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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ 

 

АГ  – артеріальна гіпертензія 

АТ  – артеріальний тиск 

ГР  – гастроезофагальний рефлюкс 

ГЦ  – гомоцистеїн 

ГГЦ  – гіпергомоцистеїнемія 

ДАТ – діастолічний артеріальний тиск 

ДГР – дуоденогастральний рефлюкс 

ДІ  – добовий індекс 

ДМАТ  – добовий моніторинг артеріального тиску 

ЕКГ –  електрокардіографія 

ЗХС – загальний холестерин 

ХС-ЛПВЩ  – ліпопротеїни високої щільності 

ХС-ЛПДНЩ  – ліпопротеїни дуже низької щільності 

ХС-ЛПНЩ  – ліпопротеїни низької щільності 

ІМТ –  індекс маси тіла 

ІП  – індекс площі 

ІПП  – інгібітор протонної помпи 

ІТС  – індекс талія-стегно 

ІХС – ішемічна хвороба серця 

ІЧ  – індекс часу 

КА – коефіцієнт атерогенності 

ХГ  – хронічний гастрит 

САТ  – систолічний артеріальний тиск 

СОШ  – слизова оболонка шлунку 

СП  – специфічність 

ССЗ  – серцево-судинні захворювання 

ТГ  – тригліцериди 

ФEГДС  – фіброезофагогастродуоденоскопія 
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ЦД  – цукровий діабет 

ЧСС  – частота серцевих скорочень 

ЧТ  – чутливість 

NO  – оксид азоту 

Н. pylori  – Helicobacter pylori 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. У сучасній медицині дедалі частіше спостерігається 

поєднана патологія. Сьогодні не лише в Україні, а й у цілому світі переважно 

реєструються хворі з поліорганними ураженнями, що зумовлює особливості 

клініки та вимагає комплексного підходу до лікування.  

Одною із найбільш поширених хвороб серцево-судинної системи 

вважають артеріальну гіпертензію (АГ), її частка у структурі серцево-судинних 

захворювань (ССЗ) у дорослих в Україні становить 47,2 % [17]. Згідно з даними 

експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я,  АГ визнана однією з 

найбільш розповсюджених неінфекційних пандемій у світі [18, 57, 137]. 

Несвоєчасно діагностована і неефективно пролікована АГ часто стає причиною 

низки ускладнень.  

Серед супутніх АГ захворювань значну нішу займають ураження органів 

травлення, вагому частку серед яких займає хронічний гастрит (ХГ). Частота 

виявлення ХГ та гастродуоденіту по Україні на сьогодні сягає 21,09 % [39, 46]. 

Зазвичай ХГ є наслідком персистенції  Helicobacter pylori (Н. pylori) у слизовій 

оболонці шлунку (СОШ). На сьогодні рівень інфікованості Н. pylori в Україні 

серед дорослого населення становить близько 70 % [7, 34, 43, 64], тоді як у 

світовій популяції за різними даними рівень інфікованості становить від 30 % 

до 50% [34, 41, 93, 132]. Беззаперечною є роль H. pylori в розвитку атрофічного 

гастриту, раку шлунка, а також існує теорія про роль бактерії у розвитку 

атеросклерозу [20, 26, 59, 80, 121, 141].  

Не зважаючи на те, що за останні десятиріччя вдалося значно покращити 

діагностику та лікування як АГ, так і Н. pylori асоційованого гастриту, 

залишається ще багато невирішених питань. Як показали дослідження останніх 

років, ці захворювання мають спільні ланки патогенезу. Зокрема, виявлено, що 

Н. pylori асоційовані захворювання нерідко пов’язані із підвищенням рівня 

загального холестерину (ЗХС), тригліцеридів (ТГ), холестерину ліпопротеїнів 

низької щільності (ХС-ЛПНЩ) та зниженням рівня холестерину ліпопротеїнів 
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високої щільності (ХС-ЛПНЩ) тощо [34, 44, 104, 198]. Тому актуальним є 

вивчення позагастральних проявів гелікобактерної інфекції і в першу чергу - 

уражень кардіоваскулярної системи.  

Класичні фактори ризику (гіперліпідемія, паління, ожиріння, цукровий 

діабет та спадковість) не дозволяють повною мірою виявити пацієнтів на ранніх 

стадіях ССЗ та тих, хто потребує профілактики, а також пояснити прояви 

серцево-судинних ускладнень [17, 21, 32, 105, 199]. Тому увага приділяється 

новим біомаркерам, одним з яких є гомоцистеїн (ГЦ) [13, 22, 47]. 

Гіпергомоцистеїнемію (ГГЦ) визнано незалежним фактором ризику 

розвитку атеросклерозу коронарних, церебральних та периферійних судин, АГ. 

Гомоцистеїнемія корелює з ризиком смерті впродовж перших 5 років з моменту 

діагностики ССЗ [22, 32, 56, 79, 135]. Доведено, що збільшення концентрації ГЦ 

знижує вазодилятацію оксидом азоту (NO), поглиблює оксидативний стрес, 

стимулює синтез ДНК у гладенькоком'язевих клітинах судинної стінки, 

викликаючи їх проліферацію, що змінює еластичні властивості судинної стінки 

і бере участь у патогенезі АГ [48, 67, 83, 91, 101]. Порушення вазодилятуючої 

функції NO призводить не лише до вазоконстрикції, а й до зростання агрегації 

тромбоцитів, міграції гдаеньком’язевих клітин що скликає структурні зміни 

ендотелію [29, 85, 109]. З іншого боку, при гелікобактерній контамінації, у  

68,4 % пацієнтів відбувається активація регіональної NO-системи [38]. 

Зменшення релаксуючого фактору поглиблює дисфункцію ендотелію, порушує 

активацію тромбоцитів та коагуляційні реакції.  

Як відомо, тривала персистенція Н. pylori у СОШ з подальшим її 

ураженням сприяє зниженню у крові рівнів вітаміну В12 та фолієвої кислоти 

[117, 213]. Вітамін В12 є коферментом ГЦ, і власне його нестача призводить до 

ГГЦ [11, 23, 55, 127]. Однією з головних причин вітамінодефіцитних станів, що 

призводять до ГГЦ, є хвороби шлунково-кишкового тракту, що 

супроводжуються порушенням всмоктування вітамінів [20, 198].  

Раннє виявлення Н. pylori з своєчасною ерадикацією та корекцією рівнів 

вітаміну В12 та фолієвої кислоти, своєю чергою, може впливати на рівень ГЦ, 
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що знизить ризик розвитку ССЗ та зменшить витрати на лікування. 

Удосконалення діагностики та методів лікування хворих з поєднанням ХГ та 

АГ  дозволить знизити ризик виникнення ускладнень, покращить якість життя 

пацієнта, що обумовлює актуальність нашого дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана у рамках науково-дослідної роботи кафедри 

пропедевтики внутрішньої медицини №1 Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького «Особливості клінічного перебігу 

хронічної патології з врахуванням коморбідності», номер державної реєстрації 

0116U004502, співвиконавцем якої є дисертант. 

Мета дослідження: покращити діагностику та оптимізувати комплексне 

лікування H. pylori асоційованого гастриту, поєднаного з артеріальною 

гіпертензією, на підставі вивчення клініки, гістологічної структури СОШ, 

добового моніторингу артеріального тиску (ДМАТ) та патофізіологічної ролі 

гомоцистеїну. 

Завдання дослідження: 

1. Дослідити клінічні особливості та гістологічні зміни СОШ у хворих на 

Н. pylori асоційований гастрит, поєднаний з артеріальною гіпертензією. 

2. Оцінити клінічні особливості, лабораторні зміни та показники ДМАТ 

при артеріальній гіпертензії за умов коморбідності з H. pylori асоційованим 

гастритом. 

3. Визначити вплив інфікування H. pylori на перебіг хронічного гастриту 

та артеріальної гіпертензії. 

4. Охарактеризувати вміст гомоцистеїну та вітаміну В12 за умов 

поєднаного перебігу H. pylori асоційованого гастриту та артеріальної гіпертензії 

з врахуванням вікового та гендерного аспектів.  

5. Підвищити ефективність комплексної патогенетичної терапії Н. pylori 

асоційованого гастриту за наявності артеріальної гіпертензії з врахуванням 

обміну гомоцистеїну. 
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Об’єкт дослідження: Н. pylori асоційований гастрит у поєднанні з 

артеріальною гіпертензією.  

Предмет дослідження:клінічні прояви ХГ та АГ, інфікованість Н. pylori, 

показники плазмового гомоцистеїну, вітаміну В12, ліпідного обміну, 

результати ендоскопічного обстеження верхніх відділів шлунково-кишкового 

тракту з біопсією, параметри моніторингу артеріального тиску (АТ). 

Методи дослідження: загальноклінічні (скарги, анамнез, об’єктивне 

обстеження, визначення індексу маси тіла (ІМТ) та абдомінального ожиріння), 

стандартні лабораторні (загальний аналіз крові та ліпідний спектр), 

імуноферментні (гомоцистеїн, вітамін В12, С-реактивний протеїн (СРП)), 

морфологічні, інструментальні (електрокардіографія, добовий моніторинг 

артеріального тиску (ДМАТ), ехокардіографія, ультразвукове дослідження 

органів черевної порожнини, фіброезофагогастродуоденоскопія (ФЕГДС), 

Хелік-тест), анкетування (шкала Likert), статистичні.  

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше досліджено 

специфіку клінічної картини АГ та ХГ за умови їх коморбідного перебігу з 

врахуванням інфікованості H. pylori, що дало можливість виявити низку 

спільних патогенетичних ланок прогресування. Зокрема, доповнено наукові 

дані стосовно позагастральних проявів гелікобактерної інфекції, для якої 

властиві не лише локальні, а й системні запальні зміни, що підтверджується 

виявленим підвищеним рівнем СРП та дисліпідеміями. Встановлено зміни 

рівнів ГЦ та вітаміну В12 в залежності від інфікованості H. pylori, тривалості 

ХГ, вираженості атрофічних змін, локалізації та поширеності ураження СОШ 

та описано пряму залежність між частотою виявлення пангастриту та ГГЦ.  

Вперше показано вплив інфікованості H. pylori та ГГЦ на перебіг АГ, що 

проявлялось порушеннями добового профілю АТ: перевагою пацієнтів з 

профілем non-dipper та night-peaker на відміну від осіб без гелікобактерної 

інфекції. У H. pylori позитивних пацієнтів встановлено кореляційні зв’язки між 

рівнем ГЦ та традиційними чинниками кардіоваскулярного ризику: ІМТ та 

абдомінальним ожирінням. Вперше виявлено, що прогресування ступеня 
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обсіменіння H. pylori та поширення розповсюдження бактерії у СОШ 

супроводжуються несприятливими змінами параметрів ДМАТ, передусім – 

індексів часу (ІЧ) та площі (ІП).  

Вперше патогенетично обґрунтована доцільність та доведена 

ефективність комплексної ерадикаційної терапії з додаванням вітаміну В12 для 

лікування коморбідного перебігу АГ та ХГ, що призвело не тільки до клінічної 

та лабораторно підтвердженої ремісії, а й до нормалізації рівнів ГЦ, вітаміну 

В12, СРП та покращення добового профілю АТ. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати 

дають можливість практикуючим лікарям оптимізувати лікування пацієнтів з 

коморбідним перебігом АГ та ХГ шляхом ранньої корекції 

гіпергомоцистеїнемії, що виникає на тлі персистенції H. pylori у СОШ. На 

основі отриманих даних обґрунтована необхідність визначення рівнів ГЦ та 

вітаміну В12 у хворих з гелікобактерною інфекцією. Доведено, що наявність 

хронічного атрофічного гелікобактер-асоційованого пангастриту з ГГЦ сприяє 

розвитку системного запалення та чинить несприятливий вплив на перебіг АГ, 

що має враховуватися при лікуванні пацієнтів з коморбідною патологією.  

Визначено прогностичні фактори несприятливого перебігу цих 

коморбідних хвороб, до яких відносять ГГЦ, низький вміст вітаміну В12, 

дисліпідемію, підвищення рівня СРП, порушення добового профілю АТ 

(недостатнє нічне зниження як САТ, так і ДАТ). Встановлено, що 

передвісниками прогресування ХГ є зниження рівня вітаміну В12 та 

підвищення рівня ГЦ.  

Розроблено рекомендації щодо включення до стандартної терапії H. pylori 

асоційованого ХГ розчину вітаміну В12 у дозі 0,5 мг через добу курсом 20 

ін’єкцій, що дозволяє, окрім успішної ерадикації, провести корекцію рівнів 

вітаміну В12 та ГЦ і чинить вплив на покращення показників ДМАТ, СРП та 

ліпідограми. 

Результати дисертаційного дослідження впровадженні у клінічну 

практику терапевтичного відділення 5 міської комунальної клінічної лікарні  
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м. Львова, Київської клінічної лікарні на залізничному транспорті №2 філії 

«ЦОЗ» ПАТ Укрзалізниця, Дублянської міської лікарні та Жовківської 

центральної районної лікарні, Червоноградської ЦПМСД Львівської області. 

Отримані результати також застосовуються у навчально-педагогічному процесі 

на кафедрах пропедевтики внутрішньої медицини №1 та внутрішньої медицини 

№2 Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького, що підтверджено актами впровадження. 

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено патентно-

інформаційний пошук та огляд наукової літератури, разом з науковим 

керівником визначено мету та завдання дослідження. Самостійно розроблено 

методологію дослідження, сплановано його напрямки та сформовано групи 

хворих. Дисертант власноруч проводила ДМАТ та Хелік-тест, брала участь в 

обстеженні і лікуванні хворих, проаналізувала усі результати обстеження та 

лікування пацієнтів, провела статистичну обробку, інтерпретувала і 

узагальнила отримані результати дослідження, сформулювала основні 

положення та висновки. У публікаціях не було запозичень, ідей та розробок 

співавторів.   

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи представлені та обговорені на 9-th International scientific conference 

«European Applied Sciences: modern approaches in scientific researсhes» 

(Штутгарт, Німеччина, 2014), міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії» (Львів, 2014),  

XV конгресі СФУЛТ (Чернівці, 2014), міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в Україні 

та країнах ближнього зарубіжжя» (Київ, 2015). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 11 наукових праць: 7 

статей, з них 4 у провідних фахових наукових виданнях України, 3 – у 

закордонних виданнях, та 4 тез доповідей у матеріалах конгресів, з’їздів і 

конференцій. 
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Структура і обсяг дисертації. Робота складається із вступу, огляду 

літератури, опису матеріалу та методів дослідження, 4 розділів з результатами 

власних досліджень, аналізу і узагальнення отриманих результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. Текст 

дисертації викладено на 161 сторінці, основний текст займає 128 сторінок. 

Робота ілюстрована 50 таблицями та 19 рисунками. Список використаних 

джерел охоплює 220 посилань, з них латиницею 123 та кирилицею 97. 
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РОЗДІЛ І 

КОМОРБІДНІСТЬ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ХРОНІЧНОГО 

ГАСТРИТУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Особливості поєднаного перебігу хронічного гастриту 

та артеріальної гіпертензії 

 

Проблема коморбідності захворювань останнім часом набуває широкого 

розповсюдження у світовій медицині [1, 2, 8, 37]. У клінічній практиці все 

частіше реєструються випадки, коли наявність у пацієнта кількох патологій 

суттєво впливає на клінічну картину,та чинить вплив на прогноз для життя 

пацієнтів, стимулює стрімке прогресування обох нозологій [21, 31, 54, 71]. 

Коморбідні стани реєструють навіть у пацієнтів молодого віку. Зокрема, у 

пацієнтів віком до 20 років діагностують у середньому 2,8 одночасно наявних 

захворювань, від 21 до 40 років – 2,9, від 41 до 60 років – 4,5, а старше 60 років 

– 5,8 хвороб [25, 35, 65, 83]. 

Поняття коморбідності вперше запропонував  у 1970 році A. R. Feinsten, 

маючи на меті «об’єднане захворювання пов’язане з іншим захворюванням», 

згодом доповнив своє трактування коморбідності як «будь який додатковий 

діагноз, що існував до чи виник під час клінічного огляду пацієнта».  І лише 

через 25 років вчені Н. С. Kraemer і M. Van den Akker дали визначення цього 

поняття як існування у хворого кількох хронічних захворювань. На думку  

G. E. Caughey, стан пацієнта із коморбідною патологією визначається значною 

мірою не кількістю патологічних станів, а специфічністю їх поєднання [21, 25, 

35, 37, 120]. Нозологічна синтропія є особливо актуальною у разі поширення 

соціально значущих патологій серцево-судинної системи та шлунково-

кишкового тракту [12, 36, 37, 46, 54, 87]. 

Варто пам’ятати, що згідно з основними принципами коморбідності, 

зростання частоти коморбідності не можна трактувати лише широкою 

розповсюдженістю захворювань, тоді як саме існування спільних 
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патофізіологічних механізмів нерідко стає визначальним для коморбідних 

захворювань [8]. 

Найчастішим поєднанням на сьогоднішній день є синтропія серцево-

судинної патології з ураженням органів травлення, поширеність яких в Україні 

з кожним днем зростає і перевищує світові показники [12, 18, 35, 45]. У 

середньому на одного хворого з АГ припадає 2,3 супутніх захворювань. 

Частота виникнення коморбідних станів серед пацієнтів з АГ до 80 % [21, 37, 

64]. Як свідчить статистика, АГ поєднується з патологією шлунково-кишкового 

тракту у 72,9 % [12, 35, 36, 54]. Коморбідність безумовно впливає на 

ефективність лікування таких пацієнтів [8, 9, 55].  

АГ на сьогоднішній день визнано неінфекційною пандемією. 

Досліджуючи поширеність та розповсюдженість АГ у світі, R. Kearney з 

співавторами встановили значні відмінності між різними країнами [137]. Так у 

економічно розвинених країнах Європи та Північної Америки поширеність АГ 

становила 20 – 50 %, а у країнах Азії та Латинської Америки ці показники були 

дещо нижчими. Окрім цього, в даному дослідженні висунута гіпотеза, що 

загальний рівень захворюваності на АГ у світі до 2025 року може сягнути 34 % 

[36, 58, 64]. На сьогодні кожний четвертий житель Землі старше 40 років має 

підвищений АТ [18]. В Україні, за даними епідеміологічних досліджень, 

стандартизований за віком показник поширеності АГ у міській популяції 

становить 29,6 % як у чоловіків, так і у жінок [18, 42, 57, 66]. У сільській 

популяції поширеність АГ вища – 36,3 % у тому числі серед чоловіків – 37,9 %, 

серед жінок – 35,1 % [18, 42, 58, 66]. Щодо патології органів травлення, то 

поширеність її у дорослій популяції сягає 40 % [31, 41, 93]. 

На думку багатьох дослідників, ризик виникнення фатальних серцево-

судинних подій у хворих з АГ асоціюється з наявністю супутньої патології [36, 

87]. Наявність ССЗ, зокрема АГ чи атеросклерозу, спричиняє погіршення 

васкуляризації СОШ, викликає мікроангіопатії, що своєю чергою, призводять 

до ахлоргідрії, яка є чинником поширення гелікобактерної інфекції та розвитку 

пангастриту [121]. Якщо зміни мікроциркуляторного русла при атеросклерозі 
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мають реґіонарний характер, то при АГ вони носять системний характер, 

охоплюючи усе периферійне судинне русло, що призводить до перебудови 

СОШ та збіднення капілярного русла [36, 104]. З іншого боку, наявність H. 

pylori чинить патогенний вплив на СОШ шляхом стимуляції запальних та 

атрофічних змін [40, 80]. 

Інтерес до вивчення позагастральних проявів гелікобактерної інфекції з 

кожним роком зростає. Особливо це стосується вивчення впливу H. pylori на 

розвиток ССЗ. Це зумовлено тим, що щороку від ССЗ у світі помирає більше 16 

млн. людей, що становить близько третини в структурі загальної смертності 

[21, 36,  41, 55, 65]. 

Теорію позагастральних впливів, а саме взаємозв’язку H. pylori та ССЗ, 

було висунуто ще у 1994 році, коли М. А. Mendall відмітив значну поширеність 

H. pylori серед пацієнтів з задокументованою ішемічною хворобою серця в 

порівнянні з контрольною групою практично здорових осіб [135]. Це 

повідомлення простимулювало інтерес до проведення не лише 

епідеміологічних досліджень поширення гелікобактерної інфекції, а й до 

механізму вивчення її системних впливів.  

Зокрема, в літературі зустрічаються дані стосовно зв'язку H. pylori з 

підвищенням рівнів 3ХС, ТГ, ХС-ЛПНЩ та зниженням вмісту ХС-ЛПВЩ [34, 

68, 165].  М. Takashima (2001) з співавторами встановили достовірне зниження 

ХС-ЛПВЩ у хворих, інфікованих H. pylori [198]. Таким чином, наявність H. 

pylori асоціюється з підвищенням сироваткового рівня проатерогенних ліпідів 

[179]. У низці досліджень ДНК методом ПЛР у пацієнтів з важкою формою 

ішемічної хвороби серця було виявлено H. pylori в коронарних бляшках, хоча у 

дослідженні НОPE [146] не вдалося встановити взаємозв'язок між інфікуванням 

H. pylori та ризиком розвитку ССЗ. Негативний результат також отримали і в 

результаті Фремінгемського дослідження [103]. Декілька вчених вважає, що H. 

pylori – це складова мікробіоценозу людини, і лише за певних обставин 

бактерія здатна проявляти свою патогенність.  Існує гіпотеза, згідно якої 

патогенність H. pylori впливає на розвиток гострого коронарного синдрому і 
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коронарного тромбозу [55, 98, 145, 196]. Так, у проспективному дослідженні Р. 

Whincup з співдослідниками встановили достовірний зв'язок між H. pylori та 

інфарктом міокарда [199]. Ці дані були підтверджені М. Rathbone у дослідженні 

випадок-контроль, яке включало 342 пацієнти [179]. Така розбіжність у 

результатах, на думку V. Pasceri, може бути зумовлена різними штамами H. 

pylori, патогенним вважається лише той, що продукує цитотоксин CagA [208]. 

На сьогоднішній день існує декілька досліджень, у яких вивчалися 

закономірності ліпідного обміну у H. pylori позитивних пацієнтів. Так  

М. Kucukazman з співдослідниками відмітили достовірно вищі рівні ХС-ЛПНЩ 

та ТГ у пацієнтів з H. pylori [165], окрім цього, опублікована робота, в якій 

зазначається, що успішна ерадикація сприяла нормалізації показників ліпідного 

обміну [195]. Як зазначає D. Bilheimer, зниження рівня ЗХС на 0,8 ммоль/л у 

популяції супроводжується зменшенням захворюваності й смертності від 

ішемічної хвороби серця на 30 % [150, 210].  

Клінічна симптоматика ХГ нерідко проявляється астеноневротичним 

синдромом, для якого характерні загальна слабкість, дратівливість, порушення 

сну, скарги кардіологічного характеру, зокрема болі в серці та лабільність АТ 

[34]. На сьогодні існують гіпотези стосовно можливого впливу H. pylori на 

прогресування АГ [145]. Над цим питанням працював R. Harvey, який 

встановив, що у H. pylori позитивних пацієнтів систолічний артеріальний тиск 

до ерадикації був вищим, зокрема в осіб чоловічої статі, однак різниця 

виявилася не достовірною, а відмінностей у показниках діастолічного 

артеріального тиску (ДАТ) виявлено не було [129].  На нашу думку, відсутність 

змін САТ та ДАТ у пацієнтів не відображає повної картини впливу 

гелікобактерної інфекції, адже про наявність гіпертензії свідчать не лише 

величини АТ, а й зміни добового профілю АТ. 

Існує думка про опосередкований вплив гелікобактерної інфекції на 

серцево-судинну систему. Зокрема ГГЦ, що виникає на фоні ХГ, є 

несприятливим фактором перебігу АГ [126]. Однак особливості розвитку ГГЦ у 

пацієнтів в залежності від наявності H. pylori недостатньо вивчені. 
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Останнім часом все більше досліджень присвячується вивченню впливу 

тривалого застосування інгібіторів протонної помпи (ІПП) та ГГЦ, що виникає 

на фоні пригнічення кислотоутворювальної функції та зниження рівнів вітаміну 

В12 та фолієвої кислоти [23, 67, 97, 117, 195]. Саме тривале вживання ІПП 

часто пов’язують з зростанням серцево-судинного ризику [56, 209]. З іншого 

боку, основна частка пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями тривало 

та пожиттєво приймають ацетилсаліцилову кислоту, що також чинить вплив на 

СОШ [75, 94, 210].  

     Наявність певних закономірностей перебігу АГ на тлі ХГ, які 

остаточно не з’ясовані, підтверджує актуальність проведення даного 

дослідження. 

 

1.2 Сучасні погляди на гелікобактерну інфекцію 

 

З часу відкриття H. pylori минуло вже більше 30 років, проте сучасній 

медицині так і не вдалося справитися з її поширенням. Незважаючи на 

наявність різноманітних схем ерадикаційної терапії, проблема гелікобактерної 

інфекції не втратила своєї актуальності. Як свідчить статистика, в США рівень 

інфікованості становить близько 30 % [152], тоді як в Україні – 70 % [34, 43, 

62]. Окрім цього, спостерігається тенденція до збільшення рівня інфікованості з 

віком, показник приросту в середньому становить 0,5 – 2 % на рік [93]. Таким 

чином, показник інфікованості гелікобактерною інфекцією в Україні серед 

дорослого населення до 30 років становить 64,9 %, 30–60 років-84,2 % [34, 62]. 

H. pylori пов’язують з розвитком багатьох хронічних хвороб верхніх відділів 

шлунково-кишкового тракту (ХГ, пептичних виразок шлунку і дванадцятипалої 

кишки) з атрофією СОШ та її подальшою малігнізацією [19, 20, 27, 80, 193].  

Спіралеподібні бактерії на СОШ були описані ще у 1918 році як 

Campilobacter pylori. Сучасні уявлення про H. pylori могли би бути значно 

ширшими, якби J. B. Palmer у 1954 році не заперечив існування мікроорганізмів 

у кислому середовищі шлунку, а раніше описані випадки пояснював процесами 
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аутолізу та розвитком сторонніх мікрорганізмів у секційному матеріалі [220]. 

Однак у 1983 році J. Warren та B. Marshall вперше виділили та культивували 

бактерію, яку назвали кампілоподібним організмом (СLO). Співставивши 

клінічні ознаки та морфологічні зміни СОШ при інфікуванні, B. Marshall 

припустив, що бактерія може бути причиною розвитку ХГ. Свою гіпотезу 

вчений підтвердив, випивши чисту культуру мікроорганізмів [44]. У 1989 році 

Goodwin C. S. з співавторами встановили, що досліджуваний мікроорганізм 

відрізняється від бактерій роду Campylobacter. Зважаючи на особливості росту 

in vivo та загальні принципи культивування, було запропоновано 

перейменувати бактерію на H. pylori. У 2005 році  J. Warren та B. Marshall були 

нагороджені Нобелівською премію в галузі медицини. Сьогодні відомо понад 

23 штами Helicobacter, найширшого розповсюдження набув штам H. pylori, 

який, власне, і є патогенним для людини.  

