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ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОСЛІДОВНОЇ АНТИГЕЛІКОБАКТЕРНОЇ 
ТЕРАПІЇ У ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМ ГАСТРОДУОДЕНІТОМ

$.%.&'()*+,-.*)
/)0+'1)2.134 56(37134 81+,69-3:6: +561+ ;.;. <'='5'2.0>, #36,, !*9)31)

The efficiency of anti-helicobacter therapy in children with chronic gastroduodenitis
Khodakivskaya S.P.
O.O.BohomoletsNationalMedicalUniversity, Kiev
The objective. To study the efficiency of modified scheme of consistent anti-helicobacter therapy (AHBT) based on 
inclusion of bismuth preparation in children with chronic gastroduodenitis and frequency of reinfection in children with 
reached eradication.
Patients and methods.The 195 children with chronic gastroduodenitis associated with Hp-infection aged 7-16 years 
were examined.For evolution of treatment efficiency depending on AHBT (anti-helicobacter therapy) version 3 groups were 
formed.The comparative evolution of efficiency of consistent AHBT in children with chronic gastroduodinitis associated with 
Hp-infection was conducted.
Results. It was founded that consistent therapy with “de-NOL” inclusion is the most effective particularly in children with 
decreased gastroprotection. In this group of children the repeated infection occur too much rarely.
Conclusions. the consistent AHBT based on inclusion of bismuth preparation ensures the more successful eradication, 
normalizes the gastroprotection indexes and prevents the repeated relapses.
Key words: chronic gastroduodenitis, eradication therapy, Denol, reinfection, children.
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ПЕДИАТРИЯ

На теперішній час основою лікування хронічного 
гастродуоденіту (ХГД), асоційованого з Helicobacterpylori 
(Нр), є антибактеріальна терапія (АГБТ), а не терапія 
антисекреторними препаратами [1, 2]. ЕрадикаціяНр є 
одним з першочергових завдань в клінічній практиці [3]. 
В Європі впроваджуються рекомендації чотирьох 
Маастрихтських консенсусів з діагностики та лікування 
Нр-інфекції (1996, 2000, 2005, 2010 р.), в яких чітко 
обґрунтовано положення щодо діагностики та лікуван-
ня цієї інфекції [4, 5], а в педіатричний практиці – чисель-
ні Настанови ESPGHAN and NASPGHAN за період 1996-
2011 рр. Але зазначене не є достатнім доказом для час-
тини вітчизняних дитячих гастроентерологів, які й до 
цих пір чітко не визначилися з зазначеними рекоменда-
ціями і на практиці нечасто призначають АГБТ. Доречно 
навести думку і відношення Баррі Маршала: «Для чого 
проводити діагностику Нр-інфікування якщо не засто-
совувати АГБТ?». 

На даний час спостерігається зниження ефективності 
стандартних схем терапії інфекції Нр [6, 7]. Резистентність 
Нр до макролідів і метранідазолу часто є причиною 
невдач у лікуванні. За останнє десятиріччя в схемах анти-
гелікобактерної терапії АГБТ першої лінії найчастіше 
використовують «де-нол», який має бактерицидний 
ефект і запобігає розвитку первинної і вторинної резис-
тентності Нр до антибіотиків. Крім того, «де-нол» має 
гастропротективну дію.

Основним напрямком подолання резистентності до 
Нр є новітня методика послідовної ерадикаційної терапії 
[7] тривалістю 10 днів: у перші 5 днів дитина отримує 
антисекреторний препарат + амоксицилін, а наступні 5 
днів – зазначені 2 препарати + кларитроміцин. 
Ефективність послідовної схеми АГБТ вища в порівнянні 
з класичною потрійною [8].

Успішність лікування дітей з хронічними гастродуоде-
нальними захворюванням (ХГДЗ), асоційованими з 
Нр-інфекцією, окрім ефективності схем АГБТ, визнача-
ється точністю методів діагностики Нр та частотою 
повторного зараження цією бактерією дітей з досягну-
тою ерадикацією.

Мета дослідження — вивчити ефективність модифі-
кованої схеми послідовної антигелікобактерної терапії 
на основі включення препарату вісмуту у дітей з хроніч-
ним гастродуоденітом та частоту реінфекції у дітей з 
досягнутою ерадикацією.

