найбільш швидка регре-
сія основних клінічних проявів захворювання (р<0,05).

Ендоскопічна картина ВХДПК у дітей характеризувалася 
наявністю у 85,8% дітей поодиноких виразок малого та 
середнього розмірів по передній або задній стінках цибу-
лини ДПК, у решти дітей – множинними виразковими 
дефектами слизової оболонки ДПК. У всіх хворих виявле-
но ознаки дуоденіту. При повторному ендоскопічному 

дослідженні, проведеному на 28 добу, вірогідно частіше 
діагностовано ознаки дуоденіту в дітей першої, другої, 
четвертої та п’ятої груп порівняно із хворими третьої та 
шостої груп (р<0,05). Загоєння виразкового процесу в 
дітей першої групи (ВТД+А+Ф) наприкінці четвертого 
тижня лікування відмічено у 65,0%, шостого тижня – у 
95,0%; другої групи (ВТД+К+Ф) – 60,0% та 90,0%; третьої 
групи (ВТД+А+Р) – 85,0% та 100%; четвертої групи 
(ІПП+А+Ф) – 75,0% та 95,0%; п’ятої групи (ІПП+К+Ф) – 65,0% 
та 90,0%; шостої групи (ІПП+А+ВТД) 80,0% та 100% відпо-
відно. Отже, слід зазначити, що наприкінці четвертого 
тижня в жодній групі дітей не вдалося досягти повного 
рубцювання виразкового дефекту та зникнення запален-
ня; наприкінці шостого тижня – у незначної частини дітей 
першої, другої, четвертої та п’ятої груп ще зберігалися 
незначно виражені ознаки дуоденіту.

Виявлено позитивні результати щодо нормалізації рівня 
кислотопродукувальної функції шлунка, причому вірогід-
ної різниці в дітей порівнювальних груп ми не виявили 
(р>0,05), хоча тенденція до більш швидкої стабілізації в 
параметрах показників рН шлункового соку відмічена в 
дітей, що отримували в схемі лікування антисекреторний 
препарат. 

Повної ерадикації НР не вдалося досягнути в жодній 
групі хворих. Проте високу терапевтичну ефективність 
ерадикаційних схем виявлено в дітей третьої та шостої 
груп. Так, у дітей першої групи стійка ерадикація НР 
наприкінці шостого тижня відмічена у 70,0%, другої групи 
– у 65,0%, третьої групи – у 80,0%, четвертої групи – у 
75,0%, п’ятої групи – у 60,0%, шостої групи – у 80,0% хво-
рих (рис.2). Отримані результати збігаються з даними 
багатьох дослідників [1, 4, 5], що пояснюють такий відсо-
ток ерадикації зростанням останніми роками резистент-
ності НР до ряду антибактеріальних препаратів ерадика-
ційної терапії в зв’язку із широким їх використанням при 
лікуванні інших захворювань.

Рис. 1. Динаміка клінічних ознак виразкової 
хвороби дванадцятипалої кишки в дітей 
залежно від схеми антигелікобактерної 
терапії

Рис. 2. Стійкість ерадикацій Нelicobacter pylori 
при різних схемах антигелікобактерної 
терапії в дітей із виразковою хворобою 
дванадцятипалої кишки
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Частота загострень захворювання становила в дітей першої 
групи в середньому 1,79±0,15, у другій - 2,13±0,14, у третій - 
1,48±0,04, у четвертій - 1,86±0,13, у п’ятій - 2,27±0,21, у шостій 
- 1,52±0,08 рази на рік. Отже, в групах дітей із ВТД+А+Р та 
ІПП+А+ВТД схемами лікування загострення виникали вірогід-
но рідше (р<0,01). 

Аналіз основних показників ефективності різних схем ера-
дикаційної терапії при лікуванні ВХДПК показав, що відносний 
ризик розвитку рецидивів захворювання знизиться найбіль-
ше в дітей, що отримують в схемі антигелікобактерного ліку-
вання А, ВТД та антисекреторний препарат (табл. 1).

Отже, при проведенні порівняльного аналізу ефективності 
застосування різних схем потрійної антигелікобактерної тера-
пії ВХДПК виявлено, що найбільш високою терапевтичною 
ефективністю володіють схеми, що застосовували в дітей тре-
тьої та шостої груп. 

Висновок
Потрійна антигелікобактерна схема лікування 
виразкової хвороби дванадцятипалої кишки із 
застосуванням комбінації амоксициліну, вісмуту трикалія 
дицитрату та антисекреторного препарату в дітей різних 
вікових груп дозволяє досягти вірогідно більш високого 
ерадикаційного ефекту порівняно із використанням 
комбінації з кларитроміцином та фуразолідоном. Проте, 
враховуючи поліетіологічність захворювання, необхідно 
розробляти нові, комбіновані, більш ефективні схеми 
лікування Helicobacter pylori-асоційованої виразкової 
хвороби дванадцятипалої кишки в дітей з метою 
досягнення стійкої ремісії захворювання.

Література
1. Видманова Т.А., Жукова Е.А., Вискова И.Н. 