H. pylori – спіральна, «С» або «S»-подібна рухома грамнегативна бактерія 

довжиною від 2 до 6,5 мкм і шириною 0,5-0,6 мкм, з гладкою зовнішньою 

поверхнею та 2 - 6 мономерними джгутиками, які допомагають їй пересуватися 

у шарі слизу. Сприятливим для росту і розмноження H. pylori є середовище з 

рН 3,0–6,0 та температурою 37–42° С, хоча мікроорганізм може виживати і при 

рН 2,0 [44, 163]. 

Джерелом зараження на сьогоднішній день визнано людину, хоча в 

літературі зустрічаються припущення про зоонозне походження інфекції, однак 

достатньої кількості даних, що підтверджували б цю гіпотезу не виявлено. 

Шлях передачі інфекції орально-оральний або фекально-оральний [44, 84]. 

Описані випадки ятрогенної передачі H. pylori через фіброгастродуоденоскоп. 

H. pylori зазвичай локалізується в антральному відділі шлунку, де є 

найоптимальніші умови для її перебування, однак бактерія здатна 

поширюватися і на тіло шлунку. На сьогодні H. pylori визнано основним 

етіологічним чинником розвитку ХГ, пептичної виразки шлунку та 

дванадцятипалої кишки, раку шлунку [10, 20, 27, 44, 59].  
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Причини виникнення і патогенез ХГ вивчали впродовж багатьох років. 

Досить довго вважали, що етіологічними чинниками розвитку ХГ є 

незбалансоване харчування, стреси, вживання деяких медикаментів, алкоголь, 

паління, хімічні речовини, генетичні фактори [19, 31, 93]. Безумовно, названі 

фактори відіграють важливу роль в ураженнях гастродуоденальної зони, проте, 

на сьогоднішній день усі ці фактори розглядаються як додаткові, а на перший 

план виступає інфекційний генез ХГ.  Вважають, що близько 80 % ХГ 

ініційовані H. pylori, при цьому на долю автоімунних гастритів припадає лише 

10-15 %, а на особливі форми –5 % [19]. Проте, незважаючи на встановлення 

етіології та сучасні методи діагностики, ХГ залишається  однією з важливих 

проблем сучасної гастроентерології, оскільки частка його серед хвороб шлунка 

досягає 80 % [20, 31, 74]. 

Клінічна картина ХГ характеризується як місцевими, так і системними 

проявами. Локальні зміни проявляються симптомами шлункової диспепсії: 

ниючий біль, важкість чи відчуття переповнення в епігастрії під час чи після 

їжі, відрижка, нудота, неприємний присмак у роті, печія [74]. Після 

потрапляння на СОШ H. pylori індукує запальні зміни практично у всіх 

інфікованих осіб, знижуючи резистентність СОШ до агресивних чинників. 

Основними мішенями для H. pylori є епітеліоцити, нейроендокринні клітини, 

лейкоцити та лімфоцити [33, 39].  

ХГ – це хвороба, яка характеризується наявністю запального та 

дистрофічного процесів у СОШ з розвитком клітинної інфільтрації, 

порушенням фізіологічної регенерації та подальшою атрофією залозистого 

епітелію, що призводить до порушення секреторної, інкреторної та моторної 

функцій шлунка. Проведене вченим N. Sakaki 10-річне проспективне 

дослідження, у яке включали пацієнтів з H. pylori асоційованим ХГ, показало, 

що атрофія виникала у 6 % пацієнтів вже через 2 роки від початку 

захворювання, у 22 % - через 4 роки, у 34 % - через 6 років і у 43 % - через 10 

років, тоді як у H. pylori негативних пацієнтів атрофія не розвивалася [27, 80]. 

Прийнято виділяти три шляхи патогенності гелікобактерної інфекції: 
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запалення, руйнування слизового бар’єру та зміна фізіологічних властивостей 

СОШ. На початковому етапі відбувається інтенсивне розмноження H. pylori з 

подальшою лейкоцитарною інфільтрацією, аж до формування кріпт абсцесів 

[92].  

H. pylori здатна вивільняти велику кількість ферментів (уреазу, каталазу, 

муциназу, ліпазу, фосфоліпазу А2 і гемолізини) та токсинів, таких як, 

вакуолізуючий токсин VacА і цитотоксин – асоційований протеїн CagA, які 

сприяють швидкій деструкції епітеліальних клітин з руйнацією субепітеліальних 

тканин і екстрацелюлярного матриксу [34, 40, 84, 91, 152]. Ген VacА присутній у 

геномі всіх штамів H. pylori. Білок VacА є секреторним білком, який відповідає 

за утворення ерозій на СОШ та індукує вакуолізацію цитоплазми клітин [44, 

119].  

Здатність гелікобактерій контактувати з мембраною епітеліальних клітин 

СОШ через взаємодію з ліпополісахаридами, які, власне, визначають імунну 

відповідь господаря, дозволяє їй тривалий час персистувати на СОШ, не 

викликаючи імунної відповіді. Окрім запальної реакції, H. pylori здатна 

впливати на рН шлункового соку, що, безумовно, служить несприятливим тлом 

розвитку ерозивних уражень СОШ [40].  

Завдяки здатності продукувати велику кількість уреази, що розщеплює 

сечовину, навколо бактерії утворюється шар аміаку та CО2, що створює захист 

від соляної кислоти шлункового соку, однак при поєднанні аміаку з соляною 

кислотою утворюється низка цитотоксичних речовин [33, 44, 162], у тому числі, 

гідроксиамінін і монохлорамін, що поглиблюють пошкодження клітин 

шлункового епітелію. Таким чином, уреаза нейтралізує соляну кислоту, 

забезпечуючи зростання рН шлункового соку, та створює оптимальні умови для 

росту і розмноження бактерії. У випадку несприятливих умов (зменшення рН, 

збільшення титру місцевих антитіл) H. pylori здатна проявляти феномен 

"альтруїстичного автолізу": у клітинах СОШ запускаються генетичні механізми 

саморуйнації, внаслідок чого вивільняється велика кількість уреази, що, своєю 

чергою, нейтралізує соляну кислоту [10, 119]. Властивість H. pylori 
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пристосовуватися до змін середовища шляхом генетичних рекомбінацій 

забезпечує тривалу персистенцію їх на СОШ. Створюючи зв’язки з 

позаклітинними компонентами, бактерія протистоїть дії фагоцитів господаря. 

Завдяки своїй здатності виживати навіть у середині фагоциту, H. pylori, 

продукуючи уреазу і каталазу, які нейтралізують бактерицидні молекули, 

набуває додаткової стійкості [33, 161]. Ферменти, що синтезуються H. pylori, та 

ліпополісахариди зовнішньої мембрани є потужними стимуляторами запалення 

СОШ [20, 40]. Завдяки здатності до адгезії, H. pylori має високий ступінь 

тканинного тропізму. Крім цього, H. pylori може розривати міжклітинні 

сполучення та проходити до підклітинного матриксу.  

Лише частина бактерій здатна колонізуватися на епітеліоцитах, решта ж 

розташовується в муцині. Здатність бактерії існувати під шаром слизу створює 

додатковий захист від соляної кислоти [34]. Як відомо, для захисту СОШ 

епітеліальні клітини секретують слиз, який в основному складається з муцину. 

Завдяки ферменту муциназі бактерії вдається стоншувати шар шлункового 

слизу, внаслідок чого він втрачає свою структуру, в’язкість та захисну 

властивість. Склад муцину, його реологічні властивості, еластичність та 

здатність до репарації часто визначають важкість патологічного процесу та 

швидкість відновлення епітелію. Здатність впливати на слиз шлунку є одним з 

патогенних факторів пошкоджувальної дії H. pylori на СОШ.  

Запальні процеси  СОШ бувають двох типів: І тип – це місцева запальна 

реакція, яка характеризується лейкоцитарною інфільтрацією, спричиненою 

бактеріальними антигенами (ліпополісахариди зовнішньої мембрани), що 

призводить до продукції цитокінів епітелієм [93, 141]; ІІ тип - імунна реакція -  

у вигляді лімфоплазмоцитарної інфільтрації. Імунний тип запальних реакцій 

присутній при усіх ХГ. 

Стосовно системного впливу, то доведено, що H. pylori стимулює і 

підтримує перекисне окиснення ліпідів, що сприяє розвитку запального і 

деструктивного процесів СОШ [33, 74]. Ліпополісахариди, що містяться у 

зовнішній мембрані бактерії, виконують роль ендотоксинів, яким властива 
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функція імуномодуляторів та стимуляторів запалення. Завдяки своїм 

патогенним властивостям, H. pylori активує моноцити та нейтрофіли, які 

продукують метаболіти реактивного кисню, здатні викликати важкі 

деструктивні зміни епітеліоцитів шлунку і зумовлювати розвиток  ХГ. 

Наявність гелікобактерної інфекції сприяє активізації лейкоцитів, що 

пошкоджують ендотелій дрібних судин, чим спричиняють порушення 

мікроциркуляції і трофіки СОШ [20, 40]. 

H. pylori рідко імплементується в СОШ, а зазвичай взаємодіє з 

епітеліальними клітинами на поверхні, де утворює з ними зв'язки. У 

подальшому викликається апоптоз епітеліальних клітин [34]. Прогресування 

порушень клітинного відновлення спричиняє дистрофічні та атрофічні зміни 

СОШ. За даними деяких авторів, у більш ніж половини хворих на ХГ до 50 

річного віку незалежно від статі розвивається атрофічний гастрит [80, 90, 93]. 

При тривалій персистенції H. pylori у 50 % хворих на ХГ розвивається 

атрофія СОШ [10, 20, 27]. У 80 % осіб старше 60 років у біоптатах виявляють 

атрофічний гастрит різного ступеня вираженості. Гелікобактери з часом здатні 

мігрувати з антрального відділу у тіло шлунка, таким чином зумовлюючи 

пангастрит, який, прогресуючи, призводить до атрофії та кишкової метаплазії 

[10,74, 80, 90].  

Існує й інша точка зору, згідно якої H. pylori асоційований гастрит 

відносять до гастриту типу В, тобто не атрофічного. Це зумовлено тим, що 

зазвичай місцем розвитку атрофії СОШ є антральний відділ, у якому, власне, 

найчастіше відбувається первинна колонізації H. pylori [10, 80, 92, 177]. Однак 

при тривалій персистенції бактерії на СОШ та її поширенні відбувається 

тотальне зниження кислотності шлункового соку з подальшою атрофією залоз 

шлункового епітелію. При атрофії залозистий епітелій заміщується 

метаплазованим, що призводить до зниження секреторної функції шлунку. 

Спостерігається спочатку заміна головних клітин у фундальних залозах, а 

слідом – парієтальних. Метаплазія епітелію сприяє розвитку порушень 

секреторної функції шлунку через деструкцію парієтальних клітин, що 
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призводить до дефіциту внутрішнього фактора та зниження продукції пепсину, 

що служить тлом для розвитку мальабсорбції. Шляхом безпосереднього впливу 

на структуру і функцію ендотеліальних клітин судин H. pylori викликає 

порушення проліферації та апоптозу і знижує життєздатність ендотеліальних 

клітин судинної стінки. Таким чином, атрофія - це не лише зміна клітинної 

структури СОШ, а й зміна функціонального стану шлункового епітелію, що 

призводить до порушеного всмоктування вітамінів [15, 27, 80, 91]. 

Епідеміологічні дослідження свідчать, що H. pylori властиві 

позагастральні ефекти. В літературі описані прозапальний, прокоагулянтний, 

атерогенний впливи бактерії. Низка авторів наводить беззаперечні факти участі 

H. pylori у розвитку системного запалення [74, 88,  163]. 

Багато клінічних досліджень довели роль H. pylori в розвитку 

залізодефіцитної анемії, неходжкінських лімфом, аденокарцином, раку шлунка. 

Міжнародна агенція з дослідження раку (International Agency for Research on 

Cancer) класифікувала H. pylori як канцероген [19, 20]. Описані впливи H. pylori 

на розвиток залізодефіцитної анемії – до 40 % усіх випадків (клас доказів А,1а), 

імунної тромбоцитопенії – до 50 % (А,1в) і дефіциту вітаміну В12 (В, 3в) ще раз 

доводять необхідність діагностики гелікобактерної інфекції з її подальшою 

ерадикацією при цих станах [85]. Успішна ерадикації H. pylori  призводить до 

зникнення залізодефіцитної анемії у 64-75 % пацієнтів [177]. Доведена роль H. 

pylori в розвитку нестачі вітаміну В12 та фолієвої кислоти [34]. Вторинна ГГЦ, 

що виникає на фоні нестачі вітаміну В12 при тривалій персистенції H. pylori 

служить додатковим чинником ризику ССЗ при ХГ. 

В останні роки з’являється все більше свідчень про місце H. pylori в 

розвитку ішемічної хвороби серця (ІХС), АГ, хвороби Рейно, мігрені, хронічної 

кропив’янки, бронхіальної астми, тощо [83, 88, 106, 142]. На XXVII 

Міжнародній робочій зустрічі Європейської групи по вивченню Н. pylori, що 

відбулася в Римі 2014 р., було зазначено, що H. pylori  асоціюються з високим 

рівнем інтерлейкіну-6 і В-типом натрійуретичного пептиду, а CagA-позитивні 

штами можуть впливати на перебіг ІХС, особливо при коморбідності її з АГ.  
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Нерідко наявність H. pylori асоціюють з високим рівнем глікогемоглобіну 

і наявністю цукрового діабету ІІ типу у пацієнтів старше 65 років та зниженням 

рівня інсуліну у віці до 45 років. Встановлено кореляційний зв'язок між 

інфікованість H. pylori та метаболічним синдромом [44, 178]. Окрім цього, 

показано збільшення ризику розвитку полінейропатії у пацієнтів з цукровим 

діабетом та гелікобактерною інфекцією [88, 130, 164]. 

Як було зазначено на IV Маастрихтському консенсусі, інфекція H. pylori 

також асоціюється з порушеннями мозкового кровообігу, хворобою 

Альцгеймера, хворобою Паркінсона [7,  85, 172]. H. pylori у 1,6 рази підвищує 

ризик розвитку деменції, не асоційованої з хворобою Альцгеймера, а успішна 

ерадикація H. pylori  сприяє зниженню прогресування деменції у пацієнтів з 

хворобою Альцгеймера [85, 107]. 

На сьогодні H. pylori розглядають в контексті чинника виникнення не 

лише місцевої запальної реакції шлунка чи двадцятипалої кишки, а й фактора 

опосередкованого впливу на процеси системного запалення через дію на 

біохімічні ланки метаболізму [141].  

Перебіг гелікобактерної інфекції часто може бути безсимптомним, що 

пов'язано з особливостями реактивності макроорганізму та вірулентністю 

збудника. Не виключено, що патогенність бактерії залежить від її штаму, адже 

було виявлено достовірний зв'язок між товщиною артеріальної стінки і 

наявністю серопозитивних СаgA штамів [19, 82, 142]. Позитивний штам СаgA 

має значення для розвитку церебральних інсультів. L. Letenneur (Франція, 2012) 

встановив наявність позитивної кореляції між інфекцією H. pylori і розвитком 

хвороби Альцгеймера, автор припускає, що H. pylori у даному випадку 

виступає тригером, що здатний викликати, за типом молекулярної 

мімікрії,клітинну і гуморальну відповідь, що призводить до перехресних 

імунологічних реакцій з подальшою демілієнізацією [33, 88, 178]. 

А. Agrawal з співавторами (2011) вивчали зв'язок між проявами 

печінкової енцефалопатії і рівнем аміаку при цирозах з одного боку і 

інфікованість H. pylori з іншого. Виявилося, що в інфікованих пацієнтів значно 
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частіше виявляли ознаки печінкової енцефалопатії та підвищення рівня аміаку в 

крові [193]. S. K. Li з співдослідниками (2013) встановили зв’язок між 

наявністю неалкогольного стеатогепатиту та H. pylori [88, 95,  186].  

На сьогоднішній день існує гіпотеза, що розвиток періодонтитів, карієсу 

та неопластичних процесів зумовлюється тим, що основним резервуаром  

H. pylori є ротова порожнина [188].  Встановлено зв'язок між наявністю H. 

pylori та ІМТ [157]. 

Не зважаючи на усі описані позагастральні впливи гелікобактерії, 

питання стосовно впливу на супутню АГ у літературі висвітлено недостатньо, а 

зважаючи на значне поширення поєднання ХГ з АГ, вивчення спільних ланок 

патогенезу, оптимізація їх ранньої діагностики та корекції є особливо 

актуальним.  

 

1.3 Роль гомоцистеїну для перебігу внутрішніх хвороб 

 

ГЦ – це амінокислота, що утворюється внаслідок метаболізму метіоніну 

та цистеїну [13,49, 114]. Порушення метаболізму сірковмісних амінокислот є 

важливим чинником ризику виникнення багатьох захворювань. Не зважаючи на 

те, що ГЦ вперше описали ще в 1934 році, більшість досліджень про зв'язок ГЦ 

з патологічними станами з'явилася тільки в останні десятиліття 

ГЦ утворюється у процесі реметилювання і деметилювання метіоніну та 

трансульфування цистеїну. Донором метильної групи виступає активна форма 

фолієвої кислоти – тетрагідрофолієва кислота, а його транспортером – 

ціанкобаламін [67, 98, 108]. ГЦ відносять до цитотоксичних амінокислот, 80 % 

його циркулює у зв'язаній  з альбуміном формі. Незв'язана форма (20 %) існує у 

вигляді 2 різновидів дисульфідів: гомоцистеїн-цистеїн та гомо-цистеїн-

гомоцистеїн (гомоцистин) [158]. 

Підвищення рівня ГЦ може спостерігатися внаслідок вроджених аномалій 

чи набутих захворювань [67, 201]. До вроджених факторів відносять генетичні 

дефекти ферментів метаболізму ГЦ – мутація гену цистатіонин-β-синтази, яка 
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призводить до порушення перетворення ГЦ в цистеїн [11, 207]. Зазвичай 

мутація генів зустрічається рідко і характеризується підвищенням рівня ГЦ у 

крові до 400 мкмоль/л, а також відставанням у психічному розвитку, 

деформацією скелету, тромболітичними ускладненнями і раннім швидким 

прогресуванням атеросклерозу. З іншого боку, як зазначає G. Jermendy et al. у 

своєму дослідженні (2011), в якому обстежували 101 пару близнюків, не 

встановлено взаємозв’язку між ГГЦ та генетичними факторами [194].  

На метаболізм ГЦ впливає нестача вітаміну В12, фолієвої кислоти, 

паління, алкоголізм [24, 47, 123, 200]. Окрім цього до факторів ризику ГГЦ 

належать вік [3, 63, 194], ожиріння [186, 203], цукровий діабет [123], надмірне 

вживання кави (понад 6 чашок), алкоголю [47], паління [67, 138], малорухомий 

спосіб життя [123, 201]. У Хардаланському дослідженні рівень  ГЦ в плазмі 

крові підвищувався майже пропорційно кількості випалених цигарок в день: 1 

цигарка підвищує вміст ГЦ на 1 % у жінок і на 0,5 % у чоловіків [73, 147]. 

Алкоголь має властивість знижувати активність коферментів вітаміну В6, В12 

та фолієвої кислоти в еритроцитах, що, своєю чергою призводить до порушення 

реакцій реметилювання та транссульфування. Сприяти ГГЦ можуть також і 

лікарські препарати, такі як метотрексат, фенітоїн, оральні контрацептиви [16, 

49, 61]. Зустрічаються також дані про зв'язок рівня ГЦ та розвитком 

метаболічного синдрому. 

Дискусійним залишається питання про нормальні значення рівня ГЦ в 

сироватці (плазмі) крові, оскільки вони певною мірою залежать від віку, статі, 

соціальної групи, етнічної приналежності, характеру харчування і способу 

життя [3, 114]. Вважають, що більш низький рівень ГЦ у жінок зумовлений 

особливостями травлення і гормональним станом. Нормальний рівень ГЦ в 

крові становить 5-15 мкмоль/л [16, 22, 214]. Вміст ГЦ у здорових людей має 

добові коливання. 

Розрізняють декілька форм ГГЦ [48, 49, 73]. Важка форма ГГЦ (>100 

ммоль/л). Причинами можуть бути спадкова гомоцистеїнемія, наприклад, 

внаслідок гомозиготності по дефектних генах ензимів біосинтезу метіоніну - 
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цистатіонін-b-синтазі чи 5,10-метилентетрагідрофолат–редуктазі, спадкові 

порушення утилізації вітаміну В12, значний дефіцит вітаміну В12. 

Помірна форма ГГЦ (30-100 ммоль/л). Причини - важке порушення 

функції нирок (зниження кліренсу ГЦ), помірний дефіцит В12, значимий 

дефіцит фолатів.  

Легка форма ГГЦ (10-30 ммоль/л). Причинами можуть бути  

гетерозиготність по дефектному гену цистатіонін-b-синтази;гомозиготність по 

заміні основи С677Т в гені 5,10-метилентетрагідрофолатредуктази, ниркова 

недостатність, трансплантація нирок, незначні дефіцити фолатів і вітаміну В12, 

недостатність тиреоїдних гормонів, алкоголізм, медикаменти. 

Надлишок ГЦ у крові призводить до посилення агрегації тромбоцитів, 

порушення ліпідного обміну та ендотелій-залежної вазодилятації. Низка 

досліджень довели взаємозв’язок підвищеного рівня ГЦ та розвитку ССЗ, 

цереброваскулярних уражень, розвитку хронічної ниркової недостатності, 

цукрового діабету [13, 14, 73, 144]. 

Як було вже вище сказано, до підвищення рівня ГЦ призводять дефіцит 

фолієвої кислоти, вітамінів В6 та В12 [30, 55, 61, 185]. H. pylori навіть при 

відсутності атрофії може впливати на рівень ГЦ, порушуючи абсорбцію 

вітаміну В12 з їжі [15, 138, 215]. Зустрічається й інша точка зору, згідно якої 

персистування H. pylori не впливає на розвиток дефіциту В12 та ГГЦ [128].  

На думку багатьох дослідників, існує прямий зв'язок між наявністю ХГ та 

підвищенням рівня ГЦ [148]. Можна стверджувати про наявність взаємозв’язку 

між персистенцією гелікобактерної інфекції та підвищенням рівня ГЦ. Доказом 

цього служить низка епідеміологічних досліджень, у яких виявлено 

закономірність виявлення гіповітамінозу В12 в залежності від середнього рівня 

інфікованості H. pylori у регіоні. Зокрема, в регіонах, де рівень інфікованості 

гелікобактеріями високий, значно частіше виявляли нестачі вітаміну В12 на 

противагу регіонам з низьким рівнем інфікованості [24, 44, 130, 202]. 

Однією з головних причин вітамінодефіцитних станів є хвороби 

шлунково-кишкового тракту, що супроводжуються порушенням всмоктування 
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вітамінів (синдром мальабсорбції). Окрім цього, до нестачі вітаміну В12 може 

призвести тривалий прийом антисекреторних препаратів [24, 206, 213]. У 

пацієнтів із хворобами, що вимагають тривалого застосування ІПП 

створюються додаткові фактори ризику розвитку ССЗ, що знайшло своє 

відображення у дослідженнях, мета яких полягала у вивченні рівня ГЦ при 

застосуванні ІПП. Результати продемонстрували, що ГГЦ може виникати на тлі 

нестачі вітаміну В12, внаслідок тривалого застосування ІПП [23, 24, 99, 166]. 

Окрім цього, виявлено збільшення впливу тривалого вживання ІПП на 

гіповітаміноз В12 з віком [15,55, 143]. ГГЦ на фоні патології травної системи 

пояснює високу частоту судинних ускладнень, а також те, що при В12-

дефіциті, зазвичай причиною смерті є не анемія, а інсульти і інфаркти [79, 86, 

131].  

Останнім часом багато досліджень присвячується вивченню рівня ГЦ в 

крові при серцево-судинній патології. Як свідчить статистика, підвищений 

рівень ГЦ зустрічається у 5–10 % осіб, а серед пацієнтів із серцево-судинними 

захворюваннями цей показник досягає 20–40 %. На сьогодні існує багато 

публікацій, де розглядають ГЦ як незалежний модифікований фактор ризику 

ССЗ [13, 14, 22, 47, 56, 130, 147]. Перші роботи, що пов'язують ГЦ у плазмі 

крові хворих із ССЗ, з'явилися в 1969 році, коли була відмічена поява 

тромболітичних ускладнень і судинних захворювань при ГГЦ [110]. Отримані 

дані дозволили авторам дослідження K. S. McCully, R. B. Wilson (2000) 

висунути гомоцистеїнову теорію атеросклерозу [13, 22, 47, 48, 122]. При цьому, 

високий рівень ГЦ розглядався як причинний агент. Більш як 80 клінічних і 

епідеміологічних досліджень підтвердили, що підвищення концентрації ГЦ в 

крові є одним із суттєвих факторів ризику раннього і швидкого атеросклерозу 

коронарних, церебральних та периферійних судин [22, 32, 121, 173].  

Розвиток та прогресування АГ тісно пов'язані  з наявністю метаболічних 

порушень, таких як гіпер- та дисліпідемія, ГГЦ. У літературі зустрічаються дані 

стосовно асоціації ГГЦ з високим ризиком розвитку АГ [13, 47, 110]. 

Вважається, що ГГЦ здатна погіршувати ендотелій-залежну вазодилятацію, 
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стимулювати циркуляцію молекул адгезії і синтез холестерину печінкою, 

погіршувати судинну дилятацію за рахунок трансформації NO у пероксинітрит 

і зниження його біодоступності. Ендотеліальна дисфункція сприяє зменшенню 

дилятаційної здатності судин та формуванню їх ригідності, що сприяє розвитку 

АГ [63,78, 112,  168]. Крім цього, продемонстрована висока частота ГГЦ у 

хворих з ізольованою систолічною АГ [3]. Візір В. А. (2010) і співавтори 

встановили достовірний взаємозв’язок між наявністю АГ та елевацією 

плазмового рівня ГЦ з виникненням стенотичних уражень брахіоцефальних 

артерій [13]. За деякими даними, ГГЦ тісніше пов’язана з ураженням судин, ніж 

дисліпідемія і задовго передує виникненню судинних катастроф [11, 22, 47]. 

Механізми пошкоджувального впливу ГЦ на судинну стінку [73]: 

 утворення реактивних субстанцій кисню; 

 інтенсифікація перекисного окиснення ХС-ЛПНЩ і ХС-ЛПДНЩ ; 

 індукція експресії прозапальних медіаторів ендотеліоцитами; 

 пришвидшення катаболізму NО і порушення ендотелій-залежної 

вазодилятації; 

 активація XII і V факторів згортання крові; 

 блокада активації СРП; 

 гальмування експресії тромбомодуліну, який є білком мембрани клітин 

ендотелію судин, що виступає рецептором тромбіну, і за рахунок цього 

приймає участь в системі антикоагуляції ; 

 індукція утворення комплексу ліпопротеїн – фібрин; 

 оксидативний стрес. 