Матеріали та методи. Обстежено 195 дітей з ХГД, асо-
ційованим з Нр, у віці 7-16 років (середній вік – 13,03 
років). У дослідження включали тільки тих дітей, у яких 
ФГДС була необхідною діагностичною процедурою. 
Серед обстежених було 101 (51,8%) дівчаток та 94 (48,2%) 
хлопчики. Обстежено 30 здорових дітей цього ж віку. 
Діагноз базувався на клініко-анамнестичних даних та 
комплексному інструментально-лабораторному обсте-
женні. Діагностику Нр-інфікування проводили комплек-

сно за результатами: швидкого уреазного тесту та анти-
генів Нр у випорожненнях НрSA (Stool-test), у 60 хворих 
були вивчені мазки-відбитки біоптатів СОШ . 

Кислотоутворюючу функцію (КУФ) шлунка оцінювали 
за показниками дебіт-години соляної кислоти в базальну 
і стимульовану фази секреції на ентеральний подразник 
або за методом внутрішньошлункової рН-метрії. 

Рівень пепсиногену-1 (ПГ-1) сироватки крові визнача-
ли за допомогою діагностичного набору GastroPanel 
BIOHIT (Фінляндія) методом ELISA.

Для оцінки ефективності лікування в залежності від 
варіанту АГБТ було сформовано 3 групи. Основну групу 
(І група) склали 57 дітей, які отримували послідовну ера-
дикаційну терапію: спочатку 5-денний подвійний комп-
лекс (препарат вісмуту + амоксицилін), а в подальшому 
– 5-денний з чотирьох складових (ранітидин + амокси-
цилін + препарат вісмуту + кларитроміцин); тривалість 
лікування – 10 днів. Препарат вісмуту призначали у віко-
вій дозі 2 рази на добу: 7-11 років – 100-140 мг на при-
йом; 12-16 років – 160-220 мг на прийом (або з розра-
хунку – 4 мг/кг на 1 прийом). Крім того, після завершен-
ня ерадикаційної терапії продовжували лікування рані-
тидином у віковій дозі 1 раз на ніч ще 2 тижні. ІІ група – 
50 дітей отримували послідовну ерадикаційну терапію: 
спочатку 5-денний подвійний комплекс (ранітидин + 
амоксицилін), а в подальшому – 5-денний комплекс 
(ранітидин + амоксицилін + кларитроміцин); тривалість 
лікування – 10 днів. Групу порівняння (ІІІ група) склали 
63 дитини – отримували потрійну ерадикаційну терапію 
тривалістю 7 днів. Залежно від варіанту останньої їх роз-
поділено на 2 лікувальні групи порівняння: ІІІ-1(л) група 
– 32 хворих – ранітидин + амоксицилін + кларитромі-
цин; ІІІ-2(л) група – 31 хворий – омепразол + амоксици-
лін + кларитроміцин. Групу контролю (ІV група) склали 
10 хворих на ХГД, асоційованим з Нр, яким ерадикацію 
не проводили – отримували патогенетичну антисекре-
торну терапію: ранітидин коротким курсом 7-10 днів, в 
подальшому з переходом на підтримуючу дозу трива-
лістю 1 місяць.

Статистичну обробку виконували з використанням 
пакету прикладних програм Statistica i Excel. Для оцінки 
вірогідності отриманих результатів використовували 
методи варіаційної статистики за критеріями Фішера-
Ст'юдента.

Результати дослідження та їх обговорення. При 
ендоскопічному дослідженні візуалізували гіперемію 
СОШ у всіх обстежених, антральний гастрит – у 184 
(94,4%); гіперемію слизової оболонки дуоденум спосте-
рігали у 173 (88,7%) дітей. Дуоденогастральний рефлюкс 
виявлено лише у 4 дітей. Ерозивний антральний гастрит 
спостерігали лише у 1 хворого (0,5%).

За результатами гістологічного дослідження у 60 дітей 
виявили поверхневий гастрит: антральний – у 83,3%, у 
16,7% – розповсюджений гастрит, ізольованого уражен-
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ня тіла шлунка не виявлено в жодному випадку. За ступе-
нем запалення антральний гастрит ІІ та ІІІ ступеня мав 
місце у 66,7% та 13,3% дітей відповідно. Нейтрофільна та 
змішана інфільтрація як показники активності запалення 
СОШ у дітей 12-16 років корелювали з антральною ноду-
лярністю та ступенем колонізації Нр. У обстежених дітей 
ступінь колонізації Нр був різним: І ступінь – у 30% хво-
рих, ІІ ступінь – у 53,3%, ІІІ ступінь – у 16,7% дітей. 
Активність запального процесу корелює зі ступенем 
обсіменіння Нр (r =0,52).