Эффективность антихеликобактерной терапии 
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки у детей. 
Медицинский альманах. 2011. 6(19): 182-184.

2. Авдеев В.Г. Современная терапия язвенной болезни. 
Медицинский совет. 2010; (5-6): 108-111.

3. Сорокман Т.В., Сокольник С.В., Куцобіна Н.Є. 
Гелікобактерна інфекція в дітей Буковини. Медична 
науково-практична конференція “Наука: теорія і 
практика – 2007”. Перемишль (Польща): 2007: 14-15.

4. Осадчук М.М., Купаев В.И., Осадчук А.М. Хеликобактериоз. 
Актуальные и нерешенные проблемы патогенеза и лечения. 
Практическая медицина. 2012. 1(56): 16-21.

5. Елохина Е.В., Скальский С.В., Костенко М.Б. Анализ 
эрадикационной терапии больных язвенной болезнью. 
Омск.науч.вестник. 2012. 1(108): 20-25.

6. Минушкин О.Н., Володин Д.В., Зверков И.В. Возраст и 
эрадикационное лечение язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки. Тер.арх. 2007. 79 (2): 22-26.

7. Saracino I.M., Zullo A., Holton J. et al. High prevalence of 
primary antibiotic resistance in Helicobacter pylori isolates in 
Italy. J. Gastrointestin. Liver Dis. 2012. 21(4): 363-365.

8. Meyer J.M., Silliman N.P., Wang W. Risk factors for 
Helicobacter pylori resistance in the United States: the sur-
veillance of H. pylori antimicrobial resistance partnership 
(SHARP) study, 1993–1999. Ann. Intern. Med. 2002. 
1(136/1):13–24. 

Reference
1. Vidmanova T.A., Zhukova Ye.A., Viskova I.N. Effektivnost 

antikhelikobakternoy terapii yazvennoy bolezni dvenadtsati-
perstnoy kishki u detey. Meditsinskiy almanakh. 2011. 6(19): 
182-184.

2. Avdeyev V.G. Sovremennaya terapiya yazvennoy bolezni. 
Meditsinskiy sovet. 2010; (5-6): 108-111.

3. Sorokman T.V., Sokolnyk S.V., Kutsobіna N.Є. 
Gelіkobakterna іnfektsіya v dіtey Bukovini. Medichna nauko-
vo-praktichna konferentsіya “Nauka: teorіya і praktika – 
2007”. Peremshl (Polshcha): 2007: 14-15.

4. Osadchuk M.M., Kupayev V.I., Osadchuk A.M. Khelikobakterioz. 
Aktualnyye i nereshennyye problemy patogeneza i lecheniya. 
Prakticheskaya meditsina. 2012. 1(56): 16-21.

5. Elokhina Ye.V., Skalskiy S.V., Kostenko M.B. Analiz eradikat-
sionnoy terapii bolnykh yazvennoy boleznyu. Omsk.nauch.
vestnik. 2012. 1(108): 20-25.

6. Minushkin O.N., Volodin D.V., Zverkov I.V. Vozrast i eradikat-
sionnoye lecheniye yazvennoy bolezni dvenadtsatiperstnoy 
kishki. Ter.arkh. 2007. 79 (2): 22-26.

7. Saracino I.M., Zullo A., Holton J. et al. High prevalence of 
primary antibiotic resistance in Helicobacter pylori isolates in 
Italy. J. Gastrointestin. Liver Dis. 2012. 21(4): 363-365.

8. Meyer J.M., Silliman N.P., Wang W. Risk factors for Helicobacter 
pylori resistance in the United States: the surveillance of H. pylori 
antimicrobial resistance partnership (SHARP) study, 1993–1999. 
Ann. Intern. Med. 2002. 1(136/1):13–24.

Відомості про автора:
Сокольник Сніжана Василівна – к.м.н., доцент кафедри педіатрії та медичної 

генетики; 58000, м.Чернівці, проспект Незалежності, 98; тел.: (0372)542682; 

моб. тел.: (050)9368747; E-mail: Sokolnyk.Snizhana@bsmu.edu.ua

© С.В. Сокольник, 2013

Таблиця 1
Оцінка ефективності застосування різних схем 

антигелікобактерної терапії в лікуванні виразкової 
хвороби дванадцятипалої кишки в дітей

Схема лікування RRR (95% СІ) NNT (95% СІ)
ВТД+А+Ф 0,51 (0,08-3,64) 3,1 (1,22-6,51)
ВТД+К+Ф 0,41 (0,04-4,28) 4,2 (1,12-6,84)
ВТД+А+Р 0,56 (0,07-3,45) 2,6 (1,03-4,28)
ІПП+А+Ф 0,48 (0,11-5,38) 3,4 (0,87-6,35)
ІПП+К+Ф 0,39 (0,13-2,49) 4,5 (1,31-8,32)
ІПП+А+ВТД 0,59 (0,12-5,26) 2,7 (0,54-4,89)

Отримана: 2.01.2013    Прийнята до друку: 15.02.2013 