Внаслідок пошкодження ендотелію розвивається проліферація 

гладком'язевих клітин середньої оболонки судин, а також стимуляція 

тромбоцитів і лейкоцитів [182]. Окиснення ГЦ сприяє окисненню ХС-ЛПНЩ, 

що сприяє утворенню пінистих клітин, які, своєю чергою, стимулюють процеси 

атерогенезу [11, 32, 77]. Підвищення рівня ГЦ крові на 5 мкмоль/л призводить 

до збільшення ризику атеросклеротичного ушкодження судин на 80 % у жінок і 
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на 60 % у чоловіків [22, 184]. Гальмуючи роботу антикоагулянтної системи, 

ГГЦ є однією з ланок патогенезу ранньої тромбоваскулярної хвороби [14, 55, 

134, 156]. ГЦ у високій концентрації спричиняє підсилення процесів 

перекисного окиснення ліпідів і блокування глутатіонової системи 

антиоксидантного захисту, порушує тромборезистентні властивості судинного 

ендотелію (внаслідок зниження активності антитромбіну III і тромбомодуліну), 

що сприяє зростанню активності тромбіну, підсиленню агрегації та адгезії 

тромбоцитів. [47, 149], окрім цього ГЦ порушує активацію СРП, підвищує 

зв’язування ліпопротеїдів з фібрином [13, 168].  

Виявлено позитивну кореляцію між рівнем ГЦ та фібриногеном, 

фактором Віллебранда та Д-димером [73]. За даними Фремінгемського 

дослідження (1996), підвищення рівня ГЦ в плазмі крові вище 12 мкмоль/л 

призводить до розвитку ССЗ і є незалежним фактором ризику розвитку 

ішемічної хвороби серця [11, 22, 55, 63,  73, 77, 192].  

Найбільш важливі докази зв’язку між підвищенням рівня ГЦ і розвитком 

ССЗ були отримані під час проведення масштабних проспективних досліджень, 

серед яких слід згадати Physicians Health Study [216], British United Provident 

Study [217], Hordaland Homocysteine Study [183], Trombo Study [219], Brish 

Regional Heart Study [220]. Зокрема, у дослідженні Physicians Health Study 

продемонстровано втричі вищу частоту виникнення інфаркту міокарда у 

хворих з ГГЦ порівняно з пацієнтами,в яких рівень ГЦ був нормальним [48, 79]. 

У дослідженні European Collaborative Study ГЦ теж було визнано 

модифікуючим фактором ризику ССЗ [160].  

Частота виявлення підвищення концентрації ГЦ в крові становить 

близько 5 % у загальній популяції і досягає 13-47 % серед пацієнтів з 

ішемічною хворобою серця і цереброваскулярними захворюваннями [6, 11, 

165]. 

Доведено,що підвищення рівня ГЦ плазми на 2,5 мкмоль/л збільшує 

ризик виникнення інфаркту міокарда на 10%, а ризик інсульту – на 20 % [16, 47, 
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63, 77, 184]. У хворих після ангіопластики ГГЦ сприяє розвитку рестенозів [50, 

110].  

ГЦ може токсично діяти на серце, викликаючи дилятацію його камер [74]. 

Вважають, що ГГЦ є більш інформативним показником розвитку ССЗ, ніж 

гіперхолестеринемія [14, 47, 192]. ГГЦ включено у систему предикторів 

кардіоваскулярних захворювань SCORE [77, 204]. Порушення обміну ГЦ 

збільшується з прогресуванням ішемічної хвороби серця і підвищенням 

функціонального класу стенокардії напруги [11, 32].  

Взаємозв’язок ГГЦ та атеросклерозу зумовлений кількома механізмами. 

По-перше, ГГЦ ініціює утворення ліпідних смужок. По-друге, надлишок ГЦ 

стимулює збільшення розмірів відкладень ліпідів та проникнення 

гладком’язевих клітин до судинної інтими і нагромадження колагену [173]. 

Негативний вплив ГЦ на судини зумовлений зниженням їх еластичності за 

рахунок проліферації судинного матриксу, нагромадження і затримки ліпідів в 

інтимі артерій з її гіперплазією, гальмування проліферації судинного 

ендотелію. Крім того, ГЦ спричиняє окислювальну модифікацію ліпідів, 

стимулює міграцію клітин запалення до інтими та стимулює нагромадження в 

інтимі ліпідів [191].  

Роль ГЦ у патогенезі ішемічної хвороби серця пояснюється 

особливостями його метаболізму, який має прооксидантні властивості, що 

пояснюється наявністю SH-групи [73]. Процеси автоокиснення перебігають з 

утворенням реактивних форм кисню, які викликають перекисне окиснення 

ліпідів, а отже, і самого ендотеліального шару інтими та стимулюють 

проліферацію гладко-м’язових клітин середньої оболонки судин з утворенням 

атеросклеротичної бляшки [110]. Низка досліджень показала важливу роль ГГЦ 

у розвитку кальцифікації аорти за типом атеросклерозу Менкеберга (що 

характеризується медіанекрозом, медіасклерозом і медіакальцинозом) та 

коронарної артеріальної кальцифікації [63, 67, 160]. 
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Тому підвищений рівень ГЦ може бути розглянутий в якості додаткового 

фактора ризику для стратифікації пацієнтів з АГ у групи високого кардіо та 

цереброваскулярного ризику [116, 176]. 

Високий рівень ГЦ корелює зі ступенем ураження білої речовини 

головного мозку і є незалежним чинником ризику розвитку деменції і хвороби 

Альцгеймера, при яких задовго до маніфестації хвороб відбувається зниження 

метаболізму глюкози в клітинах мозку [14, 30, 118]. Це пов'язано із зниженням 

активності транскетолази і неможливістю розщеплювати глюкозу в 

пентозофосфатному циклі. Дослідження свідчать , що ГЦ впливає на нейрони і 

під його впливом запускається їх безконтрольний поділ . Вважається також, що 

ГЦ може здійснювати токсичний вплив на нервові клітини [30, 192]. 

Не є виключенням і хронічна ниркова недостатність при якій основною 

причиною смертності є інфаркт міокарда, серцева недостатність, прогресуюча 

стенокардія та аритмії, які перебігають на тлі ГГЦ [11, 79]. У нормі ГЦ, не 

пов’язаний з білком, фільтрується у клубочках, а потім реабсорбується в 

ниркових канальцях. У клітинах нирок ГЦ піддається оксидативному 

розщепленню до СО2 і сульфатів [153, 180]. За даними експериментальних 

досліджень, навіть нетривала ГГЦ (1,5 міс.) призводить до тяжкого ураження 

судинного апарату нирок поряд з типовими для атеросклерозу ураженнями 

аорти [23, 153]. ГГЦ часто зустрічається серед пацієнтів з помірною хронічною 

нирковою недостатністю і спостерігається майже завжди на кінцевій стадії 

ниркових захворювань. 

Дослідження, проведені на здорових людях і хворих на цукровий діабет 

(ЦД), підтвердили зворотній зв'язок між рівнем ГЦ і функцією нирок, а також 

роль креатиніну як маркера ниркової недостатності [23, 154, 159].  Вміст ГЦ в 

плазмі крові більшості хворих на ЦД зазвичай вище, ніж у здорових. 

Припускають, що однією з причин ГГЦ при ЦД є гіперглікемія, яка сприяє 

втраті організмом вітамінів групи В, що відіграють вирішальну роль в обміні 

ГЦ [149]. 
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 Є дані, що демонструють тісний зв’язок рівня ГЦ з активністю 

запального процесу та тяжкістю уражень внутрішніх органів у хворих на 

системний червоний вовчак [77, 191]. Зокрема, високі рівні швидкості осідання 

еритроцитів, СРП, прозапальних цитокінів та молекул адгезії достовірно 

частіше реєструють саме у пацієнтів з ГГЦ. З огляду на метаболізм ГЦ у хворих 

на ревматоїдний артрит створюються усі передумови до розвитку ГГЦ, 

оскільки фармакотерапія метотрексатом та/чи сульфасалазином (основними 

препаратами базисної терапії) призводить до дефіциту фолієвої кислоти, 

причетної до обміну ГЦ [190].  

Гомоцистеїнурія - рідкісне генетично детерміноване захворювання, 

причиною, якого є носійство гену 21q22.3. До фенотипічних проявів 

гомоцистеїнурії відносять аномалії скелету - килевидну деформацію грудної 

клітки, сколіоз, вальгусну деформацію колінних суглобів, доліхосфігмію. У 

таких хворих, як правило, спостерігається розумова відсталість [214]. Майже, у 

половини молодих пацієнтів зі спадковою гомоцистеїнурією спостерігається 

розвиток серцево-судинних ускладнень до 30 років життя,  а саме - гострого 

інфаркту міокарда, порушень мозкового кровообігу, артеріальних тромбозів 

іншої локалізації.  

Виходячи з вище сказаного, зрозуміла потреба у вивченні методів 

корекції високого рівня ГЦ. Для лікування ГГЦ використовують препарати, що 

містять фолієву кислоту, вітаміни В6 і В12. З продуктами харчування в 

організм щоденно може надходити максимум 300 мкг фолієвої кислоти [170]. 

Однак, як показують дослідження, цього недостатньо, і доза фолієвої кислоти 

повинна бути мінімум у 3 рази вищою, щоб досягнути нормалізації рівня ГЦ і 

мінімізувати будь який патологічний вплив [220].  

У випадку ж ГГЦ доцільною є медикаментозна терапії. Вплив препаратів 

вітаміну В12 на прогноз у хворих з ССЗ потребує подальшого уточнення. Але 

вже сьогодні можна констатувати високу безпеку і низьку вартість терапії ГГЦ. 
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1.4 Показники ліпідного обміну та С-реактивний протеїн у хворих з 

коморбідними ураженнями 

У літературі зустрічаються дані про взаємозв’язок інфікування H. pylori з 

підвищеним рівнем СРП [83, 217]. Як відомо, СРП шляхом утворення зв’язків з 

ХС-ЛПНЩ та ХС-ЛПДНЩ сприяє видаленню залишків пошкоджених клітин 

[196]. На сьогоднішній день підвищений рівень  СРП вважають несприятливим 

фактором прогнозу захворювань, який свідчить про збереження активності 

запального процесу. Величина збільшення СРП має своє клініко-діагностичне 

значення. Якщо рівень СРП становить до 10 мг/л, то це має значення для 

стратифікації ризику ускладнень, якщо СРП вище 10 мг/л, це є свідченням 

активного запального процесу. 

Як відомо, підвищений рівень СРП служить не лише маркером 

системного запалення, а й фактором порушення ендотелій-залежної релаксації 

судин. Тому підвищений рівень СРП дозволяє прогнозувати ризик інфаркту, 

інсульту, раптової серцевої смерті, а також розвиток захворювань 

периферійних артерій [6, 115].  Були проведені й інші дослідження рівня СРП, в 

результаті яких висвітлена інша точка зору. Так, G. Bellomo (2003), S. Saribas 

(2004), J. Mostaza (2005) разом з співавторами вказують на відсутність 

ймовірних причин підвищення рівня СРП залежно від наявності H. pylori [171, 

218]. 

Окрім цього, зустрічаються дані стосовно впливу H. pylori на ліпідний 

спектр крові шляхом стимуляції і підтримки перекисного окиснення ліпідів, що 

сприяє розвитку запального та деструктивного процесів СОШ [169]. Пацієнти, 

інфіковані H. pylori, схильні до розвитку дисліпопротеїнемії [211]. Зокрема, 

С. Tramppenau та K. D. Muller (2003) зазначають високу афінність H. pylori до 

загального холестерину та виділяють цю унікальну властивість як чинник, що 

сприяє виживанню та колонізації бактерії в шлунковому середовищі [188].  

H. Scharnagal з співавторами (2004) довели, що H. pylori асоціюється із 

зниженням ХС-ЛПВЩ, вчені показали, що успішна ерадикація сприяє 

підвищенню ХС-ЛПВЩ, не впливає на вміст ХС-ЛПНЩ та незначно підвищує 
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рівні ЗХС [199]. Інший вчений M. Kanbay (2005) теж довів, що успішна 

ерадикація здатна достовірно підвищити рівень ХС-ЛПВЩ та знизити рівень 

СРП [171]. Хоча існує й інша думка стосовно впливу гелікобактерної інфекції 

на обмін ліпідів. Так, за результатами Фремінгемського дослідження, роль  

H. pylori у розвитку серцево-судинної патології не суттєва [103]. J. Mostaza з 

співавторами (2005) заперечує зв'язок порушень ліпідного обміну з наявністю 

H. pylori [216]. Тому дані про роль гелікобактерної інфекції у розвитку 

порушень ліпідного обміну потребують подальшого вивчення і дослідження.  

Дослідники N. Kalia та K. D. Bardhan встановили взаємозв'язок 

гелікобактерної інфекції та мікроциркуляції в СОШ [213]. За їх результатами, 

наявність H. pylori впливає на порушення мікроциркуляторних показників, як і 

швидкість кровоплину, активність лейкоцитів, агрегація тромбоцитів [219]. 

Ліпополісахариди зовнішньої мембрани бактерії є потужними 

ендотоксинами, які стимулюють активацію моноцитів та запускають каскад 

запальних реакцій шляхом синтезу цитокінів – інтерлейкінів IL-1, IL-8,  

α-фактору некрозу пухлин, тощо [33, 212]. До негативних ефектів цитокінів 

відносять порушення ендотелій-залежної вазодилятації. Доведена роль 

названих прозапальних цитокінів у процесах гіперкоагуляції крові, регулюванні 

судинного тонусу та ендотеліальній дисфункції [78, 113]. H. pylori здатна 

індукувати продукцію факторів активації тромбоцитів, цитохрому Р-450, 

лейкотрієнів, інтерлейкінів та факторів некрозу пухлин [190]. 

Імунна ланка патогенезу гелікобактерної інфекції сприяє тому, що деякі 

антигени бактерії виступають не лише як автоантитіла до парієтальних клітин, 

а виконують функцію автоантитіл до Н+/К+-АТФази парієтальних клітин 

шлунку та до внутрішнього фактору Кастла [33, 60]. Таким чином створюється 

тло для розвитку запальних процесів та атрофії СОШ та умови для 

мальабсорбції вітамінів та мікронутрієнтів. Наявність тривалого запалення 

СОШ зумовлює знижене всмоктування вітаміну В12, що інколи може бути 

єдиним проявом ХГ. Проте, зустрічаються дані, що не лише атрофія СОШ може 

викликати зниження рівня вітамінів В12 та фолієвої кислоти, а й наявність H. 
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pylori. Нестача вітамінів В12 та фолієвої кислоти, своєю чергою, призводить до 

порушення метилювання за участю 5-метил-тетрагідрофолієвої кислоти, що 

сприяє підвищенню рівня ГЦ, токсичного для ендотеліальних клітин [113, 189]. 

ГЦ стимулює агрегацію тромбоцитів, порушує функцію тканинного активатора 

плазміногена, сприяє зв’язуванню ліпопротеїду з фібрином, а також пригнічує 

функцію природних антикоагулянтів, таких як антитромбін ІІІ і СРП [217]. 

Отже, ГЦ, систолічний рівень АТ та СРП вважають незалежними маркерами 

високої смертності від ССЗ [5, 115, 125]. 

Резюме. Гелікобактерна інфекція потенційно впливає не лише на СОШ, а 

й чинить системний вплив. Реалізація позагастральних проявів H. pylori 

здійснюється шляхом на зниження рівня вітаміну В12, що може спричиняти 

ГГЦ. Своєю чергою ГГЦ сприяє розвитку ССЗ. З іншого боку, наявність АГ 

призводить до порушень мікроциркуляції СОШ, які зумовлюють прогресування 

не лише запальних змін у шлунку, а й атрофічних. Однак даних про 

особливості перебігу ХГ в поєднанні з АГ не так вже й багато, що залишає 

низку невирішених питань. Зокрема, як коморбідність цих захворювань впливає 

на клінічну та лабораторно-інструментальну картину кожного. Стандартні 

методи лікування як АГ, так і H. pylori асоційованого ХГ не враховують 

взаємодії цих хвороб, тому і не чинять комплексної корекції. На сьогоднішній 

день вплив ерадикації H. pylori та корекції рівня ГЦ при поєднанні H. pylori 

асоційованого ХГ та АГ не вивчався, що й зумовило доцільність проведення 

такого дослідження.  

 

Матеріали розділу опубліковані в роботах: 

 

1. Курбан М. М. Діагностичне значення рівня гомоцистеїну в клініці 

внутрішніх хвороб / М. М. Курбан // Практична медицина. – 2012. – №4, Том 

XVIII. – С. 59-66.  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Загальна клінічна характеристика обстежених хворих 

 

Дослідження виконане на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини 

№1 Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького в рамках науково-дослідницької роботи кафедри «Особливості 

клінічного перебігу хронічної патології з врахуванням коморбідності»,номер 

державної реєстрації 0116U004502. Дисертаційна робота базується на 

ретроспективних та проспективних даних клінічних спостереженнях127 хворих 

з  ХГ з АГ та без неї. Рандомізацію хворих проводили методом випадкових 

чисел.   

Критеріями включення в дослідження були: 

 діагноз ХГ; 

 наявність АГ (для пацієнтів основної групи); 

 добровільна письмова згода пацієнта на участь в дослідженні; 

Критерії виключення: до дослідження не залучалися пацієнти з важкою 

серцево-судинною недостатністю, з ІІІ стадією АГ, перенесеним інфарктом 

міокарда, захворюваннями, які суттєво впливають на метаболізм ГЦ та вітаміну 

В12 (ендокринна патологія, ниркова недостатність, важка супутня патологія в 

стадії декомпенсації, мегалобластна анемія). Досліджувані не повинні були 

вживати препарати, що здатні впливати на рівень ГЦ, такі, як метотрексат, 

теофілін, фенітоїн, метилпреднізолон, контрацептиви, тощо.  

Усім пацієнтам проводилося повне клінічне обстеження з використанням 

стандартних і додаткових лабораторних та інструментальних методів.  Було 

опрацьовано і проаналізовано амбулаторні картки 127 хворих, а також 

заповнено на кожного пацієнта карту обстеження. Особлива увага приділялася 

збору анамнезу та вивченню чинників ризику розвитку АГ та ХГ. Другий етап 
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включав цілеспрямоване обстеження хворих за допомогою сучасних методів 

лабораторної і інструментальної діагностики.  

Діагноз ХГ було встановлено в результаті загальноклінічного обстеження 

з оцінкою скарг, анамнезу життя і хвороби, лабораторних та інструментальних 

методів дослідження згідно з сучасними діагностичними критеріями, 

затвердженими Наказом МОЗ України від 13.06.2005 року №271 «Про 

затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальнісю  

«Гастроентерологія» [50] та Наказом МОЗ України №600 від 03.08.2012. 

«Ведення диспепсії у дорослих» [53]. 

Діагноз у всіх хворих підтверджували шляхом планового гістологічного 

дослідження біоптатів СОШ, отриманих під час проведення ФЕГДС.  

Діагноз АГ встановлювали на основі скарг, даних об’єктивного огляду, 

результатів лабораторного та інструментального обстежень, згідно з 

критеріями, затвердженими наказами МОЗ України № 436 від 03.07.2006 року 

«Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю 

«Кардіологія» [51] №384 від 24.05.2012 року «Про затвердження та 

впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної 

допомоги при артеріальній гіпертензії» [52]. 

Комісією з питань етики Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького (20.02.2012) було розглянуто дизайн 

дослідження та встановлено, що проведені дослідження не суперечать 

основним біоетичним нормам.  

Для комплексної оцінки перебігу коморбідної патології нами було 

обстежено127 пацієнтів, які були поділені на 2 групи: І група (основна) -  71 

пацієнт з АГ та ХГ група, ІІ група (порівняння) -  56 пацієнтів з ХГ. Хворі обох 

груп відповідали вимогам репрезентативної вибірки за віком, статтю та 

тривалістю захворювання. 

Для характеристики пацієнтів не лише за наявністю коморбідності, а й за 

наявністю H. pylori, пацієнтів обох груп було поділено на підгрупи: Іа – 

пацієнти з коморбідним перебігом АГ та ХГ H. pylori позитивні, Іб - пацієнти з 
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коморбідним перебігом АГ та ХГ H. pylori негативні, ІІа - пацієнти з 

ізольованим ХГ H. pylori позитивні, ІІб - пацієнти з ізольованим ХГ H. pylori 

негативні. 

Вік хворих коливався в межах 18 - 74 років, майже половина обстежених 

пацієнтів  знаходилися у віковій групі – 45-59 років (46 %), що відповідає 

даним літератури [87].  

Структура обстежуваних пацієнтів згідно вікової градації представлена на 

рис. 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 - Розподіл обстежених хворих за віком 

 

Аналіз вікової структури по групах підтвердив перевагу пацієнтів вікової 

категорій 45-59 років для коморбідних патології (І група), однак за умов 

ізольованого ХГ– основна частка пацієнтів належала до вікової категорії 18-44 

роки.  

Серед обстежених пацієнтів було 52 чоловіка та 75 жінок (табл. 2.1). 

Середній вік усіх обстежених становив 50,5 ± 14,8 років.  
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Таблиця 2.1 - Гендерна структура та середній вік хворих по групах 

Група Стать Середній 

вік, роки Чоловіки Жінки 

абс. % абс. % 

І 29 40,85 42 59,15 54,9±11,0 

ІІ 23 41,07 33 58,93 45,0±17,0 

Загалом 52 40,95 75 59,05 50,5±14,8 

 

Серед пацієнтів в обох групах переважала жіноча стать (59,15 % у І групі 

та 58,93 % у другій).  

 

2.2 Характеристика застосованих методів дослідження 

 

 Клінічне обстеження пацієнтів у відповідності до Протоколу включало 

аускультацію серця, судин шиї, вимірювання АТ на обох руках, визначення 

маси тіла та обводів талії та стегон. Оцінку інтенсивності больового синдрому 

при ХГ проводили за допомогою шкали Likert’а (1 бал – біль відсутній, 2 бали – 

біль спричиняє незначний неспокій, але можна не звертати на нього уваги, 3 

бали – біль помірний, не порушує денної активності та сну, 4 бали – біль дуже 

турбує та порушує денну активність та сон, 5 балів – біль значно порушує або 

тимчасово робить неможливою денну активність і сон). 

Під час збору анамнезу особлива увага приділялася параметрам, які 

визнано чинниками ризику розвитку АГ та ХГ. Окрім цього з'ясовувалися 

порушення харчування, спадковість, шкідливі звички (паління, вживання 

алкоголю), специфіка праці.  

При оцінці скарг хворих вивчалися прояви больового, диспепсичного, 

астеноневротичного синдромів. Деталізувалися локалізація, інтенсивність, 

періодичність, іррадіація та провокуючі фактори больового синдрому. Детально 

вивчалися наявність у пацієнта таких проявів диспепсичного синдрому, як 
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печія, відрижка, нудота, блювота, гіркота чи неприємний присмак у роті, 

наявність метеоризму, порушення стільця. Акцент робився на аналізі можливих 

умов, що сприяли б підвищенню АТ, з'ясовувалися скарги пов’язані з АГ, 

тривалість її, систематичність та склад базової антигіпертензивної терапії. 

Оцінка серцево-судинного ризику проводилася за допомогою шкали 

SCORE (Systemic Coronary Risk Evaluation) з врахуванням статі, віку, 

тютюнопаління, систолічного АТ та рівня ЗХС [45, 150]. Шкала дозволяє 

розрахувати ймовірність розвитку фатальної кардіоваскулярної події [151]. 

Згідно з нею, вірогідність фатальних серцево-судинних ускладнень становить: 

низький ризик < 4 %, помірний 4-5 %, високий 5-8 % та дуже високий ризик  

> 8 %. Вважають, що рівень ризику за SCORE приблизно відповідає 

Фремінгемському для країн Європи. Виявлення високого так дуже високого 

ризику вимагає негайної корекції факторів ризику ССЗ [103, 174].  

Усім пацієнтам були проведені антропометричні дослідження 

(визначення зросту, маси тіла, обводів талії та стегон). За даними Української 

асоціації кардіологів нормальними вважалися обвід талії у чоловіків менше 94 

см, у жінок менше 80 см. Абдомінальне ожиріння визначали за допомогою 

сантиметрової стрічки, при цьому вимірюючи обвід талії на рівні пупка та 

порівнюючи  отримане значення з нормальними величинами, які згідно 

рекомендації Асоціації кардіологів України, для чоловіків становлять  

< 102 см, у жінок < 88 см [76]. За відношенням обводів талії та стегон 

розраховували індекс талія-стегно (ІТС). Стратифікація кардіоваскулярного 

ризику за значеннями ІТС проводилася наступним чином: низький ризик – ІТС 

0,8 і менше для жінок та до 0,95 для чоловіків, середній 0,8-0,85 для жінок та 

0,96-1,0 для чоловіків, високий – для жінок більше 0,85 та більше 1,0 для 

чоловіків.  

Для визначення ІМТ проводили розрахунки за формулою А. Кеттле:  

ІМТ = маса тіла (кг) / зріст (м)2. Оцінку ІМТ проводили за критеріями, 

наведеними в табл. 2.2. 
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Таблиця 2.2 - Оцінка індексу маси тіла 

ІМТ Оцінка 

16 і менше Виражений дефіцит маси тіла 

16 – 18,5 Недостатня маса тіла 

18,5 – 24,9 Норма 

25 – 29,9 Надмірна маса тіла 

30 – 34,9 Ожиріння першого ступеня 

35 – 39,9 Ожиріння другого ступеня 

40 і більше Ожиріння третього ступеня 

 

Лабораторні та біохімічні дослідження проводили на основі стандартних 

методик. Усім хворим вранці натще здійснювали забір крові з ліктьової вени 

для дослідження рівнів ЗХС, ТГ, ХС-ЛПВЩ, СРП, показників, ГЦ, вітаміну 

В12. 

Концентрацію показників ліпідного обміну визначали колориметричним 

ферментативним методом за допомогою біохімічного аналізатора Stat Fax 303 

та реактивів фірми «HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH» 

(Німеччина). Рівень ЗХС визначали після ферментативного гідролізу і 

окиснення, в результаті чого утворювався перекис водню, який взаємодіє під з 

4-амінофеназоном і фенолом з утворенням забарвленого продукту. За 

інтенсивністю забарвлення на аналізаторі при довжині хвилі 500 нм. 

проводилося визначення концентрації ЗХС. Для визначення рівня ТГ під 

впливом ліпаз проводився їх ферментний гідроліз, внаслідок низки реакцій 

утворюється речовина червоного кольору, інтенсивність забарвлення якої 

вказує на рівень ТГ. Рівень ХС-ЛВНЩ визначали на основі здатності 

хіломікронів ХС-ЛПНЩ і ХС-ЛПДНЩ випадати в осад при додаванні 

фосфовольфрамової кислоти і хлориду магнію. Після центрифугування 

залишалася фракція ХС-ЛПВЩ, яка досліджувалася на аналізаторі.  

Вміст ХС-ЛПДНЩ вираховували за формулою ТГ/2,2. Для розрахунку 

вмісту ЛПНЩ користувалися формулою W. T. Friedewald: ХС-ЛПНЩ= ЗХС-  
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ХС-ЛПВЩ -  ХС-ЛПДНЩ. Коефіцієнт атерогенності (КА) розраховували за 

формулою А.Н. Клімова (1984): КА= ЗХС –  ХС-ЛПВЩ/ ХС-ЛПВЩ. 

         Визначення рівня СРП у сироватці крові проводили імуноферментним 

методом за допомогою реактивів фірми DRG (США). В основу методу 

покладено здатність молекули СРП зв’язуватися з моноклональним антитілом. 