Кислотоутворююча функція шлунка була підвищеною 
у 60,8% дітей, збереженою – у 39,2 % дітей. Частота гіпе-
рацидного стану залежала від віку: 7-11 років – у 26 хво-
рих (22%), 12-16 років – у 50 хворих (65,8%). Отже, у дітей 
12-16 років гіперацидний стан зустрічався частіше.

Показники ПГ-1 сироватки крові в стадії загострення 
ХГД знаходились в межах 30-119,3 нг/мл, а в здорових – в 
діапазоні 20-98 нг/мл. У здорових дітей показники зна-
ходились в діапазоні 46,2-57,6 нг/мл, що і було прийнято 
нами за норму. У обстежених дітей з ХГД переважали зна-
чно вищі показники ПГ-1 – понад 57,6 нг/мл, що характе-
ризували як гіперпепсиногенемію. У здорових дітей під-
вищений рівень ПГ- 1 виявлено лише у 13,3%; при ХГД як 
в стадії загострення, так і в стадії ремісії – у 56,1%, що 
дозволило розглядати гіперпепсиногенемію як маркер 
гелікобактерасоційованого хронічного гастродуоденіту. 
Встановлено залежність між рівнем ПГ-1 і ступенем мор-
фологічних змін слизової оболонки шлунка, що дозволи-
ло рекомендувати пепсиноген-1 в якості маркера хро-
нічного гастриту, що узгоджується з даними літератури 
[9]. Крім того, у гіперпепсиногенемічних хворих мала 
місце підвищена кислотоутворююча функція.

В стадії загострення ХГД, асоційованого з Нр, рівень 
фукози шлункового соку був зниженим – 36,5±0,61 
ммоль/л, р<0,05 (у здорових – 52,2±2,1 ммоль/л). В пері-
од загострення виявлено кореляційний зв'язок між 
фукозою шлункового соку і ступенем ураження слизової 
оболонки. При аналізі показників ФШС у співставленні з 
ПГ-1 сироватки крові встановлено кореляційний зв’язок 
(r=-0,72) – у гіперпепсиногенемічних дітей був макси-
мально низький рівень фукози шлункового соку.

В стадії peмiciї рівень фукози шлункового соку підви-
щився – 47,0±0,63 ммоль/л, (р<0,05) в порівнянні до 
лікування (36,0±4,5 ммоль/л). 

Показники фукози шлункового соку у хворих на ХГД 
аналізували залежно від тривалості хвороби, статі, спад-
кової схильності до гастродуоденальної патології. 
Достовірної різниці між факторами захисту в залежності 
від тривалості хвороби та статі не встановлено; виявле-
но властиві особливості гастропротекції лише у дітей з 
обтяженою спадковістю.

Все зазначене вище свідчить про пригнічення механіз-
мів захисту СОШ в стадії загострення ХГД, асоційованого 
з Нр, у 63,3% дітей. При інтерпретації цих показників в 

стадії загострення та в стадії ремісії бажано оцінити тип 
гастропротекції у конкретної дитини: високий, середній, 
низький, а також виявити характер порушення гастро-
протекції в стадії загострення – знижена або збережена. 

Порівняльний аналіз показників гастропротекції під 
впливом лікування виявив позитивну динаміку їх – під-
вищення показників фукози шлункового соку. 

Наведені нами дані підтверджують дослідження інших 
дослідників, які рекомендують для оцінки стану гастропро-
текції при хронічному гастродуоденіті використовувати 
визначення фукози як додаткового діагностичного крите-
рію для характеристики стану гастропротекції [10, 11]. 

Для оцінки ефективності АГБТ вивчали вплив на дина-
міку клінічних проявів, нормалізацію показників гастро-
протекції, а також аналізували чинники, що могли впли-
нути на досягнення ерадикації. Ефективність ерадикації 
Нр зазначених схем оцінювали за відсутністю у випо-
рожненнях Нр антигенів HpSA-методом через 1 міс. 
після лікування, через 12 місяців та 1 і 2 роки. У переваж-
ної більшості хворих біль зникав або суттєво зменшував-
ся вже на 3-5 добу від початку лікування. Після лікування 
(через 10 днів) зникали скарги на болі в епігастрії та дис-
пептичні прояви. 