Впродовж 45 хв. при кімнатній температурі сироватку крові інкубували у 

планшеті, після чого промивали водою і незв’язані антитіла видалялися. У 

кожну лунку додавали тетраметилбензидин, який забарвлював зразки у синій 

колір. Концентрація СРП прямо пропорційна інтенсивності забарвлення, яка 

оцінювалася на спектрофотометрі при довжині хвилі 450 нм. 

Рівень ГЦ у крові визначали імуноферментним методом на аналізаторі 

Stat Fax 303 з використанням тест-системи «Axis-Shield» (Великобританія) 

згідно інструкції. Зразки крові були відібрані у спеціальні пробірки з 

антикоагулянтом, відстоювалися при кімнатній температурі 30 хвилин для 

утворення згустку, після чого центрифугувалися впродовж 15 хвилин зі 

швидкістю 1500 обертів за хвилину.  За допомогою дітіотреітолу з суміші 

зв’язаної форми ГЦ та дисульфіду проводилося відновлення ГЦ до вільної 

форми. Слідом проводили ферментативну реакцію, при якій за допомогою 

SAH-гідролази ГЦ модифікували у S-аденозил-L-гомоцистеїн. Методом 

проведення твердофазового імуноферментного аналізу проводилася оцінка 

концентрації рівня ГЦ, яка обернено пропорційна отриманій абсорбції. 

Показник вимірювався в мкмоль/л. 

Для визначення рівня вітаміну В12 використовували реактиви 

«ІMMULITE 1000 vitamin B12» та метод твердо-фазного конкурентного 

хемілюсцентного імуноферментного аналізу. Вітамін В12 міститься у крові в 

комплексі з білками, тому проводився етап денатурації. Для цього зразки 

інкубували при температурі 100°С з дитіотретіолом та ціанідом калію. Далі 

проби поміщали у тест-одиницю з вкритим аналогом вітаміну  

В12-полістиренову кульку. Впродовж 30 хвилин при температурі 37°С проби 

інкубувалися, періодично помішуючись. Вітамін В12 конкурував з аналогом, 
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що сорбувався на твердій фазі з внутрішнім фактором Кастла. При додаванні 

лужної фосфатази, кон’югованої з антитілами до внутрішнього фактора, зразки 

інкубувалися ще 30 хвилин. Далі шляхом центрифугової промивки незв’язані 

компоненти видалялися. При додаванні субстрату відбувалася імуноферментна 

реакція. Значення вітаміну В12 отримані в автоматичному режимі і 

обчислювались в пг/мл. 

Усім хворим з ХГ проводилася ФЕГДС за допомогою 

езофагогастродуоденоскопа Olimpus GIF-E3 за стандартною методикою. 

Здійснювалася оцінка просвіту шлунку, його вмісту. За Сіднейською системою 

в залежності від локалізації патологічного процесу виділяли гастрит тіла, 

антрум-гастрит та пангастрит [82, 92]. Окрім цього звертали увагу на наявність 

гіперемії, набряку, гіперплазії чи атрофії складок, наявність ділянок витончення 

СОШ, наявності ерозій та змінам судинного рисунку.  Під час ендоскопічної 

оцінки виявляли присутність слизу у просвіті шлунку, а також стан 

фізіологічних сфінктерів та активність перистальтики.  

  На сьогоднішній день, обов’язковим для постановки діагнозу ХГ є 

морфологічне дослідження біоптатів слизової оболонки шлунку [20]. 

Біопсійний матеріал поміщали у контейнер з 10 % розчином формаліну. Забір 

біоптатів здійснювали з 5 ділянок СОШ (3 з антруму, 2 з тіла) з подальшим 

гістологічним, морфологічним та бактеріологічним дослідженням.  

Для оцінки ступеню та стадії хронічного гастриту використовували 

класифікацію OLGA (Operative Link for Gastritis Asessment), запропоновану і 

визнану міжнародною групою патологоанатомів, при цьому ступінь 

характеризував вираженість інфільтрації, а стадія – атрофічний процес [4, 10,  

20, 26, 80]. 

Визначення стадії атрофії згідно з системою OLGA полягає в оцінці 10 

залоз у кожному біоптаті з визначенням кількості атрофованих. Отриманий 

результат множили на 10, таким чином отримували відсоток атрофії для 

кожного біоптату. Далі вираховували середній відсоток атрофії, при цьому 

суму відсотків отриманих з біоптатів антруму ділили на 3 а з тіла на 2. Після 
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цього середній відсоток атрофії переводили у бальну шкалу: де атрофія 

відсутня  (0 %) - 0 балів, слабка атрофія (1-30 %) - 1 бал, помірна атрофія  

(31-61 %) -  2 бали, важка атрофія (більше 60 %) – 3 бали [26, 82]. Далі за табл. 

2.3 на підставі балів атрофії тіла та антрума визначали загальну стадію атрофії 

[4]. 

 

Таблиця 2.3 - Оцінка стадії атрофії СОШ 

             Тіло 

Антрум 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

0 Стадія 0 Стадія І Стадія ІІ Стадія ІІІ 

1 Стадія І Стадія ІІ Стадія ІІ Стадія ІІІ 

2 Стадія ІІ Стадія ІІ Стадія ІІІ Стадія ІV 

3 Стадія ІІІ Стадія ІІІ Стадія ІV Стадія ІV 

 

  Ступінь інфільтрації ХГ характеризував загальну вираженість запальних 

змін, при цьому напівкількісним методом сумарно проводилася оцінка 

лімфоплазмоцитарної і нейтрофільної інфільтрації в біоптатах СОШ з 

антрального відділу та тіла шлунку. Аналогічно до оцінки стадії атрофії, оцінка 

ступеню інфільтрації проводилась у балах (0 балів – інфільтрація відсутня, 1 – 

слабка, 2 – помірна і 3 – тяжка), далі бали переводили у ступінь за допомогою 

шкали, яка представлена у таблиці 2.4. 

 

Таблиця 2.4 - Оцінка ступеню інфільтрації СОШ 

     Тіло 

Антрум 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

0 Ступінь 0 Ступінь І Ступінь ІІ Ступінь ІІІ 

1 Ступінь І Ступінь ІІ Ступінь ІІ Ступінь ІІІ 

2 Ступінь ІІ Ступінь ІІ Ступінь ІІІ Ступінь ІV 

3 Ступінь ІІІ Ступінь ІІІ Стадія ІV Ступінь ІV 
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Вираженість лейкоцитарної, плазмоцитарної та нейтрофільної інфільтрацій 

власної пластинки чи епітеліальної пластинки СОШ свідчить про активність 

ХГ. 

Діагностику інфікування H. pylori здійснювали згідно з сучасними 

рекомендаціями [93] двома методами - інвазивним та неінвазивним. Для 

інвазивної діагностики гелікобактерної інфекції  виконувалося макроскопія 

біопсійного матеріалу, отриманого під час ФЕГДС. Біоптати були забарвлені 

гематоксилін-еозином за методом Романовського-Гімзи. Препарати вивчалися 

під мікроскопом при 10 та 40-кратному збільшенні. Залежно від кількості 

мікроорганізмів у полі зору було оцінено ступінь обсіменіння за методом 

Аруїна: відсутній, слабкий, середній і високий [4] (табл. 2.5). 

 

Таблиця 2.5 - Оцінка ступеню обсіменіння  

Ступінь обсіменіння Кількість мікробних тіл 

Відсутній (0) Бактерії відсутні 

Слабкий ступінь (+) До 20 бактерій в полі зору 

Середній ступінь(++) До 50 бактерій в полі зору 

Високий ступінь(+++) Більше 50 бактерій в полі зору 

 

Відкриття уреази бактерії дозволило створити низку неінвазивних 

методик виявлення H. pylori, «золотим стандартом» яких є дихальний уреазний 

тест. Згідно з рекомендаціями консенсусу Маастрихт IV, перед проведенням 

діагностичних тестів на H. pylori пацієнти не приймали ІПП впродовж 2 тижнів 

[7, 59, 69]. Обстеження проводили за допомогою тест-системи Хелік (Росія). За 

даними літератури, специфічність дихального тесту становить > 95 % [70, 81]. 

Метод базується на визначення аміаку у видихуваному повітрі до та після 

прийому 12сечовини (500 мг.) Показник приросту визначають за допомогою 

спеціальної індикаторної трубки, що заповнена селективним хемосорбентом. 

Трубка кріпиться до електровідсмоктувача, пацієнт розташовує індикаторну 
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трубку в ротовій порожнині таким чином, щоб унеможливити потрапляння 

слини до трубки, та впродовж 6 хвилин дихає у неї. Після цього фіксується 

зміна забарвлення на індикаторній трубці. Далі пацієнт приймає розчин міченої 

12сечовини, і повторно проводиться обстеження. Показник приросту 

забарвлення індикаторної трубки більше ніж 2 мм вважається позитивним 

результатом. Перевагою цього тесту є його неінвазивність, швидкість 

виконання (близько 15 хвилин), доступність, простота та висока специфічність 

[70]. 

Обрахунок специфічності Хелік-тесту проводили за допомогою формули 

чотирьохфакторних таблиць (табл. 2.6), ми порівняли дані Хелік-тесту з даними 

гістологічного виявлення бактерії. 

 

Таблиця 2.6 - Частота виявлення позитивних та негативних 

результатів діагностичних тестів 

Результат Хелік 

тесту 

Результат морфологічного тесту виявлення H. pylori 

позитивний негативний 

позитивний А B 

негативний C D 

Примітка: А - істинно позитивні результати Хелік тесту, B - хибнопозитивні  

результати Хелік тесту,  C- хибнонегативні результати Хелік тесту, D - істинно 

негативні результати Хелік тесту.  

Для обрахунку специфічності Хелік тесту (СП) використовували 

формулу: СП = 100*D/(D+B). Для обрахунку чутливості (ЧТ) тесту 

користувалися формулою:ЧТ = 100*А/(А+С) 

Добовий моніторинг АТ здійснювали за допомогою апарату ВАТ 41-2 

(Україна, ІКС-Техно). ДМАТ проводили впродовж 24 годин. В активний період 

(700 - 2200) вимірювання здійснювали кожні 15 хвилин, у пасивний період (2200 - 

0700) – кожні 30 хвилин. Згідно з рекомендаціями робочої групи національної 

програми NBREP (США), число добових вимірювань АТ у кожного пацієнта 

було не менше 50. В осіб нормальної відживи використовували стандартну 

манжету, в осіб з ожирінням - спеціальну. Пацієнтам пояснені правила 
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поведінки під час вимірювання АТ – після подання сигналу пацієнт повинен 

припинити активну діяльність, за можливості присісти, розслабити  і 

розсташувати руку на рівні серця, перебувати у стані спокою до завершення 

вимірювання. Ураження органів мішеней у хворих з гіпертензією тісніше 

корелює з добовим чи середньоденним рівнем тиску, ніж з його разовими 

вимірами. Під час аналізу ДМАТ увага приділялася вивченню середньодобових 

показників САТ та ДАТ, а також індексу часу (відсоток вимірювань, при яких 

рівень АТ перевищував нормальні величини), індексу площі (ІП) (під кривою 

добового графіку), добовому індексу (ДІ), що відображає нічне зниження АТ 

відносно середньоденної величини.  

Для визначення ступеню АГ отримані результати середньодобових САТ 

та ДАТ порівнювали з значеннями АТ за Наказом МОЗ України №384 від 

24.05.2012 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних 

документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії» 

[52], які наведені у таблиці 2.7. 

 

Таблиця 2.7 - Класифікація  АГ за рівнем АТ [76] 

Категорії АТ САТ, мм рт.ст.  ДАТ, мм рт.ст. 

Оптимальний < 120 і < 80 

Нормальний 120 – 129 і/або 80 – 84 

Високий нормальний 130 – 139 і/або 85 – 89 

АГ 1 ступеня 140 – 159 і/або 90 – 99 

АГ 2 ступеня 160 – 179 і/або 100 – 109 

АГ 3 ступеня ≥ 180 і/або ≥ 110 

Ізольована систолічна 

АГ* 

≥ 140 і < 90 

* Ізольована систолічна АГ повинна класифікуватися на 1, 2, 3 ст. згідно рівня 

систолічного АТ. 
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Для діагностики АГ показники САТ та ДАТ пацієнтів порівнювали з 

пороговими значеннями, що зазначаються МОЗ України [52] (табл. 2.8) 

 

Таблиця 2.8 - Порогові значення АТ для діагностики АГ 

Показник САТ мм.рт.ст. ДАТ мм.рт.ст. 

Середньодобовий АТ 125 80 

Середньоденний АТ 130 80 

Середньонічний АТ 120 70 

 

Для нормального добового профілю АТ характерні більш високі значення 

вдень та зниження в нічний період. Недостатнє зниження нічного тиску, як 

правило, є раннім предиктором розвитку інсульту та інфаркту міокарда у 

хворих з АГ [28]. Вивчення ДМАТ дозволяє провести оцінку не лише добового 

ритму АТ, а й провести оцінку ефективності медикаментозної терапії.   

Електрокардіографію проводили у 12 стандартних відведеннях за 

допомогою  електрокардіографа Hscreen 80D за стандартною методикою. 

Згідно з рекомендаціями по АГ Європейського товариства кардіологів за 

результатами ЕКГ проводилася оцінка ГЛШ з використанням критеріїв [72]: 

Соколова-Лайона (SV1 +RV5/RV6) ≥ 38 мм,Корнельського вольтажного 

критерію (Ravl + SV3) > 28 мм. для чоловіків, > 20 мм. для жінок.  Застосування 

одночасно двох критеріїв підвищує їх діагностичну цінність до 100% [72]. 

Ехокардіографію проводили для оцінки стану міокарда, розмірів камер 

серця, наявності ГЛШ, фракції викиду.  

Ультразвукове обстеження внутрішніх органів проводили з метою 

діагностики супутньої патології. 
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2.3 Методи статистичної обробки отриманих результатів 

 

Статистична обробка даних проводилася згідно з методами статистичних 

досліджень, що рекомендовані для медико-біологічних досліджень. Обрахунки 

здійснювалися на персональному комп’ютері за допомогою програм «Statistica 

6.0» та «Microsoft Office Excel 2007 Windows’XP» з використанням описової 

статистики.  

При проведенні розрахунків попередньо оцінювали характер змінних 

(якісні та кількісні) та нормальність розподілу. У випадку параметричного 

розподілу за допомогою методів описової статистики проводилася оцінка 

середнього значення показників та стандартної похибки, результати 

представляли як M ± m, де М – середнє значення показників, m – стандартна 

похибка. Для оцінки вірогідності між показниками у вибірках з нормальним 

розподілом визначали t–критерій Стьюдента. Для дослідження взаємозв’язку 

між показниками проводили кореляційний аналіз з розрахунком парних 

коефіцієнтів кореляції Пірсона. Різницю між показниками вважали статистично 

достовірною при р <0,05. Цифрові результати представлені у вигляді таблиць та 

рисунків.  

 

 

Резюме. Комплекс проведених обстежень дозволив з’ясувати клінічні та 

лабораторно-інструментальні особливості перебігу H. pylori асоційованого 

гастриту коморбідного з АГ. Окрім стандартних методик (збір анамнезу, 

фізикальне та лабораторно-інструментальне обстеження), проводилося 

визначення рівня СРП,  ГЦ, вітаміну В12 та показників ліпідного обміну (ЗХС, 

ХС-ЛПНЩ, ХС-ЛПВЩ, ХС-ЛПДНЩ, ТГ, КА), проведене морфологічне 

дослідження СОШ, інфікування H. pylori, аналіз добового профілю АТ. 

Комплекс описаних обстежень дозволяє здійснити оцінку особливостей 

коморбідного перебігу хронічного гастриту та артеріальної гіпертензії 
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Обсяг проведених обстежень, що застосовувалися у нашому дослідженні 

є достатнім і відповідає меті та завданням дисертаційної роботи.   
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОЇ КАРТИНИ ХРОНІЧНОГО ГАСТРИТУ 

ПОЄДНАНОГО З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 

 

3.1 Оцінка клініки хронічного гастриту при поєднаному перебігу з 

артеріальною гіпертензією 

 

     В останні роки значно зросла чисельність захворювань шлунково-

кишкового тракту, зокрема відмічається збільшення частоти реєстрації  ХГ 

серед осіб працездатного віку. Патогенез та клінічна картина ХГ на 

сьогоднішній день висвітлені у багатьох працях, проте по мірі зростання 

частоти коморбідності цих хвороб повстає питання визначення особливостей їх 

перебігу. Є свідчення, що патологія серцево-судинної системи може 

ускладнювати перебіг ХГ з одного боку, тоді як з іншого ж позагастральні 

прояви дії H. pylori  чинять вплив на прогресування АГ [88, 220].  

Анамнестично з’ясовано тривалість перебігу ХГ у всіх пацієнтів, і в 

залежності від тривалості ХГ, було виокремлено 4 підгрупи: вперше виявлений 

(до року), 1-5 років, 5-10 років, більше 10 років (рис. 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 - Відсотковий розподіл пацієнтів І та ІІ груп за тривалістю ХГ 
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З даних, представлених на рисунку,видно, що основна частка пацієнтів  

І групи страждала на ХГ 5-10 років (53,52 %), при цьому серед пацієнтів  

ІІ групи ця частка була значно нижчою (33,93 %). Серед пацієнтів з тривалістю 

ХГ більше 10 років істотно більша частка була з коморбідною патологією 

(35,21 %, р<0,05).  Відсоток пацієнтів з вперше виявленим гастритом був  

нижчим у І групі і склав 2,82 %, на відміну від ІІ групи з ізольованим перебігом 

ХГ  – 16,07 % (p<0,05). Це може свідчити про ймовірний вплив коморбідності 

на хронізацію ХГ.   

Середній вік хворих на початок виникнення ХГ серед пацієнтів з 

коморбідною патологією становив 44,2 ± 10,9 років на противагу пацієнтам  

ІІ групи, в яких ХГ реєструвався у дещо молодшому віці 38,8 ± 1 5,9 років 

(p>0,05), однак різниця перевищує поріг істотності.  

Серед осіб з поєднаним перебігом ХГ та АГ, у 57 пацієнтів (80 %) ХГ 

маніфестував першим. Як зазначається у літературі, нерідко наявність патології 

шлунково-кишкового тракту служить тлом для розвитку уражень серцево-

судинної системи [215].  

За допомогою дихального тесту Хелік-тесту, H. pylori позитивним 

виявився 71 пацієнт (56 % Іа та Іб)  та 56 пацієнтів були H. pylori негативними 

(44 % ІІа та ІІб).  

Оцінка тривалості захворювання ХГ у H. pylori позитивних осіб залежно 

від наявності коморбідної патології виявила, що є значний відсоток пацієнтів 

серед підгрупи Іа з перебігом захворювання 5-10 років (37,84 %) та більше 10 

років (54,05 %), значно менша частка пацієнтів з перебігом ХГ 1-5 років  

(8,11 %), з вперше виявленим гастритом серед пацієнтів з коморбідною 

патологією не було (p<0,05), що підтверджує властивість H. pylori сприяти 

хронізації гастритів. Найбільший відсоток пацієнтів ІІа підгрупи були з 

тривалістю захворювання 5-10 років (48,48 %), при цьому особи з тривалістю 

ХГ до року виявлялися частіше у IIa групі (9,09 %) (рис. 3.2).  
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Рисунок 3.2 - Тривалість ХГ у H. pylori позитивних пацієнтів обох груп 

 

Така ж тенденція спостерігалася і серед H. pylori негативних пацієнтів, в 

яких для пацієнтів з поєднаним перебігом ХГ та АГ (Іб) була характерною 

тривалість захворювання більше 10 років (51,35 %) та 5-10 років (37,84  %), 

пацієнтів з тривалістю ХГ 1-5 років було значно менше (8,11 %) і абсолютно не 

було пацієнтів з вперше виявленим ХГ, у цей же час серед пацієнтів ІІ б 

підгрупи переважали хворі з тривалістю 1-5 років (43,48 %) та до року  

(30,44 %), значно менше з тривалістю 5-10 років ( 17,39 %) та більше 10 років 

(8,69 %) (p<0,05)  (рис. 3.3) 

 

 

Рисунок 3.3 - Тривалість ХГ у H. pylori негативних пацієнтів обох груп 
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Як відомо, розвитку ХГ сприяє не лише наявність інфекційного агента, 

але й, певною мірою, спадковість. У нашому дослідженні спадкова схильність 

до ХГ була виявлена більш ніж у 67,71 % пацієнтів - у 49 пацієнтів І (69,01 %) 

та у 37 пацієнтів ІІ групи (66,07 %, p>0,05). В основному патологія шлунково-

кишкового тракту у родичів була представлена такими нозологічними 

формами, як гастроезофагальнорефлюксна хвороба (ГЕРХ), ХГ, виразка 

шлунку та дванадцятипалої кишки, рак шлунку. 

Була проведена оцінка скарг пацієнтів. Як правило, пацієнти обох груп 

скаржилися на наявність диспепсичних розладів. Частина пацієнтів як І, так і  

ІІ груп відмічали сезонність захворювання, однак різниця між групами не була 

достовірною, У І групі значно частіше ніж у ІІ  пацієнти відмічали посилення 

симптомів на фоні психоемоційних перевантажень (65,18 %, проти 35,82 % 

p<0,05). 

Клінічна картина ХГ була представлена основними синдромами. Для 

деталізації скарг,  характерних для больового синдрому, у пацієнтів з’ясовували 

характер болю, локалізацію та зв'язок з прийомом їжі. Окрім цього, пацієнтам 

проводилася оцінка больового синдрому за шкалою Likert’a (табл. 3.1) 

 

Таблиця 3.1 - Клінічна картина больового синдрому у хворих на 

хронічний гастрит у досліджуваних групах 

Скарга І група (ХГ+АГ) ІІ група (ХГ) 

(n=71) (n=56) 

Абс. % Абс. % 

Больовий синдром 52 73,24* 27 48,21 

-   Постійний 17 23,94 10 17,86 

-   Періодичний 11 15,49 8 14,29 

-   Пекучий 19 26,76* 2 3,57 

-   Ниючий 9 12,68 7 12,50 

-   Іррадіюючий 7 9,86* 1 1,79 
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Продовж. табл. 3.1 

Локалізація больового синдрому 

- Епігастральна ділянка 17 23,94 25 44,64 

- Пілородуоденальна ділянка 6 8,45 8 14,29 

- Праве чи ліве підребер'я 4 5,63 1 1,79 

- Розлитий біль. 28 39,44* 4 7,14 

 Зв'язок з прийомом їжі 

- Голодні болі 3 4,23* 0 0 

- Під час їжі 6 8,45 3 5,36 

- Після прийому їжі 51 71,83 29 51,79 

- Не пов’язані з прийомом їжі 16 22,54 7 12,5 

 Частота виникнення больового синдрому 

- Щодня 42 59,16* 11 19,64 

-Декілька разів на тиждень 31 43,66 9 16,07 

-Декілька разів на місяць 6 8,45 7 12,5 

Примітка. * - різниця істотна між основною групою та групою порівняння  

(р< 0,05).  

 

Як свідчать дані табл. 3.1, в обох групах пацієнти скаржилися на біль, 

причому у І групі він виявлявся істотно частіше (73,24 % проти 48,21 % 

p<0,05). Щодо характеру болю, то істотно частіше, хворі І групи відмічали 

пекучий характер болю (26,76 %, проти 3,57 % p<0,05) та іррадіюючий у ліве 

підребер’я чи грудину (9,86 %, проти 1,79 % p<0,05).  

Якщо у пацієнтів ІІ групи переважав біль в епігастральній ділянці, то у 

пацієнтів І групи встановлено переважання болю розлитого характеру.  Зв'язок 

з прийомом їжі, а саме - виникнення болю після нього, встановлено у 51 

пацієнта (71,83 %) І групи та у 29 пацієнтів (51,79 % p>0,05) ІІ групи. 

Характерною була відсутність голодних болей у пацієнтів з ізольованим 
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перебігом ХГ 0 %, у той час як у пацієнтів І групи дану скаргу виявляли у  

4,23 % пацієнтів (p<0,05). 

Пацієнтів І групи істотно частіше турбував щоденний біль (59,16 %), в 

той час, як при ізольованому перебігу ХГ лише 19,64 % (p<0,05) пацієнтів 

скаржилися на наявність щоденного болю.  

Пальпаторне обстеження пацієнтів І групи виявило, що найчастіше біль 

локалізувався у епігастральній ділянці (41,53 %) чи в пілородуоденальній (36,51 %). 

За шкалою Likert’а у І групі середній бал становив 3,80  ± 1,61, при цьому 

в залежності від наявності H. pylori спостерігалася достовірна різниця: у 

позитивних – 3,84 ± 1,59, у негативних – 2,5 ± 1,53 бали (р<0,05). У ІІ групі 

середнє значення оцінки больового синдрому склало 2,27 ± 0,90 (р<0,05), однак 

показники в залежності від наявності гелікобактерної інфекції не мали суттєвих 

відмінностей: 2,8 ± 0,90 у позитивних та 2,1 ± 0,65 бали (p>0,05) у негативних 

пацієнтів. Розподіл пацієнтів в залежності від градації шкали Likert’a у групах 

наведений в табл. 3.2. 

 

        Таблиця 3.2 - Градація болю за шкалою Likert’a по групах 

Бали шкали 
І група(n=71) ІІ група(n=56) 

Кількість пацієнтів % Кількість пацієнтів % 

1 2 2,82 8 14,29 

2 12 16,90 18 32,14* 

3 18 25,35 11 19,64 

4 23 32,39* 4 7,14 

5 9 12,68 0 0 

Примітка. * - різниця істотна  між основною групою та групою порівняння  

(р< 0,05). 

 

Як свідчать дані табл. 3.2, больовий синдром 32,39 % пацієнтів І групи 

відповідав 4 балам, тобто пацієнти зазначали, що біль дуже турбує та порушує 
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денну активність та сон. У випадку ізольованого перебігу ХГ (ІІ група) основна 

маса пацієнтів (32,14 %) зазначала що біль спричиняє незначний неспокій, але 

можна не звертати на нього увагу. Як бачимо, коморбідна патологія 

характеризувалася більш вираженим болем. 

У пацієнтів І та ІІ груп спостерігалася наявність диспепсичного синдрому 

(86,14 % проти 53,17 % p<0,05), клінічна характеристика якого представлена у 

табл. 3.3. 

 

Таблиця 3.3 - Характеристика диспепсичного синдрому у хворих на 

хронічний гастрит у досліджуваних групах 

 

Скарги 

І група ІІ група 

(n=71) (n=56) 

Абс. % Абс. % 

Відрижка 38 53,52* 20 35,71 

Печія 58 81,69* 21 37,50 

Нудота 16 22,54 13 23,21 

Блювота 10 14,09 6 10,71 

Метеоризм 39 54,93* 9 16,07 

Відчуття розпирання в ділянці 

епігастрії 
47 66,20* 25 44,64 

Гіркота в роті 17 23,94 11 19,642 

Зниження апетиту 9 12,68 5 8,93 

Закрепи 8 11,27 6 10,71 

Проноси 3 4,23 1 1,79 

Примітка. * - різниця істотна  між основною групою та групою порівняння  

(р< 0,05). 

 

Прояви диспепсичного синдрому зустрічалися найчастіше у клінічній 

картині ХГ пацієнтів обох груп. Для І групи характерними були наявність 
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відрижки (53,52 %, проти 35,71 %, p<0,05), печії (81,69 % проти 37,50 %, 

p<0,05), метеоризму (54,93м% проти 16,07 %, p<0,05). Слід відмітити високий 

відсоток пацієнтів, що скаржилися на відчуття розпирання в ділянці епігастрії 

(66,20 % проти 44,64 %, p<0,05). Значний відсоток метеоризму у І групі, 

наявність закрепів та проносів у пацієнтів обох груп свідчить про прояви 

кишкової диспепсії.  

 

 

Рисунок 3.4 - Клінічні прояви диспепсичного синдрому у хворих І та ІІ груп 

 

У H. pylori позитивних пацієнтів скарги диспепсичного характеру виявляли 

у 77,90 % випадків. Аналіз частоти проявів диспепсичного синдрому показав, що 

у таких пацієнтів істотно частіше реєструвалися відрижка (56,63 % проти 35,92 %, 

p<0,05), нудота (58,34 % проти 39,33 %,  p<0,05), метеоризм (73,31 % проти 

 52,17 %, p<0,05). У H. pylori негативних пацієнтів серед диспепсичних проявів 

домінували гіркота у роті (49,21%) та зниження апетиту (37,18 %). 

Отримані дані підтверджують зв'язок гелікобактерної інфекції з проявами 

диспепсичного синдрому, про який також зазначають і в літературі [217].  

Проведений кореляційний аналіз ознак диспепсичного синдрому у  

H. pylori позитивних пацієнтів з тривалістю ХГ показав асоціацію печії з 



60 
 

 

тривалістю ХГ. Так, пацієнти з тривалістю ХГ 1-5 років істотно частіше 

скаржилися на наявність печії (67,22 %), при цьому у пацієнтів з тривалістю 

захворювання більше 10 років, печія була присутньою лише у 29,06 % 

пацієнтів. Така розбіжність, на нашу думку, зумовлюється ще й ступенем 

обсіменіння СОШ гелікобактерною інфекцією, а також, запальними 

атрофічними змінами СОШ. 

Також у пацієнтів І та ІІ груп виявлено наявність астеноневротичного 

синдрому (64,79 % проти 50,18 %, p<0,05) ряд скарг, притаманних для 

астеноневротичного синдрому наведений у табл. 3.4. 

 

Таблиця 3.4 - Клінічна картина астеноневротичного синдрому у 

хворих з хронічним гастритом  

 І група ІІ група 

Скарги (n=71) (n=56) 

 Абс. % Абс. % 

 Загальна слабкість 46 64,79 28 50,00 

 Швидка втома 33 46,48 11 19,64 

Зниження працездатності 46 64,79* 7 12,50 

 Порушення сну 37 52,11 21 37,50 

Дратівливість 19 26,76* 9 16,07 

Примітка. * - різниця істотна  між основною групою та групою порівняння  

(р< 0,05). 

 

Астеноневротичний синдром у І групі характеризувався домінуванням 

зниження працездатності (64,79 % проти 12,50 %, p<0,05), порушень сну  

(52,11 % проти 37,50 %, p>0,05), загальної слабкості (64,79 % проти 50,00 %, 

p>0,05). Пацієнти І групи істотно частіше скаржилися на дратівливість (26,76 % 

проти 16,07 %, p<0,05). Отже на частоту проявів астеноневротичного синдрому, 

безумовно, впливала наявність супутньої АГ. 
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3.2 Ендоскопічна та гістологічна характеристика слизової оболонки 

шлунку 

 

Вважається, що лише морфологічне підтвердження дозволяє встановити 

діагноз ХГ [6, 88], тому усім хворим було проведено ФЕГДС з подальшою 

біопсією.  

Під час проведення ФЕГДС у пацієнтів усіх підгруп виявляли ті чи інші 

ознаки, характерні для ХГ. Ендоскопічне дослідження шлунку дало змогу 

виявити локалізацію патологічного процесу, наявність дуоденогастрального 

рефлюксу (ДГР) чи гастроезофагальний рефлекс (ГР), а також особливості 

локальних змін СОШ  в обстежуваних пацієнтів. Як показали результати 

ФЕГДС, у всіх пацієнтів стравохід був прохідний, слизова стравоходу без 

особливостей, рожева, кардія змикалась, крім 17,48 %, у яких виявлено 

незмикання кардії.  

Частота візуальних ознак ХГ подана у табл. 3.5. 

 

Таблиця 3.5  - Ушкодження слизової оболонки шлунку у хворих на 

хронічний гастрит за результатами фіброгастродуоденоскопії 

Зміни 

І група 

(n=71) 

ІІ група 

(n=56) 

Абс. % Абс. % 

Гастрит тіла 7 9,86 10 17,86 

Антрум гастрит 27 38,03* 32 57,14 

Пангастрит 37 52,11* 14 25,00 

Дуоденогастральний 

рефлюкс 17 23,94 10 17,86 

Гастроезофагальний 

рефлюкс 22 30,98* 11 19,64 

Примітка. * - різниця істотна  між основною групою та групою порівняння  

(р< 0,05). 
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Виявлено, що гастрит антрального відділу шлунку істотно частіше 

зустрічався при ізольованому перебігу ХГ (57,14 % проти 38,03 %, p<0,05), в 

той час як, у пацієнтів з поєднаним перебігом ХГ та АГ істотно частіше 

виявляли пангастрит (52,11 % проти 25,00 %, p<0,05). Встановлено наявність 

істотних відмінностей у частоті виявлення ГР у пацієнтів І та ІІ груп (30,98 % 

проти 19,64 %, p<0,05), дана закономірність може бути зумовлена наявністю 

впливу антигіпертензивних засобів на стан нижнього стравохідного сфінктера 

[54].   

Варто відмітити, що ендоскопічно відмежувати зону ураження СОШ є 

достатньо складно, адже межа запальних змін плавно переходить у незмінену 

слизову. Тому дана локалізація патологічного процесу у шлунку була повторно 

оцінена морфологічно.  

При порівняльній оцінці ендоскопічної картини у пацієнтів з поєднаним 

перебігом ХГ та АГ в залежності від наявності H. pylori виявлено достовірні 

розбіжності між Іа та Іб підгрупами. Зокрема пангастрит істотно частіше 

виявляли у H. pylori позитивних пацієнтів (64,86 % проти 38,24 %, p<0,05), а 

також виявлено, що для пацієнтів Іа підгрупи характерним була наявність ДГР 

(59,46 % проти 23,53 %, p<0,05). На нашу думку, наявність ДГР у H. pylori 

позитивних пацієнтів сприяла масивній колонізації гелікобактерної інфекції у 

СОШ, а також можливим атрофічним змінам. Серед пацієнтів без 

гелікобактерної інфекції, найчастішим місцем локалізації уражень СОШ був 

антральний відділ (47,06 %) у той час як гастрит тіла виявляли лише у 14,7 %. 

Таким чином, наявність коморбідної АГ служила допоміжним чинником для 

розвитку тотального ураження СОШ, це підтвердило дані, про те, що наявність 

ССЗ негативно впливає на перебіг захворювань гастродуоденальної зони [54]. 

Порівняльна характеристика ушкоджень СОШ у пацієнтів з хронічним ХГ та 

АГ в залежності від наявності H. pylori представлена у табл. 3.6. 
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Таблиця 3.6 - Ушкодження слизової оболонки шлунку у хворих на 

хронічний гастрит та артеріальну гіпертензію за результатами 

фіброгастродуоденоскопії залежно від наявності H. pylori 

Зміни 

Іа підгрупа Іб  підгрупа 

(n=37) (n=34) 

Абс. % Абс. % 

Гастрит тіла 2 5,41 5 14,7 

Антрум гастрит 11 29,73 16 47,06 

Пангастрит 24 64,86* 13 38,24 

Дуоденогастральний рефлюкс 14 37,83* 3 8,82 

Гастроезофагальний рефлюкс 10 27,03 12 35,29 

Примітка. * - різниця істотна між Іа та Іб підгрупами (р< 0,05). 

 

За результатами ендоскопічного обстеження пацієнтів з ізольованим 

перебігом ХГ, встановлено, що у ІІа підгрупі гелікобактерна інфекція сприяла 

розвитку антрум гастриту (78,78 % проти 26,08 % p<0,05) та значно рідше 

гастриту тіла шлунку ( 3,03 % проти 39,13 %, p<0,01). Прослідковувалася чітка 

залежність інфікованості та частоти виявлення ДГР (24,24 % проти 8,7 %, 

p<0,05). Істотних розбіжностей у частоті ГР в залежності від наявності H. pylori 

у пацієнтів з ізольованим перебігом ХГ не виявлено (18,18 % проти 21,73%, 

p>0,05). Результати ендоскопічно обстеження пацієнтів представлені у табл.3.7.  
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Таблиця 3.7 - Структура ушкодження слизової оболонки шлунку у 

хворих на ізольований перебіг хронічного гастриту за результатами 

фіброгастродуоденоскопії 

Зміни 

ІІа група 

(n=33) 

ІІб група 

(n=23) 

Абс. % Абс. % 

Гастрит тіла 1 3,03** 9 39,13 

Антрум гастрит 26 78,78* 6 26,08 

Пангастрит 6 36,36 8 34,78 

Дуоденогастральний рефлюкс 8 24,24* 2 8,70 

Гастроезофагальний рефлюкс 6 18,18 5 21,73 

Примітка: * - різниця істотна між підгрупами ІІа та ІІб (р< 0,05), ** - різниця 

істотна між підгрупами ІІа та ІІб (р< 0,01).  

 

Ендоскопічними критеріями ушкодження були вираженість гіперемії 

СОШ, вираженість складок, зміни шлункового вмісту. Вміст шлунка 

характеризувався наявністю густого та мутного слизу (у 74 % усіх пацієнтів), 

дана ознака корелювала з інтенсивністю запальних змін (r = 0,67, р < 0,05). У 

решти пацієнтів (26 %) в просвіті шлунку була незначна кількість шлункового 

вмісту з домішками прозорого слизу. Окрім цього, спостерігалося легке 

контактне поранення СОШ з  незначною кількістю ерозій. У 5 % пацієнтів в 

препілоричній ділянці антрального відділу та у самому антральному відділі 

виявлялися плоскі ерозії розмірами 0,3 – 0,5 см. 

Встановлено залежність локалізації ХГ від віку пацієнтів. Так, з віком 

істотно частіше виявляли пангастрит (r = 0,73, p<0,01), у той час, як в осіб 

молодого віку домінував антральний гастрит (табл. 3.8). 
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Таблиця 3.8 – Локалізація ХГ у пацієнтів різних вікових груп 

Вікова група 

Гастрит тіла 

(n=17) 

Антрум гастрит 

(n=59) 

Пангастрит 

(n=51) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

18-44  3 17,65 32 54,24 1 1.96 

45-59  11 64,70 19 32,20 19 37,25 

60-74  3 17,65 8 13,56 31 60,79 

 

В обстежених хворих було виявлено ознаки атрофії СОШ різного ступеня - 

від невеликих ділянок атрофії сіро-білого кольору до дифузного витончення 

СОШ із видимою сіткою підслизових судин і потоншенням складок. За умов 

коморбідності ознаки атрофії зустрічалися частіше (табл. 3.9). При цьому 

атрофія супроводжувалася потоншенням складок та наявністю ділянок 

витончення діаметром до 0,5 см сірувато-білого забарвлення з вираженим 

судинним рисунком, СОШ мала вигляд «павутинки». Окрім цього, 

спостерігалося зменшення кількості та вкорочення шлункових залоз.  

 

Таблиця 3.9 - Ендоскопічна характеристика атрофічних та запальних 

змін СОШ 

 

Ознака 

І група 

(n=71) 

ІІ група 

(n=56) 

Абс. % Абс. % 

Атрофія 

- дифузне потоншення складок 

- ділянки атрофії 

- незначне поранення СОШ 

 

15 

39 

17 

 

21,13 

54,93* 

23,94 

 

14 

9 

33 

 

25,00 

16,07 

58,93 
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Продовж. табл. 3.9 

Запальні зміни 

- гіперемія 

- ерозії 

- набряк 

 

41 

16 

57 

 

57,76 

22,53 

80,28 

 

28 

18 

25 

 

50 

32,14 

44,64 

Примітка.* - різниця істотна між основною групою та групою порівняння (р< 0,05) 

За результатами ендоскопічної характеристики СОШ, у пацієнтів І групи 

істотно частіше виявляли ділянки атрофії (54,93 % проти 16,07 %, p<0,05), та 

набряк слизової (80,28 % проти 44,64 %, p>0,05).  

Серед коморбідних пацієнтів (І група) у 21,13 % зустрічалося дифузне 

потоншення та легке поранення СОШ (23,94 %) з вираженою судинною сіткою. 

При цьому у H. pylori позитивних і негативних пацієнтів виявляли наявність 

гіперемії СОШ (р>0,05), яка у більшості випадків в обох групах виглядала 

плямистою за рахунок чергування ділянок гіперемії та витончення. При 

поверхневому гастриті у пацієнтів як І так і ІІ груп спостерігалися збереження 

структури епітелію, з нерівномірними ділянками пігментації.  

Для оцінки стадії атрофії згідно з системою OLGA проводилося 

гістологічне дослідження біоптатів. Оцінка атрофії СОШ відповідала слабкому, 

помірному чи вираженому ступеням (табл. 3.10).  

 

Таблиця 3.10 - Оцінка стадії атрофії СОШ 

Стадія атрофії 

СОШ 

І група (n=71) ІІ група (n=56) 

Абс. % Абс. % 

Слабка чи відсутня 9 12,68* 23 56,1 

Помірна 44 61,97* 14 34,15 

Виражена 18 25,35 4 9,76 

Примітка.* - різниця істотна між основною групою та групою порівняння (р< 0,05).  
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За умов коморбідності істотно частіше зустрічалася помірна стадія 

атрофії (61,97 % та 34,15 %, p<0,05) та рідше слабка – (12,68 % проти 56,10 %, 

p<0,05). 

Пацієнтів з наявністю вираженої атрофії ми відносили до групи високого 

ризику розвитку некардіального раку шлунку, дана ознака чітко корелювала з 

віком пацієнтів (r = 0,71, p<0,05). Такі пацієнти були взяті під диспансерний 

нагляд.  

При морфологічному дослідженні біоптатів, у пацієнтів Іа підгрупи 

частіше виявили зміну залоз з їх деформацією, що виникало ймовірно на фоні 

порушення мікроциркуляції та хронічного запалення. На рис. 3.5 представлена 

мікрофотографія гістологічного зрізу СОШ, пацієнта з атрофічним гастритом та 

коморбідною АГ. 

 

 

Рисунок 3.5 - Мікрофотографія гістологічного зрізу СОШ у пацієнта з 

атрофічним ХГ поєднаним з АГ 
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Проведений аналіз частоти виявлення атрофії СОШ у пацієнтів І групи 

залежно від наявності H. pylori, показав, що тотальна атрофія (тіло та антрум) 

істотно частіше зустрічалася у H. pylori позитивних пацієнтів(72,34 % проти 

27,66 %, p<0,05). Однак відсоток пацієнтів з атрофією антруму (37,11 % проти 

62,89 %, p>0,05) та атрофією шлунку (43,27 % проти 56,73 %, p>0,05) істотно 

переважав серед H. pylori негативних пацієнтів (рис. 3.5). Для атрофії тіла 

шлунку була більш характерна відсутність гелікобактерної інфекції, проте при 

розвитку пангастриту та поширеній атрофії, відсоток пацієнтів з H. pylori 

значно зростає. 

 

 

Рисунок 3.5. - Локалізація атрофії в СОШ в залежності від наявності H. pylori у 

пацієнтів І групи 
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Результати аналізу локалізації атрофічних змін СОШ серед пацієнтів ІІ 

групи показали, що серед H. pylori негативних пацієнтів атрофічні зміни 

зустрічалися істотно частіше, атрофія тіла шлунку  (72,00 % проти 28,00 %, 

p<0,05), атрофія тіла та антруму (66,88 % проти 33,12 %, p<0,05) атрофія 

антруму (52,74 % проти 47,26 %, p>0,05) (рис. 3.6). 

 

 

Рисунок 3.6 - Локалізація атрофії в СОШ в залежності від наявності H. pylori у 

пацієнтів ІІ групи 

 

Ступінь інфільтрації визнався як слабкий, помірний та виражений, 

результати наведені у таблиці 3.11. 
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Таблиця 3.11 - Ступінь клітинної інфільтрації слизової оболонки 

шлунку  

Ступінь інфільтрації 

СОШ 

І група 

(n=71) 

ІІ група 

(n=56) 

Абс. % Абс. % 

Слабкий 15 21,13* 26 46,43 

Помірний 32 45,07 20 35,71 

Виражений 24 33,80* 10 17,86 

Примітка.* - різниця істотна між основною групою та групою порівняння (р< 0,05). 

 

У І групі пацієнтів виражений ступінь інфільтрації зустрічався достовірно 

частіше, ніж у пацієнтів ІІ групи (33,80 % проти 17,86 %, p<0,05), а слабкий 

ступінь - істотно рідше (21,13 % проти 46,43 %, p<0,05). 

Виражений ступінь інфільтрації у гастробіоптаті пацієнта І групи 

представлено на рис. 3.7 

 

 

Рисунок 3.7 - Мікрофотографія інфільтрованої СОШ у пацієнта з коморбідним 

перебігом ХГ та АГ 
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У 66,23 %  пацієнтів І групи виявлялися лімфоїдні фолікули з світлими 

центрами, тоді як у пацієнтів ІІ групи у 47,3 %. Окрім лімфоїдних фолікулів, на 

поверхні СОШ у 68,75 % пацієнтів І групи та 43,00 % пацієнтів ІІ групи 

спостерігалися ерозії з вмістом фібрину. У пацієнтів обох груп без атрофії 

СОШ виявляли незначну інфільтрацію лімфоцитами та плазматичними 

клітинами зі збереженою кількістю залоз. На рис. 3.8 та 3.9 представлені зразки 

гастробіоптатів пацієнта І та ІІ груп відповідно. 

 

 

Рисунок 3.8 - Мікрофотографія гастробіоптату СОШ з лімфоїдним фолікулом у 

пацієнта з коморбідним перебігом АГ та ХГ 

 

Перевага виявлення гастробіоптатів з лімфоїдними фолікулами серед 

пацієнтів з поєднаним перебігом АГ та ХГ над пацієнтами з ізольованим 

перебігом ХГ, є свідченням більш вираженої запальної інфільтрації СОШ, що 

часто супроводжується виникненням  системного порушення мікроциркуляції, 

характерним для АГ. 
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Рисунок 3.9 - Мікрофотографія гастробіоптату СОШ з лімфоїдним фолікулом у 

пацієнта з ізольованим перебігом ХГ 

 

При порівнянні Іа та Іб підгруп виявлено істотну різницю у ступені 

вираженості інфільтрації СОШ. Так, більш ніж у половини пацієнтів Іа 

підгрупи виявлено виражений ступінь інфільтрації (54,26 % проти 27,11 %, 

p<0,05). Водночас, співставлення частоти вираженості інфільтрації у підгрупах 

ІІа та ІІб не показало істотних розбіжностей.  

Під час виявлення H. pylori шляхом оцінки гастробіоптатів, забарвлених 

по методу Гімзи, оцінювалася наявність мікробних тіл у товщі слизу. Для 

оцінки ступеня обсіменіння використовували показник кількості виявлених 

бактерій. Під час обстеження пацієнтів з коморбідною патологією було 

виявлено високий ступінь обсіменіння у 25,35 %, у 15,49 % середній ступінь та 

у 11,27 % слабкий. У пацієнтів з ізольованим перебігом ХГ високий ступінь 

обсіменіння виявлявся значно рідше (3,57 %), середній у 23,21 %  слабкий у 

32,14 %. При цьому різниці у частоті виявлення високого та слабкого ступенів 

обсіменіння між І та ІІ групами були істотними (табл.3.12). 
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Таблиця 3.12 - Гістологічна оцінка ступенів обсіменіння СОШ 

гелікобактерною інфекцією у гастробіоптатах 

Ступінь обсіменіння 

H. pylori 

І група 

(n=71) 

ІІ група 

(n=56) 

Абс. % Абс. % 

Відсутня (0) 34 47,89 23 41,07 

Слабкий ступінь (+) 8 11,2* 18 32,14 

Середній ступінь(++) 11 15,49 13 23,21 

Високий ступінь(+++) 18 25,35** 2 3,57 

Примітка: * - різниця істотна між основною групою та групою порівняння  

(р< 0,05), ** -  (р< 0,01). 

 

При слабкому ступені обсіменіння H. pylori спостерігалася помірна 

інфільтрація поверхневого шару епітелію на рівні шлункових ямок. При 

середньому ступені обсіменіння  інфільтрація сягала м’язової пластинки СОШ, 

вогнищево проникаючи до підслизового шару, при високому ступені – 

інфільтрація була дифузною, локалізована як у слизовому, так і підслизовому 

шарах з переважанням макрофагів та плазмоцитів. У більшості обстежених 

пацієнтів ІІ групи виявляли слабкий чи помірний ступені обсіменіння. 

Верифікація H. pylori проведена за допомогою дихального тесту Хелік-

тест, за результатами дихального тесту серед 71 пацієнта І групи у 37 (52,11 %) 

пацієнтів діагностовано H. pylori, у ІІ групі гелікобактер позитивними були 33 

пацієнти (58,93 %).  

 Аналіз специфічності та чутливості дихального тесту проводили за 

допомогою формули чотирьохфакторних таблиць. Для цього результати Хелік-

тесту порівнювали з гістологічним виявленням H. pylori у гастробіоптатах 

(табл. 3.13). Встановлено, що специфічність дихального Хелік тесту становила  

96,55 %. Чутливість становила 100%.  
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Таблиця 3.13 - Частота виявлення позитивних та негативних 

результатів діагностичних тестів 

Результат Хелік-тесту Результат гістологічного виявлення H. pylori 

позитивний негативний 

Позитивний 69 2 

Негативний 0 56 

 

У 2 випадках виявлено розходження результатів дихального Хелік-

тесту та гістологічного дослідження, коли дихальний Хелік-тест був 

позитивний, а під час гістологічного дослідження біоптатів інфікованості не 

було встановлено. На нашу думку, це можна пояснити переходом  бактерії в 

кокову форму, окрім цього в літературі описані випадки зниження 

чутливості цього методу діагностики гелікобактерної інфекції у пацієнтів , 

що тривалий час вживають антисекреторні препарати, ІПП [162]. Така 

ситуація вказує на необхідність паралельного визначення H. pylori кількома 

методиками, хоча чутливість дихального тесту виявилася вищою, що, власне, 

й зумовлює визнання неінвазивних методів «золотим стандартом» 

діагностики гелікобактеріозу [70].    

Резюме. У пацієнтів з ХГ та АГ виявлено особливості клініки, а також 

були наявні ендоскопічні та гістологічні відмінності СОШ. У І групі частіше 

виявляли пацієнтів з тривалість захворювання 5–10 років та більше 10 років. 

Клініка ХГ характеризувалася больовим синдромом (характерний пекучий 

біль, переважно в епігастральній ділянці, після прийому їжі), диспепсичним 

синдромом (при якому домінували метеоризм, відчуття розпирання в 

епігастрії та відрижка) та астеноневротичним синдромом (з проявами 

порушень сну, загальною слабкістю та зниженням працездатності). Виявлено, 

що гастрит антрального відділу шлунку істотно частіше зустрічався при 

ізольованому перебігу ХГ (57,14 % проти 38,03 %, p<0,05), в той час як, у 

пацієнтів з поєднаним перебігом ХГ та АГ істотно частіше виявляли 

пангастрит (52,11 % проти 25,00 %, p<0,05). Встановлено наявність істотних 
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відмінностей у частоті виявлення ГР у пацієнтів І та ІІ груп  (30,98 % проти 

19,64 %, p<0,05). Ендоскопічно домінували ознаки потоншання СОШ з 

вираженим судинним рисунком та легким пораненням, що характеризувало 

розвиток атрофічних процесів СОШ. У пацієнтів І групи достовірно частіше 

зустрічався пангастрит у 52,11 % (p<0,05), а у H. pylori позитивних пацієнтів - 

64,86 %, (p<0,01). У І групі виявляли  частіше ділянки атрофії (54,93 %, 

p<0,05), та набряк слизової (80,28 %, p<0,05). Тотальна атрофія істотно 

частіше зустрічалася у H. pylori позитивних пацієнтів з поєднаною патологією 

(72,34 % проти 27,66 %, p<0,05). Виражений ступінь інфільтрації при 

коморбідному перебігу H. pylori асоційованого гастриту (54,26 % проти  

32,11 %, p<0,05). 

 

Матеріали розділу опубліковані в роботах: 

1. Курбан М. М. Клінічні аспекти перебігу хронічного гастриту у пацієнтів з 

супутньою артеріальною гіпертензією / М. М. Курбан, Р. Я. Дутка,  

З. Р. Леонтьєва // Science Rise. – 2015. –  № 3 (15).  – С. 107–111. 

2. Стратифікація ризику виникнення ерозивно-виразкових гастропатій у 

хворих з гострим коронарним синдромом / Л. О. Тишко, Г. В. Башта, М. М. 

Курбан, Л. М. Копчак // Materialy X Mezinarodni Vedecko – Prakticka Konference 

“Dny Vedy – 2014” (Praha, 27 brezen-05dubna 2014). – P. 26-28. 
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РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ПРИ 

ПОЄДНАНОМУ ПЕРЕБІГУ З ХРОНІЧНИМ ГАСТРИТОМ  

 

4.1 Особливості клінічної картини та перебігу артеріальної 

гіпертензії  за умов коморбідності з хронічним гастритом 

 

Впродовж останніх років захворюваність на АГ має тенденцію до 

збільшення. Все частіше реєструються випадки коморбідного перебігу АГ, що 

безумовно, вносить специфіку у клінічну картину перебігу хвороб. 

Беручи до уваги суперечливі дані стосовно впливу H. pylori на 

прогресування АГ, ми оцінили особливості клінічної картини АГ за умов 

коморбідності з ХГ. 

Як відомо, вік відносять до некоригованих чинників ризику розвитку АГ. 

Наші підгрупи були репрезентативні за віком та статтю. Зокрема середній вік у 

підгрупі Іа становив 54,2 ± 11,5 років та у Іб 55,67 ± 10,57 років, питома вага 

чоловічої статі серед обстежених пацієнтів становила 40,85 %, жіночої 59,15 %.  

Аналіз тривалості АГ та віку пацієнтів, у якому вперше встановили 

діагноз, показав, що за умов коморбідного перебігу АГ реєструвалася частіше у 

пацієнтів молодого віку, що підтверджує необхідність пошуку нових маркерів 

раннього розвитку коморбідності.  

Вікова градація пацієнтів стосовно критерію розподілу вікових періодів 

згідно з рекомендаціями ВООЗ була наступною: 18-45, 45-59, 60-74 роки. 