У обстежених дітей співставили антитіла сироватки 
крові до сумарного антигену Hр (IgG) з показником анти-
тіл CagAHр (IgG) і встановили, що антитіла сироватки 
крові до сумарного антигену Hр (IgG) були виявлені у 143 
дітей (73,3%), а антитіла CagA до Hp – у 52 (26,7%). 

В І групі ерадикація була успішною у 87,7% хворих, у 7 
не досягнуто ерадикації Нр. На противагу зазначеному, 
показник ерадикації в ІІ групі склав 84%. В контрольній 
групі після лікування всі 25 дітей залишалися 
Нр-позитивними.

При аналізі ефективності лікування залежно від варі-
анту потрійної схеми АГБТ встановлено, що найвища 
ефективність ерадикації Нр виявлена у ІІІ-1(л) групі – ста-
новить 78,1%; найнижча 77,4% – у ІІІ-2(л) групі. Серед 
дітей з неуспішною ерадикацією спостерігалась серопо-
зитивність до Саg A Нр.

Таким чином, показник успішної ерадикації найвищим 
був у дітей, які отримували послідовну АГБТ з включен-
ням препарату вісмуту. Найнижча ефективність в ІІІ-2(л) 
групі зумовлена не лише варіантом ерадикаційної тера-
пії (О+А+К) та ступенем обсіменіння Нр СОШ, але й висо-
ким рівнем пепсиногену -1 (ПГ-1) сироватки крові та 
зниженою гастропротекцією. 

В І групі з використанням послідовної ерадикаційної 
терапії успішна ерадикація була встановлена у 87,7% 
хворих, у 7 не досягнуто ерадикації Нр. На противагу 
зазначеному, показник ерадикації в ІІ групі склав 81%. 
Побічних ефектів ерадикаційної терапії не спостерігали. 

В контрольній групі (ІІІ група, не отримували ерадика-
ційну терапію) після лікування всі 10 дітей залишалися 
Нр-позитивними.
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При аналізі ефективності лікування залежно від варі-
анту потрійної схеми ерадикаційної терапії встановлено, 
що найвища ефективність ерадикації Нр виявлена у 
ІІ-1(л) групі з використанням схеми: ранітидин + амокси-
цилін + кларитроміцин і становить 85,7%; найнижча – 
76,5% у ІІ-3(л) групі з використанням схеми – омепразол 
+ амоксицилін + кларитроміцин. 

Таким чином, показник успішної ерадикації найвищим 
був у дітей, які отримували послідовну ерадикаційну 
терапію з включенням де-нолу. Найнижча ефективність в 
ІІ-3(л) групі зумовлена не лише варіантом ерадикаційної 
терапії (О+А+К) та ступенем обсіменіння Нр СОШ, але й 
високим рівнем ПГ-І сироватки крові та зниженою гастро-
протекцією.

У обстежених дітей, яким проводили послідовну анти-
гелікобактерну терапію, як і у дітей з потрійною АГБТ, не 
спостерігали небажаного впливу лікування.

Отримані нами результати порівняльного вивчення 
ефективності модифікованої схеми послідовної АГБТ з 
варіантами стандартної потрійної терапії співпадають з 
результатами інших дослідників. Так, у рандомізованому 
контрольованому дослідженні порівнювали ефектив-
ність послідовної 10-денної терапії і стандартної потрій-
ної 7-денної або 10-денної АГБТ і встановили перевагу 
послідовної АГБТ з «де-нолом». Успішна ерадикація у 
випадку послідовної терапії з включенням «де-нолу» 
становила 93,4%, а при використанні стандартної потрій-
ної АГБТ – 76,9% [17].

Таким чином, модифіковану 10-денну схему послідов-
ної ерадикаційної терапії на основі «де-нолу» можна 
призначати, як терапію першої лінії у дітей з ХГД, асоці-
йованим з Нр. Враховуючи відсутність впливу на резис-
тентність Нр до антибіотиків у зазначеної послідовної 
АГБТ, високий показник успішної ерадикації Нр та без-
печність, доцільно використовувати її у дітей з ХГД, асо-
ційованим з Нр, особливо у дітей зі зниженою гастро-
протекцією. 

Крім того, нами була вивчена динаміка клінічних про-
явів ХГД у дітей протягом 1 міс. та 12 міс. після лікування. 
А також проводився аналіз клінічних проявів групи дітей 
через 1 та 2 роки після ерадикації.

Через 1 міс. після ерадикації в І та ІІ групі дітей скарги 
не спостерігались.