Основна маса пацієнтів з коморбідною патологією належала до вікової 

категорії 45-59 років, наявністю поєднання АГ та ХГ у хворих, молодших за 45 

років, не слід нехтувати. Вікова структура пацієнтів І та ІІ груп, представлена 

на рис. 4.1 та рис. 4.2. 
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Рисунок 4.1 - Вікова структура пацієнтів І групи, де 0 відповідав період віку від  

18-45, 1- період від 45-59, 2 – 60-74 роки 

 

Звертає на себе увагу і немала кількість пацієнтів з поєднаним перебігом 

АГ та ХГ серед осіб, що належали до вікової категорії 18 – 45 років, що 

свідчить про розвиток коморбідної патології ще в молодому віці. Окрім цього 

значна частка пацієнтів І групи, серед осіб вікової категорії 18-45 років, були 

гелікобактер позитивними, що служило раннім несприятливим тлом для 

розвитку подальших позагастральних проявів інфекції. Тому аналіз тривалості 

захворювання має важливе діагностичне значення для з'ясування 

етіопатогенетичних чинників розвитку коморбідної патології. 

Стосовно аналізу вікової структури пацієнтів з коморбідною патологією в 

залежності від наявності гелікобактерної інфекції, встановлено, що середня 

тривалість АГ між підгрупами достовірно відрізнялася, у Іа підгрупі становила 

7,94 ± 4,00 роки, в той час як Іб підгрупі - 4,74 ± 2,68 роки (p<0,05).  
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Рисунок 4.2 - Вікова структура пацієнтів ІІ групи, де 0 відповідав період віку 

від 18-45, 1- період від 45-59, 2 – 60-74 роки 

 

При аналізі даних анамнезу враховувалися чинники ризику розвитку АГ, 

визнані Європейською асоціацією кардіологів: вік, спадковість, калорійність 

харчування, гіподинамія тощо [205]. Достовірної різниці відносно спадкового 

фактору по групах та підгрупах не було виявлено. Рівень спадковості відносно 

серцево-судинних захворювань був достатньо високим (76 %) у всіх 

обстежуваних пацієнтів. 

Достовірної різниці за частотою реєстрації скарг поміж підгрупами 

пацієнтів не було виявлено. Загалом, більшість пацієнтів відмічали головний 

біль (45,39 %), серцебиття (38,07 %), дискомфорт в ділянці серця (51,33 %), 

загальну слабкість (80,18 %), запаморочення(32,45 %), задишку (16,93 %). 

Однак у пацієнтів з H. pylori позитивним ХГ відмічалася поліморфність болю в 

ділянці серця, зокрема іррадіюючий біль у ліве підребер’я, ділянку епігастрію, 

часто пацієнти пов’язували початок болю з прийомом їжї, тоді як серед H. 

pylori негативних пацієнтів болі в ділянці серця мали локальний характер. У 

частки пацієнтів (17 %) перебіг АГ проявлявся лише ізольованим підвищенням 
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САТ на фоні відсутності скарг, зазвичай це виявляли у пацієнтів, які були 

гелікобактер негативними.  

Під час об’єктивного обстеження пацієнтів особлива увага приділялася 

зміні пульсу, визначенню меж серця і локалізації серцевого поштовху, 

виявленню специфіки тонів серця, наявності шумів та акценту ІІ тону над 

аортою. Аускультативно акцент ІІ тону над аортою вислуховували у 79 % 

пацієнтів І групи, у 17 % ослаблення І тону над верхівкою, систолічний шум на 

аорті – у 36 % пацієнтів. 

Зазвичай, для більшості пацієнтів характерним був ритмічний, доброго 

наповнення та напруження пульс з частотою 65 - 100 ударів за хвилину 

(середня частота 76 ± 7,31 ударів за хвилину), статистично достовірної різниці 

між Іа та Іб підгрупами не виявлено76 ± 8,46 проти 76 ± 6,57 ударів /хвилину 

p>0,05). У 55% пацієнтів під час пальпації виявляли розлитий серцевий 

поштовх, у 38% серцевий поштовх був зміщений назовні від середньо 

ключичної лінії. 

Істотних відмінностей у фізикальному огляді Іа та Іб підгруп не було 

виявлено.  

При об’єктивному огляді проводили також вимірювання обводів талії та 

стегон (табл.4.1). 

 

Таблиця 4.1 – Офісний АТ та показники кардіоваскулярного ризику 

(ІМТ, ІТС, обвід, талії) у пацієнтів з коморбідним перебігом ХГ та АГ в 

залежності від інфікованості Н. pylori 

Показник Іа підгрупа 

(H. pylori +) 

(n=37) 

Іб підгрупа 

(H. pylori -) 

(n=34) 

Систолічний артеріальний тиск,  

мм. рт.ст. 

165,00±10,65 155,00±6,92 

Діастолічний артеріальний тиск, 

мм.рт.ст. 

90,00±11,63 80,00±6,94 
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Продовж.табл. 4.1 

ІМТ  (кг/м2) 32,80±4,10 27,29±3,27 

Індекс талія/стегно (ІТС): 

жінки 

чоловіки 

 

0,85±0,07 

0,99±0,75 

 

0,81±0,02 

0,94±0,03 

Обвід талії, см 

жінки 

чоловіки 

 

96,40± 8,36 

105,00±6,93 

 

88,14±6,49 

98,24±10,23 

 

Оцінка величини ІМТ дозволила охарактеризувати Іа підгрупу як 

переважно пацієнтів з першим ступенем ожиріння (78,4 % проти 17 %, p<0,05), 

у той час як надлишкова маса тіла виявлялася у 20,47 % проти 69,7 % (p<0,05). 

Отримані нами результати засвідчили, що H. pylori часто зустрічається у 

пацієнтів з ожирінням, що відповідає літературним даним [203].  

За величиною ІТС жінок обох підгруп можна віднести до осіб з середнім 

кардіоваскулярним ризиком, а чоловіків – з високим. У чоловіків Іа підгрупи 

обвід талії у 82,0 % проти 39,81 % (p<0,05) випадків перевищував нормальні 

значення, що служило додатковим фактором ризику серцево-судинних 

захворювань. У жінок абдомінальне ожиріння виявляли у 69,56 % проти  

52,63 % (p>0,05) випадків Іа підгрупи.  

Різниця показників САТ (165,00 ± 10,65 проти 155 ± 6,92, p>0,05)та ДАТ 

(90,00 ± 11,63 проти 80,00 ± 6,94, p>0,05) у пацієнтів підгрупи Іа та Іб не була 

істотною. 

Проведений аналіз кардіоваскулярний ризиків поміж групами І та  

ІІ показав наявність істотної різниці (табл. 4.2) 

 

 

 

 



81 
 

 

Таблиця 4.2 – Офісний АТ та показники кардіоваскулярного ризику 

(ІМТ, ІТС, обвід, талії) у пацієнтів І та ІІ груп 

Показник І група 

(n=71) 

ІІ група 

(n=56) 

Систолічний артеріальний тиск,  

мм. рт.ст. 

160,00±12,74 130,00±5,62 

Діастолічний артеріальний тиск, 

мм.рт.ст. 

85,00±14,67 75,00±7,04 

ІМТ  (кг/м2) 30,02±2,11 19,57±4,75 

Індекс талія/стегно (ІТС): 

жінки 

чоловіки 

 

0,83±0,13 

0,97±0,81 

 

0,81±0,07 

0,94±0,06 

Обвід талії, см 

жінки 

чоловіки 

 

92,27± 8,96 

101,62±7,22 

 

78,14±3,41 

98,24±8,13 

 

Відмінності між І та ІІ групами у ІМТ (30,02 ± 2,11 проти 19,57 ± 4,75), 

обвід талії у жінок (92,27 ± 8,96 проти 78,14 ± 3,41) дозволяють віднести 

пацієнтів з коморбідною патологією до групи вищого кардіоваскулярного 

ризику. Додатково проводилась оцінка сумарного ризику за шкалою SCORE, 

сумарний ризик у пацієнтів І групи становив 4,78 % (помірний ризик) проти 

2,17 % (низький). 

При аналізі результатів ЕКГ ознаки гіпертрофії лівого шлуночка (ГЛШ) 

виявляли у 48 % пацієнтів, зміни частоти (тахікардія, брадикардія) - у 29 %, 

порушення провідності (неповна блокада лівої та правої ніжок пучка Гіса) - у  

7 % хворих. Окрім цього, для виявлення ЕКГ критеріїв ГЛШ проводився 

розрахунок індексів Соколова–Лайона та Корнела (табл.4.3). 
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Таблиця 4.3 - Індекси визначення ГЛШ у пацієнтів 

Індекси 
Іа підгрупа 

(n=37) 

Іб підгрупа 

(n=34) 
р 

Індекс Соколова-Лайона 

(SV1 +RV5/RV6) 
39,4 ± 4,6 36,9 ± 1,1 

 

>0,05 

 

Індекс Корнела(Ravl + SV3) 

жінки 

чоловіки 

 

20,81 ± 0,27 

29,52 ± 1,6 

 

19,56 ± 2,1 

27,45 ± 3,5 

 

>0,05 

>0,05 

 

Достовірних відмінностей у наявності ЕКГ-ознак ГЛШ між підгрупами 

пацієнтів не виявлено.  

 

4.2 Характеристика добового профілю артеріального тиску у 

пацієнтів з артеріальною гіпертензією та хронічним гастритом в 

залежності від наявності H. pylori 

 

Для АТ властива фізіологічна лабільність впродовж доби, тому разове 

вимірювання не відображає повну картину профілю АТ, що може бути 

виявлено під час ДМАТ. У здорових  осіб варіабельність добового профілю для 

САТ і ДАТ не повинна перевищувати 15 мм. рт. ст.  

Було проведено оцінку показників добового профілю АТ усім пацієнтам. 

При порівнянні показників ДМАТ у групах І та ІІ виявлено достовірні 

відмінності у середніх величинах САТ і ДАТ. Порівняльна характеристика 

наведена у табл.4.4. 
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Таблиця 4.4 - Порівняльна характеристика показників ДМАТ у 

пацієнтів з коморбідним перебігом АГ та ХГ та з ізольованим ХГ  

Показник, мм.рт.ст. 
І група 

(n=71) 

ІІ група 

(n= 56) 

 

p 

САТ (24) 167,93±10,65 110,17±10,49 < 0,05 

ДАТ (24) 90,11±11,18 76,20±10,88 >0,05 

САТ(ДН) 173,15±8,71 125,90±13,63 < 0,05 

ДАТ (ДН) 92,74±7,41 85,03±10,42 >0,05 

САТ (Н) 129,13±7,75 107,44±12,53 < 0,05 

ДАТ (Н) 68,81±7,85 67,54±11,81 >0,05 

 

Співставлення результатів моніторування добового АТ у пацієнтів Іа та Іб 

підгруп показало, істотну різницю поміж показниками САТ (Н) -143,87 ± 7,75 

на противагу 114,39 ± 12,31 (p<0,05), стосовно інших показників істотних 

розбіжностей не виявлено (табл. 4.5). САТ (Н) у Іа підгрупі був вищим на  

20,49 %. 

 

Таблиця 4.5 - Порівняльна характеристика показників ДМАТ у 

пацієнтів з коморбідним перебігом ХГ та АГ в залежності від наявності  

H. pylori 

Показник, мм.рт.ст. 
Іа підгрупа 

(n=37) 

Іб підгрупа 

(n=34) 

 

p 

САТ (24) 171,62±10,28 164,24±12,76 >0,05 

ДАТ (24) 99,96±11,18 80,26±6,25 >0,05 

САТ(ДН) 178,66±8,7 167,64±12,69 >0,05 

ДАТ (ДН) 92,87±7,41 92,61±11,27 >0,05 

САТ (Н) 143,87±7,75 114,39±12,31 < 0,05 

ДАТ (Н) 70,65±7,85 66,97±10,85 >0,05 
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Також у Іа підгрупі пацієнтів істотно частіше виявляли пацієнтів з 

недостатнім зниженням нічного тиску (non-dipper 49,52 % проти 33,61 %)та 

навіть з підвищенням АТ у нічний період (night-peaker 7,56 %, тоді як серед 

пацієнтів Іб підгрупи добовий профіль night-peaker не виявляли), що може 

свідчити про цілодобове перевантаження тиском та зростанням у таких 

пацієнтів ризику розвитку ускладнень АГ. Серед пацієнтів Іа переважно 

зустрічалися порушення профілю САТ (non-dipper 47,83 % та night-peaker  

7,54 %), тоді як за профілем ДАТ основна частка пацієнтів були over-dipper 

(36,52 %), та non-dipper (31,61 %) хоча було виявлено і 7,24 % пацієнтів з 

профілем night-peaker, такі порушення профілю АТ що є прогностично 

несприятливим фактором ризику ускладнень АГ.  

Відсоткове співвідношення пацієнтів Іа та Іб підгруп, за типом добового 

профілю АТ представлене на рис. 4.3. та 4.4. 

 

 

Рисунок 4.3 - Відсоткове співвідношення пацієнтів за типом добового профілю 

АТ серед пацієнтів Іа підгрупи 
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Рисунок 4.4 - Відсоткове співвідношення пацієнтів за типом добового профілю 

АТ серед Іб підгрупи 

 

Для порівняння показників добового профілю АТ у пацієнтів без 

гіпертонії (ІІ група), але з наявністю гелікобактерної інфекції, встановив у 

17 % випадків порушення добового профілю АТ, зокрема також недостатнє 

його зниження у нічний час (non-dipper), при цьому виявлено, що ці 

пацієнти страждали на ХГ більше 5 років, однак твердити лише про вплив 

H. pylori на зміни ДМАТ, не можна, так як ці пацієнти відносилися до групи 

2в по віку (60-74 роки), що може служити основним чинником порушення 

профілю АТ.  

Аналіз показників ДМАТ показав, що у пацієнтів Іа підгрупи в порівнянні 

з Іб підгрупою виявлено значну варіабельність САТ та ДАТ, істотно різнилися 

у пацієнтів обох підгруп ІЧ САТ (Н) (72,34 ± 2,5 проти 41,43 ± 5,38, p<0,05), ІЧ 

ДАТ (Н) (58,64 ± 4,68 проти 17,77 ± 6,42) та ІП САТ (Н) (542,70 ± 20,36 проти 

391,95 ± 17,01, p<0,05), результати наведені у табл. 4.5. 
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Таблиця 4.6 - Порівняльна характеристика індексів часу та площі у 

пацієнтів з поєднаним перебігом ХГ та АГ 

Показник, % 
Іа підгрупа 

(n=37) 

Іб підгрупа 

(n=34) 

ІЧ САТ (24) 69,21±8,5 48,54±9,23 

ІЧ ДАТ (24) 58,71±9,55 33,62±3,08 

ІЧ САТ (ДН) 66,07±2,39 55,65±8,45 

ІЧ ДАТ (ДН) 58,77±2,84 49,47±5,27 

ІЧ САТ (Н) 72,34±2,5* 41,43±5,38 

ІЧ ДАТ (Н) 58,64±4,68* 17,77±6,42 

Показник,   мм. рт. ст. год. 

ІП САТ (24) 397,16±25,97 338,12±26,58 

ІП ДАТ (24) 252,23±73,41 237,22±41,92 

ІП САТ (ДН) 251,62±22,85 284,29±19,07 

ІП ДАТ (ДН) 240,85±14,45 240,30±14,01 

ІП САТ (Н) 542,70±20,36* 391,95±17,01 

ІП ДАТ (Н) 263,61±94,67 234,14±97,94 

Примітка. * - різниця показників вірогідна (р< 0,05).  

 

        Таким чином, серед пацієнтів Іа підгрупи ІЧ САТ (Н) був вищим 42,73 %, 

ІЧ ДАТ (Н) на 69,7 % та ІП САТ (Н) на 27,78 %. 
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Для комплексної оцінки чинників впливу на ДМАТ, було проведено 

кореляційний аналіз його показників з стандартними чинниками 

кардіоваскулярного ризику ІМТ, ІТС та абдомінальним ожирінням (табл. 4.7). 

 

Таблиця 4.7 – Кореляційні зв’язки між показниками ДМАТ та ІМТ, 

індексом талія/стегно та абдомінальним ожирінням у пацієнтів І групи 

Показник ІМТ 
Індекс 

талія/стегно 
Абдомінальне ожиріння 

Середньодобовий САТ r = 0,66* r =0,23 r = 0,59* 

Середньодобовий ДАТ r = 0,23 r = 0,16 r = 0,47 

Індекс часу САТ r =0,52 r = 0,09 r = 0,36 

Індекс площі САТ r = 0,06 r = 0,33 r = 0,72* 

Індекс часу ДАТ r = 0,51 r = 0,04 r = 0,17 

Індекс площі ДАТ r = 0,29 r = 0,01 r =0,61 

Примітка. * - різниця показників вірогідна (р< 0,05).  

 

Встановлено кореляційний зв'язок між ІМТ та середньодобовим САТ 

середньої сили  (r = 0,66, p<0,05) та абдомінальним ожирінням з індексом площі 

САТ  (r = 0,72, p<0,05).  

Зважаючи на те, що серед H. pylori позитивних осіб, пацієнти з 

понаднормовим ІМТ та абдомінальним ожирінням зустрічалися частіше, нами 

було проаналізовано показники ДМАТ в залежності від наявності 

гелікобактерної інфекції (табл. 4.8, табл. 4.9). 

 

Таблиця 4.8  – Кореляційні зв’язки між показниками ДМАТ та ІМТ, 

індексом талія/стегно та абдомінальним ожирінням у пацієнтів Іа підгрупи 

Показник ІМТ 
Індекс 

талія/стегно 
Абдомінальне ожиріння 

Середньодобовий САТ r = 0,83* r = 0,26 r = 0,82* 
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Продовж. табл. 4.8 

Середньодобовий ДАТ r = 0,41 r = 0,22 r = 0,31 

Індекс часу САТ r = 0,62* r = 0,18 r = 0,64* 

Індекс площі САТ r = 0,12 r = 0,58* r = 0,51* 

Індекс часу ДАТ r = 0,63* r = 0,13 r = 0,23 

Індекс площі ДАТ r = 0,36 R = 0,07 r =0,46 

Примітка. * - різниця показників вірогідна (р< 0,05).  

 

За проведеним кореляційним аналізом випливає, що існував прямий 

кореляційний зв'язок між показниками ДМАТ у пацієнтів, що були H. pylori 

позитивними. Таким чином середньодобовий САТ корелював з ІМТ (r = 0,83, 

p<0,05) та абдомінальним ожирінням (r = 0,82, p<0,05), індекс часу САТ з ІМТ 

(r = 0,62, p<0,05) та абдомінальним ожирінням (r = 0,51, p<0,05), індекс площі 

САТ з індексом талія/стегно (r = 0,58, p<0,05), індекс часу ДАТ з ІМТ (r = 0,63, 

p<0,05).  

У підгрупі Іб виявлено лише істотний кореляційний зв'язок між 

середньодобовим САТ та ІМТ ( r = 0,65, p<0,05) (табл. 4.9). 

 

Таблиця 4.9 – Кореляційні зв’язки між показниками ДМАТ та ІМТ, 

індексом талія/стегно та абдомінальним ожирінням у пацієнтів Іб підгрупи 

Показник ІМТ 
Індекс 

талія/стегно 
Абдомінальне ожиріння 

Середньодобовий САТ r = 0,65* r = 0,33 r = 0,17 

Середньодобовий ДАТ r = 0,37 r = 0,18 r = 0,06 

Індекс часу САТ r = 0,31 r = 0,37 r = 0,15 

Індекс площі САТ r = 0,05 r = 0,48 r = 0,41 

Індекс часу ДАТ r = 0,48 r = 0,29 r = 0,08 

Індекс площі ДАТ r = 0,26 r= 0,14 r = 0,17 

Примітка. * - різниця показників вірогідна (р< 0,05).  
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Встановлені відмінності між групою H. pylori позитивних та негативних 

пацієнтів зумовили необхідність проведення кореляційного аналізу показників 

ДМАТ із стадією атрофії СОШ у пацієнтів з поєднаним перебігом АГ та ХГ в 

залежності від інфікованості гелікобактерією (табл. 4.10). 

 

Таблиця 4.10 – Кореляційні зв’язки між показниками ДМАТ та 

стадією атрофії у пацієнтів Іа підгрупи 

Показник Слабка Помірна Виражена 

Середньодобовий САТ r = 0,13 r = 0,32 r = 0,81* 

Середньодобовий ДАТ r = 0,17 r = 0,34 r = 0,64* 

Індекс часу САТ r = 0,22 r = 0,34 r = 0,68* 

Індекс площі САТ r = 0,14 r = 0,35 r = 0,47 

Індекс часу ДАТ r = 0,26 r = 0,18 r = 0,47* 

Індекс площі ДАТ r = 0,19 r= 0,33 r = 0,28 

Примітка: * - p<0,05 

 

Істотні кореляційні зв’язки показників ДМАТ виявлені лише у пацієнтів з 

вираженою стадією атрофії, зокрема з середньодобовим САТ (r = 0,81, p<0,05), 

середньодобовим ДАТ (r = 0,64, p<0,05), ІЧ САТ (r = 0,68, p<0,05) та ІЧ ДАТ  

(r = 0,47, p<0,05).  

Проведений аналіз кореляційних зв’язків у гелікобактер негативних 

пацієнтів з поєднаним перебігом АГ та ХГ не встановив міцних кореляційних 

зв’язків між стадією атрофії та показників ДМАТ.  

 

4.3 Показники ліпідного обміну та системного запалення у пацієнтів з 

артеріальною гіпертензією та хронічним гастритом 

 

Описаний у літературі позагастральний влив гелікобактерної інфекції 

може проявлятися в запальних та дисметаболічних процесах  [83], дані щодо 

цього є суперечливими. Нами був проведений аналіз скринінгових показників 
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ліпідного обміну та рівня СРП в залежності від інфікованості H. pylori, адже 

дисліпідемія є вагомим чинником ризику не лише ССЗ, а й смертності.  

При оцінці показників ліпідного обміну було виявлено, що пацієнти Іа 

підгрупи порівняно з пацієнтами Іб підгрупи характеризувалися вищим рівнем 

ЗХС на 17,66 % (6,40 ± 0,57 проти 5,27 ± 0,96), ТГ на 16,98 % (2,12 ± 1,05 проти 

1,76 ± 0,78), ХС-ЛПНЩ на 27,09 % (4,43 ± 1,0 проти 3,23 ± 0,78). Аналіз змін 

ліпідограми в залежності від статі пацієнтів теж показав деякі відмінності. 

Встановлена істотна відмінність відносно рівня ЗХС серед H. pylori позитивних 

та негативних пацієнтів чоловічої статі (6,70 ± 1,12 проти 5,48 ± 1,16, p<0,05). 

Рівень ТГ істотно різнився лише серед чоловічої статі (2,4 ± 1,94 проти  

1,82 ± 0,63, p<0,05). Окрім цього у пацієнтів чоловічої статі, які були H. pylori 

позитивними КА свідчив про високий кардіоваскулярний ризик (6,1 ± 0,87 

проти 4,87 ± 0,87). Серед пацієнтів жіночої статті істотно різнився лише рівень 

ЗХС (6,01 ± 1,04 проти 5,10 ± 0,83, p<0,05). Результати показників ліпідного 

обміну  наведені у табл. 4.11. 

 

Таблиця 4.11 - Показники ліпідного обміну у гелікобактер 

позитивних та негативних пацієнтів з поєднаним перебігом хронічного 

гастриту та артеріальної гіпертензії 

 

І група 

(n=71) 
Чоловіки Жінки 

Іа 

підгрупа 

(n=37) 

Іб 

підгрупа 

(n=34) 

Нр (+) 

(n=14) 

Нр(–) 

(n=15) 

Нр (+) 

(n=23) 

Нр (–) 

(n=19) 

ЗХС,моль/л 6,40±0,57* 5,27±0,96 6,70±1,12* 5,48±1,16 6,01±1,04* 5,10±0,83 

ТГ,ммоль/л 2,12±1,05* 1,76±0,78 2,40±1,94* 1,82±0,63 1,94±0,81 1,63±1,02 
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Продовж. табл. 4.11 

ХС 

ЛПНЩ, 

ммоль/л 4,43±1,0* 3,23±0,78 3,91±0,86 3,38±0,96 3,79±1,11 3,14±0,66 

ХС 

ЛПДНЩ, 

ммоль/л 

1,34±1,17 1,08±0,75 1,37±0,41 1,26±0,6 1,27±0,72 1,35±0,79 

ХС ЛПВЩ, 

ммоль/л 
1,33±0,7 1,57±0,67 1,44±1,4 1,32±0,6 1,40±0,19 1,58±0,78 

КА 5,7±1,12* 4,9±0,9 6,1±0,87* 4,87±0,87 5,12±0,63 3,60±0,7 

Примітка. * - різниця істотна між НР+ та НР- пацієнтами (р< 0,05). 

 

Проведений аналіз кореляційних зв’язків показників ліпідного обміну з 

віком пацієнтів підтвердив літературні дані стосовно зростання дисліпідемій з 

віком, зокрема у 2в віковій категорії (60-74 роки) в 82,7 % випадків виявляли 

підвищення рівня ЗХС, ХС-ЛПНЩ,  ХС-ЛПДНЩ та КА. У Іа групі встановлено 

пряму залежність між тривалістю АГ та ЗХС (r = 0,8, p<0,05). 

Порівняльний аналіз показників ліпідограми у пацієнтів в залежності від 

наявності атрофічних змін СОШ не показав достовірних відмінностей поміж 

пацієнтами Іа та Іб підгруп, тож порушення ліпідного обміну не були пов’язані 

з атрофією СОШ. Однак серед пацієнтів з ІІІ та ІV стадіями атрофії, відповідно 

у 62,6 %та 74,8 % виявляли порушення ліпідного обміну. 

Для з'ясування зв’язку дисліпідемії з ступенем засіву СОШ H. pylori, було 

зіставлено показники ліпідного обміну та ступінь обсіменіння. Дані подані у 

таблиці 4.12, вказують на достовірну різницю між рівнем ЗХС, ХС-ЛПНЩ та 

ТГ між пацієнтами з тяжким ступенем засіву та пацієнтів без обсіменіння 

гелікобактеріями.  
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Таблиця 4.12 - Показники ліпідного обміну у пацієнтів з поєднаним 

перебігом АГ та ХГ в залежності від ступеню обсіменіння СОШ 

Ступінь 

обсіме-

ніння 

СОШ 

ЗХС, 

моль/л 

ХС-

ЛПНЩ 

ХС-

ЛПДНЩ 

ХС-

ЛПВЩ 
ТГ КА 

Відсутня 5,6±1,4 3,0±0,85 0,69±0,34 1,59±0,24 1,42±0,28 3,95±0,5 

Легка 5,44±0,9 3,01±1,18 0,5±0,18 1,62±0,85 1,57±0,6 3,7±0,96 

Помірна 6,03±2,05 3,45±1,7 0,91±0,37 1,47±0,17 1,68±0,72 4,67±1,3 

Тяжка 6,17±2,67* 4,68±1,5* 1,4±0,65 1,34±0,53 2,06±1,3* 5,79±0,67 

Примітка: * - різниця істотна в порівнянні з відсутністю обсіменіння (р< 0,05).  

 

Серед пацієнтів з тяжким ступенем засіву СОШ достовірно частіше 

виявляли порушення ліпідного обміну в порівнянні з пацієнтами з відсутністю 

обсіменіння (57,5 % проти 23,89 %, p<0,05).  

Проведений аналіз рівня СРП у пацієнтів Іа та Іб підгруп засвідчив 

відмінності (7,41 ± 1,37 проти 5,87 ± 0,99,  р< 0,05), при цьому істотних 

статевих особливостей не було виявлено (табл.4.13). 