Через 12 міс. були проаналізовані клінічні прояви ХГД 
у дітей І та ІІ груп з успішною ерадикацією та всім цим 
дітям були проведені контрольний уреазний тест та 
визначався антиген Нр у калі (Stool-test). Рівень реінфек-
ції представлений на рис. 1. Реінфекція Нр через 12 міс. 
після лікування у дітей з досягнутою ерадикацією була 
нижчою у дітей І групи (50 дітей) – 7,5% (4 дитини) і 
вищою у дітей ІІ групи (47 дітей) – 12,6% (7 дітей).

Було відмічено, що в І та ІІ групах хворих з реінфекцією 
Нр частота повернення клінічних проявів ХГД була 
майже однаковою, наведено в табл. 1.

Через 1 рік після успішної ерадикаційної терапії у 5 
хворих з рінфенкцією Нр не було проявів рецидиву хво-
роби, а в інших 7 дітей були ознаки рецидиву хвороби. У 
5 дітей із 7 з рецидивом хвороби була проведена гастро-
дуоденоскопія з дослідженням біоптатів СОШ та СОД, що 
дозволило виявити візуальні зміни та активність запа-
лення. Аналогічні зміни спостерігали і у 3 дітей без клі-
нічних проявів рецидиву, у яких були показання для 
проведення гастродуоденоскопії.

Спостереження через 1 та 2 роки показало, що у дітей 
І групи повторне інфікування становило 12,5% та 23% 
відповідно. Ці показники були достовірно вищими у 
дітей ІІ групи – 26,5% та 22,1% відповідно. Достовірної 
різниці в клінічних проявах в І та ІІ групах не було.

Таким чином, можна зробити висновок, що найвищу 
ефективність антигелікобактерної терапії у дітей з ХГД, 
асоційованим з Нр, забезпечує послідовна 10-денна тера-
пія з включенням препарату вісмуту, особливо у дітей із 
зниженою гастропротекцією та з високим рівнем ПГ-1 
сироватки крові. Для поліпшення специфічної лаборатор-
ної діагностики інфікування Hp рекомендується викорис-
товувати для первинної діагностики серологічний метод 
дослідження – визначення антитіл CagA до Hр.

!"#$%&'"
1. ! 63,3% "#$%& ' ()*, +,-.#&-/+012 ' 34, / ,$+"#5 

'+6-,$4%007 '0189:$;,7 6+,$4-<4-$%=.#7 '+ 
<-=+'01=+21 >9=-'1 ?@90=-/-6- ,-=9. A-,@#"-/0+ 
%4+"1=+.#&0+ $%4+<#7 ' /=@BC%0072 «"%-0-@9» 
'+D%'<%C9: 0-42+@#'+.#B <-=+'01=#/ >9=-'1 
?@90=-/-6- ,-=9.

E+D@1.7 1
()*$*+$* ,-%.&" /01 +2-23 12 4*#. ,*#). )*'5&6$$. #2-27 

7*829 : 86 :: ;-5,

Симптоми І група (%) ІІ група (%)
Нудота 20,1 22
Блювання 0 0
Раннє насичення 15 18
Порушення апетиту 8 12
Абдомінальний біль 45 50

<"#. 1. <*&2$= -2*$>2'?*@ A- ,-%8.;%4 12 4*#. ,*#). 
,-%&272$%@ B0CD 5 7*829 3 /01 & : 86 :: ;-5,*.
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2. !"#$%&' ()(*+%$,-.+/ ",+%0(1-*23"*+(4,25 +(4"6-5 
' 7-+(# 8 9:;, ".2<-#2$",%= 8 !4, 8"3(86(>'? 
62.1-72$," 10-7(,," +(4"6-@ 8 $*1A>(,,@= 
«7(-,21'», 2.231%$2 ' 7-+(# -8 8,%B(,2A 
0".+42642+(*<-?A +" 8 $%.2*%= 4-$,(= C:-1 
.%42$"+*% *42$-. D <-?5 04'6% 7-+(# 62$+24,( 
-,)-*'$",,@ .62.+(4-0"?+/.@ 8,">,2 4-7E(.

3. C4% ()(*+%$,-# (4"7%*"<-#,-# +(4"6-5 - $-7.'+,2.+- 
*1-,->,%F 642@$-$ *2,+421/,- (,72.*26-5 7-+@= ,( 
642$27@+/. G $.-F $%6"7*"F 7-+@= 62+4-3,2 642$27%+% 
,(-,$"8%$,%# *2,+421/ (4"7%*"<-5!4 (Stool-test).
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