 

Таблиця 4.13 - Рівень СРП у пацієнтів з АГ та ХГ в залежності від 

наявності H. pylori та статі 

 

І група 

(n=71) 

Чоловіки 

 

Жінки 

 

Hp + 

(n=37) 

Hp – 

(n=34) 

Нр + 

(n=14) 

Нр – 

(n=15) 

Нр + 

(n=23) 

Нр – 

(n=19) 

СРП, г/л 7,41±1,37* 5,87±0,99 7,5±1,24 6,02±0,55 5,8±1,02 5,52±0,61 

Примітка. * - різниця істотна в порівнянні Нр+ з  Hp- (р< 0,05).  
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Для з'ясування впливу H. pylori на системне запалення, маркером якого 

виступає СРП, було проведено аналіз середнього рівня СРП в залежності від 

ступеню обсіменіння СОШ (табл. 4.14). 

 

Таблиця 4.14 - Середній рівень СРП у пацієнтів з ХГ та АГ в 

залежності від ступеню обсіменіння H. pylori 

Ступінь обсіменіння СОШ Середній рівень СРП (г/л) 

Відсутня 4,35±0,42 

Легкий 5,01±0,70 

Помірний 6,34±0,49* 

Тяжкий 7,92±1,02* 

Примітка. * - різниця істотна відносно пацієнтів без обсіменіння (р< 0,05).  

 

Проведений аналіз показав достовірний вищий рівень СРП у пацієнтів з 

тяжким ступенем обсіменіння. Однак, при оцінці рівня СРП необхідно 

враховувати вікову категорію пацієнтів. Так, при порівняні середнього рівня 

СРП у пацієнтів різних вікових груп було встановлено, що у 2в віковій категорії 

(60-74 роки) середній рівень СРП був достовірно вищим (8,3 ± 1,52 г/л, р<0,001) 

та корелював як з тривалістю АГ (r = 0,43, p<0,05) так і з тривалістю ХГ  

(r = 0,61 р<0,05). 

Рівень СРП у пацієнтів обох груп корелював з тривалістю АГ (r = 0,54, 

p<0,05) та з тривалістю ХГ (r = 0,77, p<0,01).  

Існувала залежність рівня СРП від ступеня інфільтрації СОШ (табл.4.15) 
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Таблиця 4.15 - Середній рівень СРП у пацієнтів з ХГ та АГ в 

залежності від ступеню інфільтрації СОШ 

Ступінь інфільтрації СОШ Середній рівень СРП (г/л) 

Легкий 4,75±1,02 

Помірний 7,27±1,04* 

Тяжкий 8,13±1,25* 

Примітка. * - різниця істотна відносно пацієнтів без інфільтрації (р< 0,05).  

У пацієнтів з помірним та тяжким ступенем інфільтрації рівень СРП був 

істотно вищим (7,27 ± 1,04 г/л, 8,13 ± 1,25 г/л) порівняно з легким ступенем 

інфільтрації (4,75 ± 1,02 г/л,  p<0,05). 

Резюме.  Достовірної різниці у клінічній картині перебігу АГ в залежності 

від інфікованості H. pylori не виявлено. Середня тривалість АГ становила у Іа та 

Іб  підгрупах 7,56 ± 4,23 роки та 4,2 ±2,7 (p<0,01) роки. Величина ІМТ у Іа 

підгрупі відповідала першому ступеню ожиріння (78,4 % проти 17 %, p<0,05), 

надлишкова маса тіла виявлялася у 20,47 % проти 69,7 % (p<0,05). У чоловіків Іа 

підгрупи обвід талії перевищував норму у 82,0 % проти 39,81 % (p<0,05). Аналіз 

показників ДМАТ показав, що у пацієнтів Іа підгрупи в порівнянні з Іб 

підгрупою виявлено значну варіабельність САТ та ДАТ, істотно різнилися у 

пацієнтів обох підгруп ІЧ САТ (Н) (72,34 ± 2,5 проти 41,43 ± 5,38, p<0,05), ІЧ 

ДАТ (Н) (58,64 ± 4,68 проти 17,77 ± 6,42, p<0,05) та ІП САТ (Н) (542,70 ± 20,36 

проти 391,95 ± 17,01, p<0,05). Встановлено кореляційний зв'язок між ІМТ та 

середньодобовим САТ середньої сили  (r = 0,66, p<0,05) та абдомінальним 

ожирінням з індексом площі САТ  (r = 0,72, p<0,05). У H. pylori позитивних 

пацієнтів Іа підгрупи середньодобовий САТ корелював з ІМТ (r = 0,83, p<0,05) та 

абдомінальним ожирінням (r = 0,82, p<0,05), індекс часу САТ з ІМТ (r = 0,62, 

p<0,05) та абдомінальним ожирінням, індекс площі САТ з індексом талія/стегно 

(r = 0,58, p<0,05), індекс часу ДАТ з ІМТ (r = 0,63, p<0,05). У підгрупі Іб 

виявлено лише істотний кореляційний зв'язок між середньодобовим САТ та ІМТ 
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(r = 0,65, p<0,05). Виявлено зв’язки показників ДМАТ у пацієнтів з вираженою 

стадією атрофії, зокрема з середньодобовим САТ (r = 0,81, p<0,05), 

середньодобовим ДАТ (r = 0,64, p<0,05), ІЧ САТ (r = 0,68, p<0,05) та ІЧ ДАТ  

(r = 0,47, p<0,05). У пацієнтів Іа підгрупи порівняно з пацієнтами Іб підгрупи 

встановлено вищий рівень ЗХС (6,40 ± 0,57 проти 5,27 ± 0,96, p<0,05), ТГ (2,12 ± 

1,05 проти 1,76 ± 0,78, p<0,05), ХС-ЛПНЩ (4,43 ± 1,0 проти 3,23 ± 0,78, p<0,05). 

Серед пацієнтів з тяжким ступенем засіву СОШ достовірно частіше виявляли 

порушення ліпідного обміну в порівнянні з пацієнтами з відсутністю обсіменіння 

(57,5 % проти 23,89 %, p<0,05). Рівень СРП у пацієнтів обох груп корелював з 

тривалістю АГ (r = 0,54, p<0,05) та з тривалістю ХГ (r = 0,77, p<0,01).  
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РОЗДІЛ 5 

РОЛЬ ПЛАЗМОВОГО ГОМОЦИСТЕЇНУ У ХВОРИХ З ПОЄДНАННЯМ 

ХРОНІЧНОГО ГАСТРИТУ ТА АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ  

 

Беручи до уваги, те, що дедалі частіше АГ реєструється в осіб молодого 

віку, а особливо це стосується пацієнтів з наявною патологією інших систем, то 

дедалі актуальнішим постає питання пошуку нових зв’язків захворювань та 

ранніх їх маркерів. До яких можна віднести ГГЦ. Усім пацієнтам ми провели 

визначення рівня ГЦ та вітаміну В12. Виявлено, що пацієнти з ХГ, поєднаним з 

АГ,мали вищий рівень ГЦ порівняно з пацієнтами без АГ 

(16,53 ± 5,36 мкмоль/л, проти 12,38 ± 3 ,4 мкмоль/л). Рівень ГЦ у І групі 

відповідав ГГЦ легкого ступеня. 

Серед пацієнтів І групи ГГЦ визначалася у 53,52 %, на противагу ІІ групі, 

де ГГЦ зустрічалася лише у 25,31 % пацієнтів (р<0,05) (рис.5.1).  

 

 

Рисунок 5.1. - Частота виявлення різних рівнів ГЦ у пацієнтів І та ІІ груп 

 

Виявлено кореляційний зв'язок рівня ГЦ з віком пацієнтів у І групі  

(r = 0,74, p<0,05). 
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Було проведено аналіз рівня ГЦ у пацієнтів залежно від статі та  віку 

(табл.5.1) 

 

Таблиця 5.1 - Рівень гомоцистеїну  у пацієнтів з поєднаним перебігом 

ХГ та АГ в залежності від віку та статі 

Критерій 

розподілу 
Група пацієнтів Стать/вік 

Концентрація ГЦ, 

мкмоль/л 

Стать 

Іа підгрупа 

(n=37) 

Чоловіки(n=14) 19,31±4,01 

Жінки(n=23) 18,59±1,7 

Іб підгрупа 

(n=34) 

Чоловіки(n=15) 17,94±3,3 

Жінки(n=19) 17,55±1,05 

Вік 

Іа підгрупа 

(n=37) 

 

18-44 (n=6) 18,07±2,2 

45-59 (n=23) 18,83±3,71 

60-74 (n=8) 22,50±2,48 

Іб підгрупа 

(n=34) 

 

18-44 (n=3) 14,50±0,73 

45-59 (n=18) 15,60±3,70 

60-74(n=15) 19,32±1,94 

 

Як показав проведений аналіз, рівень ГЦ певною мірою залежав від віку 

пацієнтів. Градація по вікових групах у Іа підгрупі показала, що серед пацієнтів 

вікової групи 60-74 та 45-59 середній рівень ГЦ був істотно вищим (18,07 ± 

2,2 мкмоль/л, 18,83 ± 3,71 мкмоль/л проти 22,50 ± 2,2 мкмоль/л, p<0,05).  

Середній рівень ГЦ у пацієнтів Іб групи теж відрізнявся в залежності від 

вікової категорії пацієнтів, однак ця різниця не була істотною (14,50 ±  

0,73 мкмоль/л, 15,60 ± 3,70 мкмоль/л проти 19,32 ± 1,94 мкмоль/л). 

Встановлено прямий кореляційний зв'язок ГЦ з віком (r = 0,7, p<0,05). 

Беручи до уваги можливість патогенного впливу H. pylori на рівень ГЦ, 

нами було проведено аналіз рівня ГЦ в залежності від наявності 
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гелікобактерної інфекції: у пацієнтів Іа групи (H. pylori позитивні пацієнти з ХГ 

та АГ) середній рівень ГЦ становив 19,23 ± 5,05 мкмоль/л, а у пацієнтів Іб 

групи (H. pylori негативні пацієнти з ХГ та АГ) дещо менше 15,06 ± 

2,4 мкмоль/л, p>0,05. 

В ході дослідження було виявлено зміни рівня ГЦ в залежності від 

ступеню інфільтрації СОШ, результати наведені у табл. 5.2. 

 

Таблиця 5.2 - Ступінь засіву СОШ H. pylori та рівень ГЦ у пацієнтів з 

поєднаним перебігом ХГ та АГ 

Ступінь засіву СОШ ГЦ, мкмоль/л Пацієнти з ГГЦ, n, % 

(n=28) 

Легкий 15,80±3,7 9 (32,14%) 

Помірний і тяжкий 19,40±4,12 19 (67,86%)* 

Примітка. * - різниця істотна між пацієнтами з легким ступенем засіву СОШ та 

помірним і тяжким (р< 0,05). 

 

Достовірної різниці між рівнем ГЦ у пацієнтів з легким чи помірним і 

тяжким ступенем засіву СОШ H. pylori не встановлено. Було проведено аналіз 

локалізації ХГ та стадії атрофічних і запальних змін СОШ. Достовірної різниці 

між ступенем інфільтрації та рівнем ГЦ нами не було встановлено.  

Порівняння рівня СРП у пацієнтів з ГГЦ, встановило, що серед осіб з 

підвищеним рівнем ГЦ, істотно частіше виявляли підвищення СРП (p<0,05).  

Як відомо, зазвичай місцем локалізації H. pylori є антральний відділ, 

однак, як було описано у розділі 3, ми встановили прямий кореляційний зв'язок 

тривалості ХГ з розвитком пангастриту у H. pylori позитивних пацієнтів. При 

порівнянні рівня ГЦ та локалізації ХГ виявлено істотну залежність між 

частотою виявлення пангастриту та ГГЦ (r = 0,72, p<0,05). 

При оцінці рівня ГЦ в залежності від атрофічних змін СОШ, встановлено, 

що у пацієнтів з помірною чи тяжкою стадією атрофії рівень ГЦ був 
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вищим(19,63 ± 3,16 мкмоль/л), ніж у пацієнтів з легкою стадією атрофії (15,2 ± 

0,12 мкмоль/л, p<0,01) (табл. 5.3).  

 

Таблиця 5.3 - Стадія атрофії СОШ та рівень ГЦ у пацієнтів з 

поєднаним перебігом ХГ та АГ 

Стадія атрофії СОШ ГЦ, мкмоль/л І група, n, % 

Атрофія відсутня 14,40±1,2 15 (21,13%) 

Легка 15,20±0,12 23 (32,39%) 

Помірна 17,20±3,5 21 (29,58%) 

Тяжка 19,63±3,16* 12 (16,90%) 

Примітка. - * різниця істотна між пацієнтами з тяжкою атрофією та відсутністю 

атрофії (р< 0,05). 

 

Аналіз кореляційних зв’язків рівня ГЦ, показав, що існував кореляційний 

зв'язок між ГГЦ та тривалістю ХГ (r = 0,62, p<0,05), проте не встановлено 

асоціації рівня ГЦ з тривалістю АГ. Отримані дані дають змогу припустити, що 

власне тривалий перебіг ХГ здатен призвести до ГГЦ, не мало важливим є і 

тривалий прийом ІПП, який пацієнти застосовували для лікування загострень 

ХГ, адже при таких умовах спостерігається зниження рівня вітаміну В12, що 

призводить до ГГЦ. 

Як свідчить статистика, на сьогодні в Україні спостерігається зниження 

рівня вітаміну В12, що зумовлене не лише наявністю патології, а й зниженням 

соціоекономічного добробуту населення. Як зазначається у літературі дефіцит 

вітаміну В12, зумовлюється нестачею внутрішнього фактору Кастла, що 

виникає на фоні уражень СОШ, а гіповітаміноз В12 виявляють у людей 

літнього віку (3-15 %) [15]. Результати проведеного визначення рівня вітаміну 

В12 у пацієнтів І групи залежно від віку та статі представлені у табл. 5.4. 
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Таблиця 5.4 - Рівень вітаміну В12  у пацієнтів з поєднаним перебігом 

ХГ та АГ в залежності від віку та статі 

Критерій 

розподілу 
Група пацієнтів Стать/вік 

Концентрація 

вітаміну В12, 

пг/мл 

Стать 

Іа підгрупа 

(n=37) 

Чоловіки (n=14) 178,28±58,31 

Жінки  (n=23) 196,19±37,64 

Іб підгрупа 

(n=34) 

Чоловіки (n=15) 379,84±36,3 

Жінки (n=19) 385,57±57,17 

Вік 

Іа підгрупа 

(n=37) 

 

18-44 (n=6) 232,17±51,73 

45-59 (n=23) 178,56±33,56 

60-74 (n=8) 156,12±45,34 

Іб підгрупа 

(n=34) 

 

18-44 (n=3) 368,37±48,33 

45-59 (n=18) 210,55±63,47 

60-74(n=15) 173,38±55,94 

 

У пацієнтів обох підгруп спостерігалося зниження рівня вітаміну В12 з 

віком, у Іа підгрупі встановлено істотно нижчий рівень в групі 60-74 роки 

порівняно з 18-44 роки (156,12 ± 45,34 пг/мл проти 232,17 ± 51,73 пг/мл, 

p<0,05), така ж тенденція спостерігалася і у Іб підгрупі (173,38 ± 55,94 пг/мл 

проти 368,37 ± 48,33, p<0,05). Середній рівень вітаміну В12 був нижчим серед 

пацієнтів Іа підгрупи ( у чоловіків - 178,28 ± 58,31пг/мл., у жінок - 196,19 ± 

37,64 пг/мл) в порівнянні з пацієнтами Іб підгрупи (у чоловіків - 379,84 ±  

36,3 пг/мл., у жінок - 385,57 ± 57,17 пг/мл). Таким чином у чоловічої статі 

рівень вітаміну В12 у І а підгрупі був нижчим на 29,11 % а у жінок на 27,85 %. 

При порівнянні показників вітаміну В12 серед пацієнтів І та ІІ групи, 

істотної різниці не встановлено (284,75 ± 47,71 пг/мл проти 462,38 ±  

41,55 пг/мл). 
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Тому нами був проведений аналіз рівня вітаміну В12 у пацієнтів залежно 

від тривалості (табл.5.5) та стадії атрофії ХГ (табл.5.5). 

 

Таблиця 5.5 – оцінка рівня вітаміну В12 у пацієнтів Іа та Іб підгруп 

Показник 
Іа підгрупа 

(n = 37) 

Коеф. корел. 

з тривалістю 

ХГ 

Іб підгрупа 

(n = 34) 

Коеф. корел. 

з тривалістю 

ХГ 

Вітамін В 12, 

пг/мл 
187,24±66,73 

r = - 0,72 

p<0,05 
382,71±55,13 

r = - 0,66 

p<0,05 

 

В обох підгрупах встановлено зворотній кореляційний зв'язок між 

тривалістю ХГ та рівнем вітаміну В12, причому у пацієнтів з H. pylori 

коефіцієнт кореляції був вищим (r = -0,72, p<0,05, проти r = -0,66, p<0,05), 

свідчило доказом про несприятливий вплив хронізації гастриту на рівень 

вітаміну В12.  

 

Таблиця 5.6 - Стадія атрофії СОШ та рівні вітаміну В12  

у пацієнтів обох груп 

Стадія атрофії СОШ І група ІІ група 

Атрофія відсутня 483,00±46,21 594,33±37,21 

Легка 375,47±55,39 476,15±46,60 

Помірна 228,31±35,70* 448,45±47,92 

Тяжка 158,5±32,25 254,29±33,77 

Примітка. - * різниця істотна між основною групою та групою порівняння  

(р< 0,05). 

 

Наявність коморбідної патології супроводжувалася істотно нижчим 

рівнем вітаміну В12: при помірній атрофії СОШ у пацієнтів І групи рівень 

вітаміну В12 був нижчим (228,31 ± 35,70 пг/мл.)порівняно з пацієнтами з 
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ізольованим перебігом ХГ (448,45 ± 47,92 пг/мл., p<0,05). У пацієнтів з тяжкою 

атрофією (198,5 ± 32,25 пг/мл проти 254,29 ± 33,77 пг/мл p>0,05) ( табл.5.6). 

Нами було проведено кореляційний аналіз між показниками ліпідного 

обміну та ГЦ. Виявлено низку істотних зв’язків:  між рівнем ГЦ та ЗХС (Іа  

r = 0,86, p<0,05,  Іб r= 0,47, p<0,05; ІІа r = 0,36, p<0,05), рівнями ГЦ та  

ХС-ЛПНЩ, Іа (r = 0,67, p<0,05, Іб (r = 0,51, p<0,05), ГЦ та ТГ (Іа r = 0,53, 

p<0,05, Іб r = 0,38, p<0,05). 

Зважаючи на дані стосовно впливу ГГЦ на розвиток ССЗ, доцільним було 

визначення кореляційних зв’язків вмісту ГЦ з показниками ДМАТ. У ході 

кореляційного аналізу встановлено, що у пацієнтів І групи рівень ГЦ корелював 

з середньодобовим САТ (r = 0,84, p<0,01), та  індексом часу САТ (r = 0,52, 

p<0,05).  

 

Резюме. Серед пацієнтів І групи ГГЦ визначалася у 53,52 %, на противагу 

ІІ групі, де ГГЦ зустрічалася лише у 25,31 % пацієнтів (р<0,05). Градація по 

вікових групах у Іа підгрупі показала, що серед пацієнтів вікової групи 60-74 та 

45-59 середній рівень ГЦ був істотно вищим (18,07 ± 2,2 мкмоль/л, 18,83 ±  

3,71 мкмоль/л проти 22,50 ± 2,2 мкмоль/л, p<0,05). При порівнянні рівня ГЦ та 

локалізації ХГ виявлено істотну залежність між частотою виявлення 

пангастриту та ГГЦ (r = 0,72, p<0,05). Оцінка рівня ГЦ в залежності від 

атрофічних змін СОШ показала, що у пацієнтів з помірною чи тяжкою стадією 

атрофії рівень ГЦ був вищим (19,63 ± 3,16 мкмоль/л), ніж у пацієнтів з легкою 

стадією атрофії (15,2 ± 0,12 мкмоль/л, p<0,01). Аналіз кореляційних зв’язків 

рівня ГЦ, показав, що існував кореляційний зв'язок між ГГЦ та тривалістю ХГ 

(r = 0,62, p<0,05). У пацієнтів обох підгруп спостерігалося зниження рівня 

вітаміну В12 з віком, у Іа підгрупі встановлено істотно нижчий рівень в групі  

60-74 роки порівняно з 18-44 роки (156,12 ± 45,34 пг/мл проти 232,17 ±  

51,73 пг/мл, p<0,05), така ж тенденція спостерігалася і у Іб підгрупі (173,38 ± 

55,94 пг/мл проти 368,37 ± 48,33, p<0,05). Середній рівень вітаміну В12 був 

нижчим серед пацієнтів Іа підгрупи ( у чоловіків - 178,28 ± 58,31пг/мл., у жінок 
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- 196,19 ± 37,64 пг/мл) в порівнянні з пацієнтами Іб підгрупи (у чоловіків - 

379,84 ± 36,3 пг/мл., у жінок - 385,57 ± 57,17 пг/мл). Таким чином у чоловічої 

статі рівень вітаміну В12 у Іа підгрупі був нижчим на 29,11 % а у жінок на  

27,85 %. 

При порівнянні показників вітаміну В12 серед пацієнтів І та ІІ групи, 

істотної різниці не встановлено (284,75 ± 47,71 пг/мл проти 462,38 ±  

41,55 пг/мл, p<0,05). Наявність коморбідної патології супроводжувалася істотно 

нижчим рівнем вітаміну В12: при помірній атрофії СОШ у пацієнтів І групи 

рівень вітаміну В12 був нижчим (228,31 ± 35,70 пг/мл.) порівняно з пацієнтами 

з ізольованим перебігом ХГ (448,45 ± 47,92 пг/мл., p<0,05). Виявлено низку 

істотних зв’язків:  між рівнем ГЦ та ЗХС (Іа r = 0,86, p<0,05,  Іб r= 0,47, p<0,05; 

ІІа r = 0,36, p<0,05), рівнями ГЦ та ХС-ЛПНЩ, Іа (r = 0,67, p<0,05, Іб (r = 0,51, 

p<0,05), ГЦ та ТГ (Іа r = 0,53, p<0,05, Іб r = 0,38, p<0,05). У ході кореляційного 

аналізу встановлено, що у пацієнтів І групи рівень ГЦ корелював з 

середньодобовим САТ (r = 0,84, p<0,01), та  індексом часу САТ (r = 0,52, 

p<0,05).  

 

Матеріали розділу опубліковані в робах: 

1. Курбан М. М. Кардіоваскулярний ризик та рівень плазмового 

гомоцистеїну у пацієнтів з хронічним гастритом та артеріальною гіпертензією  / 

М. М. Курбан // Експериментальна і клінічна медицина. – 2015. – №3(68). – 

С.53-56. 
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РОЗДІЛ 6 

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ КОМОРБІДНОГО ПЕРЕБІГУ 

ХРОНІЧНОГО ГАСТРИТУ ТА АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ 

 

6.1. Базове лікування хронічного гастриту та артеріальної гіпертензії 

 

Наявність тривалої персистенції гелікобактерної інфекції у СОШ, 

безумовно, призводить не лише до локальних запальних змін, а й до розвитку 

атрофії [7, 26 136]. На жаль, практикуючі лікарі не завжди проводять не лише 

ерадикаційну терапію, а й рідко проводять діагностику H. pylori, що безумовно 

призводить до хронізації гастриту, та розвитку системних впливів H. pylori.  

Усім пацієнтам з H. pylori асоційованим ХГ проводилася ерадикаційна 

терапія. Згідно з рекомендаціями Маастрихт-IV [7, 59, 69, 86], та зважаючи на 

тривалий анамнез ХГ, пацієнтам було призначено чотирьохкомпонентну 

терапію другої лінії, так як більшість раніше вже приймали антибіотики з 

приводу гелікобактерної інфекції. Згідно з літературними даними, приєднання 

препаратів вісмуту підвищує успішність ерадикації H. pylori до 93 % [10, 43, 82, 

139]. За даними багатьох авторів, класична схема ерадикації: (ІПП з двома 

антибіотиками) не забезпечує повної ерадикації H. pylori з СОШ і не чинить 

впливу на морфологічні ознаки ураження СОШ [89]. Є дані, що за наявності 

резистентності до одного з препаратів антигелікобактерної терапії, частота 

ерадикації знижуєься на 30-50 %, а у випадку резистентності до двох препаратів 

частота ерадикації не перевищує 10-15 % [43]. Критеріями вибору антибіотика 

були низька резистентність у нашому регіоні, здатність створювати високу 

концентрацію в СОШ, тобто висока біодоступність, високий профіль безпеки та 

доступна ціна.   

Використана нами схема ерадикаційної терапії включала: 1) ІПП 

рабепразол у дозі 20 мг 2 рази на добу, 2) кларитроміцин 500 мг 2 рази на добу, 

3) амоксицилін 1000 мг 2 рази на добу та  4) препарат вісмуту Де-нол 120 мг 2 
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рази на добу по 2 таблетки. Тривалість антигелікобактерної терапії відповідала 

рекомендаціям IV – 10 днів [7].   

Як зазначається в матеріалах консенсусу, дворазовий прийом ІПП 

підвищує ефективність терапії на 8 % [7, 20, 43, 59, 86, 100]. Обґрунтованість 

застосування ІПП полягає у  антисекреторній дії, що дозволяє підтримувати рН 

шлункового середовища в межах 4,0-6,0, та сприяє максимальному 

накопиченню антибіотика у СОШ [89]. Саме на цьому фоні досягається 

максимальний антибактеріальний вплив. Критеріями обрання рабепразолу з 

ІПП були його найбільш потужна та тривала дія, відсутність впливу на 

метаболізм антибіотика (не взаємодіє з системою цитохромів печінки Р-450) та 

здатність самостійно пригнічувати уреазу H. pylori [60]. 

Антигелікобактерна дія препаратів  вісмуту полягає у безпосередньому 

контакті з бактерією, за рахунок чого досягається максимальна локальна 

концентрація з деяким бактерицидним ефектом [43, 82]. Окрім цього, 

препаратам вісмуту властива цитопротективна та протизапальна дії, вони 

пригнічують синтез бактеріальної протеази та уреази, а здатність потенціювати 

дію антибактеріальних препаратів є перевагою для призначення пацієнтам, які 

вже попередньо отримували антигелікобактерну терапію. Також препарати 

вісмуту знижують в’язкість муцину, що обмежують здатність H. pylori 

продукувати токсини, перешкоджають адгезії бактерії у СОШ, пошкоджуючи 

їх мембрану [20, 43, 136, 181].  

Подовження ерадикаційної терапії з 7 до 10 днів дозволяє підвищити 

ерадикацію до 95 %, при цьому достовірних даних про збільшення 

ефективності при подовження тривалості терапії до 14 днів не зафіксовано [10, 

86, 140].   

За літературними даними, амоксицилін має ряд переваг для вибору в 

якості складової схеми антигелікобактерної терапії. Зокрема, це ушкодження 

синтезу стінки бактерії за рахунок протеїнпеніцилінзв’язуючої функції. За 

різними даними, резистентність до амоксициліну становить до 1% [69].  
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На користь вибору кларитроміцину, свідчили  менший відсоток 

резистентності в регіоні до цього антибіотика, стійкість його у кислому 

середовищі, високоселективна дія стосовно H. pylori та синергічна дія з ІПП 

[10, 59, 69]. Під час застосування кларитроміцину, обов’язково пацієнтам 

проводилася детальна оцінка ЕКГ, так як за результатами дослідження 

CLARICOR (2006),  прийом цього антибіотика у дозі 500 мг двічі на добу 

впродовж двох тижнів збільшував серцево-судинну смертність за рахунок 

подовження інтервалу P-Q у зв’язку з блокадою калієвих каналів 

кардіоміоцитів [83, 174]. 

Саме тому метою комплексної терапії даної коморбідної патології були 

успішна ерадикації та корекція рівнів ГЦ. Так дослідник А. Migneco з 

співдослідниками (2003), продемонстрували зниження ДАТ після успішної 

ерадикації [133]. 

Тривалий прийом ІПП в якості монотерапії при загостреннях ХГ сприяє 

підвищенню рН, що сприяє розповсюдженню H. pylori та розвитку активного 

запалення. Окрім цього, прийом ІПП зумовлює гіпохлоргідрію, що необхідно 

враховувати у пацієнтів з нестачею вітаміну В12 та ГГЦ [55, 97, 99].  

Усі пацієнти з АГ отримували базову антигіпертензивну терапію згідно з 

рекомендаціями Європейського Товариства кардіологів та «Уніфікованого 

клінічного протоколу медичної допомоги при артеріальній гіпертензії» [51]. 

Пацієнти приймали базову антигіпертензивну терапію (діуретики - індапамід, 

антагоністи кальцію – амлодипін,  інгібітори ангіотензинперетворювального 

ферменту - еналаприл). Дозування та режим прийому антигіпертензивних 

препаратів проводилося, зважаючи на величину АТ та ЧСС.  

Низка проведених досліджень, метою яких було вивчення шляхів корекції 

ГГЦ, продемонстрували ефективність застосування полівітамінних комплексів 

(вітамінів В6, В12 та фолієвої кислоти) [96, 105, 124]. Однак низка інших 

досліджень показала протилежні результати. Так, дослідження Norvit (2005), 

WAFACS (2006), VITATOPS (2005) продемонстрували відсутність ефекту 

використання фолієвої кислоти та групи вітамінів В у первинній та вторинній 
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профілактиці ССЗ [102]. Розбіжності у результатах проведених досліджень, 

підтверджують актуальність вивчення даної проблематики. 

Питання ефективної ерадикації висвітлено у багатьох наукових працях, 

однак резистентність до терапії з кожним роком зростає [10, 26, 41, 60, 89, 181]. 

Успішна ерадикаційна терапія та корекція системних проявів в значній мірі 

вимагає комплексного підходу до механізмів формування захворювань в 

умовах коморбідності з врахуванням варіабельності клінічних симптомів та 

формування ускладнень. 

В результаті нашого дослідження виявлено ряд специфічних змін даної 

коморбідної патології, зокрема підвищення рівня ГЦ на фоні зниженого вмісту 

вітаміну В12 у пацієнтів з атрофічним гастритом, дисліпідемія, яка корелювала 

з ГГЦ та наявністю H. pylori, зростання СРП у H. pylori позитивних пацієнтів. 

Усе це безумовно, відображалося на перебігу АГ. Зокрема, у пацієнтів з 

наявністю H. pylori спостерігалося недостатнє зниження тиску у нічний час, що 

служить раннім предиктором розвитку ускладнень серцево-судинних 

захворювань, таких, як інсульт чи інфаркт.  

 

6.2 Оцінка ефективності запропонованого комплексу лікування 

 

Поєднання ХГ та АГ, призводить до певних клінічних, лабораторних та 

інструментальних змін, що зумовлюють диференційованого підходу до схем 

терапії таких пацієнтів.  

Ефективність антигелікобактерної терапії оцінювалася через 2 місяці від 

початку лікування, але не швидше ніж за 2 тижні після прийому останньої дози 

ІПП. Оцінка успішності проведеної терапії, проводилася на основі позитивних 

змін клінічної, лабораторної та інструментальної картини.  

При порівнянні клінічної картини до лікування та після, позитивна 

динаміка спостерігалася у 96,2  % пацієнтів, у яких зменшувалися прояви 

диспепсичного, астеноневротичного та больового синдрому. Більшість 

пацієнтів (69,12 %) відмічали покращення клінічної симптоматики вже на 3-4 
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день терапії. Майже у всіх пацієнтів комплаєнс становив 100%. Однак у 2 

пацієнтів спостерігалася відсутність позитивної динаміки, протягом усього 

лікування, стан пацієнтів був без позитивної динаміки, залишались больовий, 

диспепсичний синдром та астеноневротичний, що може бути зумовлено 

неуспішною антигелікобактерною терапією, наявністю коморбідної патології 

чи розвитком резистентності до призначених препаратів, так як ці пацієнти в 

минулому мали досвід застосування як і амоксициліну так і кларитроміцину.  

Усім пацієнтам з ГГЦ проводилася корекція рівня вітаміну В12. З цією 

метою призначалося ін’єкційне внутрішньом’язеве введення 1 мл (5 мг) 

розчину ціанкобаламіну 1 раз в 2 дні курсом 20 ін’єкцій. Контроль ерадикації та 

рівня ГЦ здійснювали через 2 місяці після проведеного лікування.  

Серед пацієнтів ГГЦ виявлено у 61 особи. Усі пацієнти з ГГЦ були 

поділені на 2 групи: 

Група А (n=31) – отримувала ерадикаційну терапію (ІПП + 

кларитроміцин + амоксицилін) та вітамін В 12; 

Група Б (n=30) – отримувала лише ерадикаційну терапію (ІПП + 

кларитроміцин + амоксицилін). 

Характеристика груп А та Б наведена у табл. 6.1. 

 

Таблиця 6.1 – Порівняльна характеристика груп А та Б 

Показник 
Група А 

(n = 31) 

Група Б 

(n = 30) 

Достовірність 

різниці, р 

Середній вік, років 64,20±1,49 65,20±1,56 р>0,05 

Жінки (%) 15 (48,39%) 15 (50,00%) р>0,05 

Чоловіки (%) 16 (51,61%) 15 (50,00%) р>0,05 

Гомоцистеїн, мкмоль/л 19,30±2,03 18,90±1,81 р>0,05 

Вітамін В12, пг/мл 245,40±18,61 247,70±16,98 р>0,05 

ЗХС, ммоль/л 6,40±0,16 6,30±0,12 р>0,05 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 4,30±0,17 4,20±0,14 р>0,05 
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Продовж. табл. 6.1 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,35±0,03 1,40±0,02 р>0,05 

ТГ, ммоль/л 1,90±0,02 1,80±0,02 р>0,05 

КА 5,70±0,30 5,70±0,37 р>0,05 

СРП  7,56±0,18 7,41±0,12 р>0,05 

 

При комплектації досліджуваних груп в порядку поступлення, 

враховувалася вікова, статева структура, інфікованість H. pylori, вихідні дані 

рівні ГЦ та вітаміну В12. 

Обрані схеми терапії були безпечними, та добре переносилися пацієнтами. 

Побічних реакцій на проведене лікування у пацієнтів не виявлено.  

Для оцінки терапевтичного ефекту обраних схем було проведено повторне 

визначення рівня ГЦ, вітаміну В12 та показників ліпідного обміну крові.  

У 68,5 % випадків групи А спостерігалася позитивна динаміка клінічної 

картини (зменшення проявів диспепсичного синдрому, больового та 

астеноневротичного) в порівнянні з першопочатковими значеннями. Динаміка 

рівня ГЦ до лікування та після нього представлена на рис. 6.1.  

 

 

Рисунок 6.1. - Плазмовий рівень ГЦ у пацієнтів групи А до та після лікування  

 

Середній рівень ГЦ у пацієнтів з групи А  після отриманого лікування 

достовірно знизився з 19,30 ± 2,03 мкмоль/л до 13,53 ± 3,7 мкмоль/л (p<0,05).  
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У групі Б спостерігалася менш позитивна динаміка (18,9 ± 1,81мкмоль/л до 

лікування та 16,55 ± 2,12 мкмоль/л після лікування, p>0,05). Таким чином після 

проведеного лікування у групі А рівень ГЦ знизився на 24,72 %, у групі Б – 

12,44 % (табл. 6.2.), що свідчить про високий ефект комплексної терапії в якості 

гомоцистеїнзнижуючої дії.  

 

Таблиця 6.2 - Динаміка рівня ГЦ до та після лікування 

Показник 

Група А 

(n = 31) 

Група Б 

(n = 30) 

Абс. % Абс. % 

Гомоцистеїн ммоль/л -4,77 24,72 % -2,35 12,44 % 

 

Підвищеними (більше 15,0 мкмоль/л) ГЦ залишався у 12,9 % пацієнтів з 

групи А, та у 26,66 % пацієнтів групи Б, при цьому у всіх цих пацієнтів 

спостерігалася важка стадія атрофічних змін СОШ. Аналіз динаміки рівня 

вітаміну В 12, засвідчив, про високу ефективність обраної схеми лікування у 

група А, так рівень вітаміну В 12, у цій групі зріс на 43,26 %, в той час, як у 

групі Б, лише на 12,62 % (p<0,05) (рис. 6.2). 

 

 

Рисунок 6.2 - Рівні вітаміну В12 до та після лікування 
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Рівні ГЦ та вітаміну В12 залишались у тісному кореляційному зв’язку і 

після оптимізованого лікування (рис. 6.3). 

 

 

Рисунок 6.3 - Кореляційна крива рівня гомоцистеїну та вітаміну В12 після 

оптимізованого лікування 

 

Повторне визначення показників ліпідного обміну, дало можливість 

встановити, що в результаті комплексної терапії, вдалося досягнути зниження 

рівнів ЗХС (з 7,4 ± 0,16 ммоль/л до 6,5 ± 0,11ммоль/л, p>0,05), ХС-ЛПНЩ (з 4,3 

± 0,17ммоль/л до 3,7 ± 0,11ммоль/л, p>0,05) при цьому в результаті лише 

ерадикаційної терапії у групі Б знизився лише рівень ЗХС (7,3 ± 0,12 ммоль/л 

до 6,1 ± 0,05 ммоль/л, p>0,05). Динаміка показників ліпідного обміну 

представлена у табл. 6.3. 
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Таблиця 6.3 – Середні показники ліпідного обміну у пацієнтів А та Б 

груп до та після лікування 

Показник 

Група А 

(n = 31) 

Група Б 

(n = 30) 

До лікування Після лікування До лікування Після лікування 

ЗХС, 

ммоль/л 
7,4±0,16 6,5±0,11 7,3±0,12 6,1±0,05 

ХС-ЛПНЩ, 

ммоль/л 
4,3±0,17 3,7±0,11 4,2±0,14 3,7±0,05 

ХС-ЛПВЩ, 

ммоль/л 
1,35±0,03 1,47±0,02 1,4±0,02 1,5±0,01 

ТГ, ммоль/л 

 
1,9±0,02 1,8±0,02 1,8±0,02 1,7±0,01 

КА 5,7±0,30 5,0±0,22 5,7±0,37 5,6±0,26 

 

Динаміка показників ліпідного обміну у абсолютному та відсотковому 

співвідношенні представлена у табл. 6.4. 

 

Таблиця 6.4 - Динаміка рівнів ліпідного обміну до та після лікування 

 

Показник 

Група А 

(n = 31) 

Група Б 

(n = 30) 

Абс. % Абс. % 

ЗХС, ммоль/л -1,9 25,67 % -0,9 12,33 % 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л -0,8 10,2 % -0,5 11,9 % 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л +0,12 8,1 % +0,1 6,7% 

ТГ, ммоль/л -0,1 5,2 % -0,1 5,6% 

КА -0,7 12,28 % -0,1 1,7 % 

 

При оцінці впливу різних схем терапії на рівень СРП, встановлено істотне 

зниження його у обох групах: в А групі з 7,56 ± 0,18 до 5,71 ± 0,21 (p<0,05) та у 

групі Б з 7,41 ± 0,12 до 6,34 ± 0,316 (p<0,05). Таким чином у групі А рівень СРП 

знизився на 19,83 %, в той час як у групі Б – на 20,50 % (табл. 6.5.) 
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Таблиця 6.5 - Динаміка рівня СРП до та після лікування 

Показник 

Група А 

(n = 31) 

Група Б 

(n = 30) 

Абс. % Абс. % 

СРП -1,85 24,97 % -1,07 14,44 % 

 

Для з'ясування впливу успішної ерадикації та зниження вмісту 

гомоцистеїну на перебіг АГ, пацієнтам повторно проведено ДМАТ. В 

результаті, якого було встановлено, істотне зниження середньонічного САТ у 

пацієнтів обох груп: у групі А – з 129,13 ± 7,75 до 116,24 ± 7,75,  (p<0,05), у 

групі Б – з 130,43 ± 10,16 до 115,21 ± 7,56 (p<0,05). Динаміка показників ДМАТ 

на ведена у табл. 6.6. 

 

Таблиця 6.6 – Середні показники САТ та ДАТ 

Показник, 

мм.рт.ст. 

Група А 

(n=31) 

Група Б 

(n= 30) 

До лікування Після лікування До лікування Після лікування 

САТ (24) 167,93±10,65 153±8,17 165,17±10,49 163,24±10,41 

ДАТ (24) 89,95±11,18 85,33±7,15 86,20±9,38 85,21±6,44 

САТ(ДН) 173,15±8,7 165±12,43 175,17±16,43 168,41±15,31 

ДАТ (ДН) 92,74±7,41 92,4±10,51 90,22±10,4 85,12±8,26 

САТ (Н) 129,13±7,75* 116,24±7,75 130,43±10,16* 115,21±7,56 

ДАТ (Н) 68,81±7,85 65,63±8,22 67,5±11,81 66,4±10,62 

Примітка. * - різниця істотна між показниками до лікування та після лікування 

(p<0,05).  

 

В результаті проведеного порівняння динаміки показників добового 

профілю АТ, встановлено, що серед пацієнтів, які приймали комплексну 

терапію, вдалося досягнути істотного зниження показників середньонічного 

САТ.  
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Таблиця 6.7. - Показники добового моніторування САТ у хворих залежно 

від отримуваної терапії 

 

Показники ДМАТ 

Група А 

(n = 31) 

Група Б 

(n = 30) 

ІЧ САТ за добу, % 78,85±20,84* 41,83±22,23 79,01±21,63 65,82±15,43 

ІЧ САТ за день, % 75,42±22,93 55,42±21,71 75,82±24,65 67,25±52,14 

ІЧ САТ за ніч, % 89,34±21,91* 49,33±18,47 88,83±19,27 77,62±13,23 

Ступінь нічного 

зниження САТ, % 
5,18±2,20* 8,69±2,34 5,25±2,86 7,96±1,69 

Примітка * - істотна різниця між показниками до лікування та після лікування 

(p<0,05) 

 

Отримані в ході дослідження істотні зниження показників ДМАТ у 

пацієнтів групи А, свідчать про ефективність проведеної терапії, так ІЧ САТ за 

добу вдалося знизити до 41,83 %, ІЧ САТ за ніч до 49,33 %, ступінь нічного 

зниження САТ до 8,69 % (табл. 6.7.) 

 

Таблиця 6.8 - Показники добового моніторування ДАТ залежно від 

отримуваної терапії 

Показники ДМАТ 
Група А 

(n = 31) 

Група Б 

(n = 30) 

ІЧ ДАТ за добу, % 67,82±13,85 54,82±12,25 67,30±17,6 52,14±12,2 

ІЧ ДАТ за день, % 70,42±22,98 64,32±22,9 70,85±24,66 71,82±23,67 

ІЧ ДАТ за ніч, % 89,35±21,96* 32,35±12,45 89,2±17,24 88,8±19,24 

Ступінь нічного 

зниження ДАТ, % 
5,18±2,17* 10,23±3,02 5,85±2,86 5,25±2,16 

Примітка * - істотна різниця між показниками до лікування та після лікування 

(p<0,05) 
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У пацієнтів групи А виявлено істотну різницю ІЧ ДАТ за ніч з 89,35 ± 

21,96 до 32,35 ± 12,45 ( p<0,05), та ступенем нічного зниження ДАТ з 5,18 ± 

2,17 до 10,23 ± 3,02 (p<0,05).  

Для прикладу позитивного ефекту комплексної терапії надаємо витяг з 

амбулаторної картки пацієнтки на H. pylori асоційований хронічний гастрит та 

артеріальну гіпертензію. 

Пацієнтка С., 53 роки картка № 1308, амбулаторно лікувалася з 

20.03.2015 року по 23.05.2015 року з приводу Helicobacter pylori асоційованого 

гастриту та артеріальної гіпертензії ІІ стадії, ІІ ступеня.  

Скарги пацієнтки на болі в ділянці епігастрію, відчуття переповнення 

після їжі, метеоризм, печію, різку загальну слабість, зниження працездатності. 

Вважає себе хворою понад 10 років коли вперше відчула болі в епігастрії та 

відчуття переповнення після їжі. Початок захворювання, пов’язує з 

нераціональним харчуванням та зловживанням смаженою та жирною їжею. 

Тоді пацієнтці діагностували хронічний гастрит, дуоденогастральний рефлекс, 

гелікобктерний тест не проводився. Періодично (весна/осінь) відчувала кілька 

загострень, спорадично приймала інгібітори протонної помпи та антисекреторні 

препарати. Артеріальну гіпертензію виставлено близько 5 років тому, коли 

вперше почали з’являтися підвищення артеріального тиску до 160/100 

мм.рт.ст., які перебігали безсимптомно. Антигіпертензивні препарати пацієнтка 

приймає щодня. 

Об’єктивно: тілобудова правильна, підвищеної відживи. Легені: при 

перкусії ясний легеневий звук. При аускультації дихання везикулярне. Серцево-

судинна система: перкуторно - розширення лівої межи серця на 2,0 см. 

Аускультативно - серцева діяльність ритмічна, тони серця приглушені, ЧСС – 

76 уд в 1 хвилину. Пульс 76 уд в 1 хвилину.  АТ 135/85 мм.рт.ст. Язик вологий, 

жовтий наліт на корені. Живіт при пальпації м’який, помірно болючий в 

епігастральній ділянці та пілородуоденальній зоні.  Печінка і селезінка не 

збільшені.   

В клінічному аналізі крові і сечі зміни не виявлені.  
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ФГДС: рефлюкс-езофагіт I ступеня. Дуоденогастральний рефлюкс. 

Атрофія слизової оболонки шлунка. Рубцева деформація цибулини 

дванадцятипалої кишки.  

Хелік тест: позитивний.   

Морфологічне дослідження біоптатів слизової оболонки шлунка: 

Хронічний атрофічний активний гастрит з ділянками дрібними поверхневими 

ерозіями.  

Ступінь засіву H. pylori - 3 бали; ступінь інфільтрації 

поліморфноядерними лейкоцитами - 3 бали; ступінь інфільтрації 

мононуклеарними клітинами - 2 бали; ступінь атрофії - 3бали. 

ЕКГ: синусовий ритм. Гіпертрофія міокарду лівого шлуночка.   

Ультрасонографія серця: фракція загального викиду - 55%,клапани – в 

нормі.   

Рівень плазмового ГЦ – 25,3 мкмоль/л.  

Показники ліпідного обміну: ЗХС-7,1 ммоль/л, ХС ЛПНГ-2,8 ммоль/л, 

ХС ЛПДНГ – 1,0 ммоль/л,  ТГ-2,02 ммоль/л,  ХС ЛПВГ-1,8 ммоль/л.    

За типом добового профілю АТ пацієнтка належить до групи non-dipper. 

Середньодобовий САТ = 155 мм.рт.ст., ДАТ=90 мм.рт.ст. 

Хворій були призначені дієта – стіл №1, рабепразол 20 мг 2 рази на день, 

кларитроміцин 500 мг 2 рази день, амоксицилін 1000 мг 2 рази на день, Де-нол 

120 мг 4 рази на день 10 діб, вітамін В 12 –0,5 мг через добу курсом 20 ін’єкцій.   

При динамічному спостереженні було відзначено: прояви диспепсії 

усунулися на 3-ю добу, больовий синдром - на 5-ту добу; прояви астено-

вегетативного синдрому значно зменшилися  на 12 добу.   

Через 2 місяці після закінчення лікування проведено повторно Хелік тест, 

який був негативний, взята кров для дослідження рівня плазмового ГЦ. Рівень 

плазмового ГЦ – 18,7 мкмоль/л.  

Таким чином, запропоноване лікування дозволило досягти ерадикації 

гелікобактерної інфекції, і привело до зниження концентрації ГЦ у крові до 

нормального рівня. 



117 
 

 

Резюме. Усім пацієнтам проводилося лікування за однією з схем: група 

А (ІПП + кларитроміцин + амоксицилін + вітамін В12) чи група Б (ІПП + 

кларитроміцин + амоксицилін). Контроль ерадикації та рівня ГЦ здійснювали 

через 2 місяці після проведеного лікування. Середній рівень ГЦ у пацієнтів з 

групи А  після отриманого лікування достовірно знизився  з 19,30 ± 2,03 

мкмоль/л до 13,53 ± 3,7 мкмоль/л (p<0,05). У групі Б спостерігалася менш 

позитивна динаміка (18,9 ± 1,81 мкмоль/л до лікування та 16,55 ± 2,12 

мкмоль/л після лікування (p>0,05). Таким чином після проведеного лікування 

у групі А рівень ГЦ знизився на 24,72 %, у групі Б – 12,44 %. Аналіз 

динаміки рівня вітаміну В 12, засвідчив, про високу ефективність обраної 

схеми лікування у група А, так рівень вітаміну В 12, у цій групі зріс на 43,26 

%, в той час, як у групі Б, лише на 12,62 % (p<0,05). Повторне визначення 

показників ліпідного обміну, дало можливість встановити, що в результаті 

комплексної терапії, вдалося досягнути істотного зниження рівнів ЗХС (з 7,4 

± 0,16 ммоль/л до 5,5 ± 0,11 ммоль/л, p<0,05), ХС-ЛПНЩ (з 4,3 ± 0,17 

ммоль/л до 3,5 ± 0,11 ммоль/л, p<0,05) при цьому в результаті лише 

ерадикаційної терапії у групі Б істотно знизився лише рівень ЗХС (7,3 ± 0,12 

ммоль/л до 6,1 ± 0,05 ммоль/л). Отримані в ході дослідження істотні 

зниження показників ДМАТ у пацієнтів групи А, свідчать про ефективність 

проведеної терапії, так ІЧ САТ за добу вдалося знизити до 41,83 %, ІЧ САТ 

за ніч до 49,33 %, ступінь нічного зниження САТ до 8,69 %. У пацієнтів 

групи А виявлено істотну різницю ІЧ ДАТ за ніч з 89,35 ± 21,96 до 32,35 ± 

12,45( p<0,05), та ступенем нічного зниження ДАТ з 5,18 ± 2,17 до 10,23 ± 

3,02 (p<0,05).  
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Протягом останніх років, питання коморбідності набуває все більшої 

актуальності. Пошук та встановлення нових патогенетичних ланок поєднаних 

захворювань, зумовлює зростання інтересу до найбільш поширених 

нозологічних синтропій. Зазвичай практикуючі лікарі зустрічаються з 

патологією кількох систем одразу [1, 8, 9]. Яскравим прикладом цього є 

поєднання серцево-судинної патології та ушкоджень системи травлення. В міру 

певних факторів поширеність АГ та ХГ з кожним роком зростає, що викликає 

інтерес до детального вивчення взаємодії цих патологій. 

Зважаючи на багаточисельні схеми лікування гелікобактерної інфекції, 

здійснити повну корекцію патогенного впливу персистування бактерії на 

організм не завжди вдається. На думку деяких дослідників це зумовлене 

існуючим ефектом запізнення щодо вчасної діагностики та ерадикації H. pylori 

[26]. На сьогодні беззаперечним є роль H. pylori у розвитку хронічного 

гастриту, однак ізольований перебіг його зустрічається вкрай рідко. Саме тому 

вивчення позагастральних проявів гелікобактерної інфекції дозволить 

встановити особливості клінічної картини та механізми розвитку поєднаної 

патології ХГ та АГ. За останні кілька років, проведено ряд досліджень, у яких 

вивчалася роль H. pylori на розвиток кардіоваскулярної патології, однак 

однозначної відповіді так і не вдалося отримати.  

Анамнестично було з’ясовано, що основна частка пацієнтів І групи 

страждала на ХГ 5-10 років (53,52 %), при цьому серед пацієнтів ІІ групи ця 

частка була значно нижчою (33,93 %). Серед пацієнтів з тривалістю ХГ більше 

10 років істотно більша частка була з коморбідною патологією (35,21 %, 

р<0,05).  Відсоток пацієнтів з вперше виявленим гастритом був  нижчим у  

І групі і склав 2,82 %, на відміну від ІІ групи з ізольованим перебігом ХГ  –  

16,07 % (p<0,05). Це може свідчити про ймовірний вплив коморбідної патології 

на хронізацію гастриту.  З іншого боку проведений аналіз тривалості 

захворювання залежно від інфікованості гелікобактеріями встановив що серед 
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H. pylori позитивних осіб є значний відсоток пацієнтів з перебігом 

захворювання 5-10 років (37,84 %) та більше 10 років (54,05 %), значно менша 

частка пацієнтів з перебігом ХГ 1-5 років (8,11 %), з вперше виявленим 

гастритом гелікобактер позитивних пацієнтів з коморбідною патологією не 

було (p<0,05). Це може підтверджувати властивість H. pylori сприяти хронізації 

гастритів.  

У пацієнтів з ХГ коморбідним з АГ було виявлено ряд особливостей 

клінічної картини, а також були наявні ендоскопічні та гістологічні відмінності 

СОШ. Частина пацієнтів як І, так і ІІ груп відмічали сезонність захворювання, 

однак різниця між групами не була достовірною, У І групі значно частіше ніж у 

ІІ пацієнти відмічали посилення симптомів на фоні психоемоційних 

перевантажень (65,18 %, проти 35,82 % p<0,05). При проведенні дослідження, 

виявлено, що клініка у І групі характеризувалася симптомокомплексом 

больового синдрому (пекучого характеру переважно у епігастральній ділянці, 

що виникав після прийому їжі), диспепсичного синдрому (при якому 

домінували метеоризм, відчуття розпирання в епігастрії та відрижка) та 

астеноневротичного синдрому (з проявами порушень сну, загальною слабкістю 

та зниженням працездатності). В той час як а у ІІ групі больовий синдром 

характеризувався постійним характером з локалізацією в епігастральній 

ділянці, диспепсичний синдром проявлявся в основному відрижкою, відчуттям 

розпирання в епігастрії та нудотою, астеноневротичний синдром проявлявся 

переважно загальною слабкістю. Частина пацієнтів зазначала посилення 

симптомів, після психоемоційного перенапруження, що чинить негативний 

вплив не лише а перебіг ХГ, а й на АГ. При оцінці ендоскопічної картини у І 

групі пацієнтів домінували ознаки потоншання СОШ з вираженим судинним 

рисунком та властиво легким пораненням, що характеризувало розвиток 

атрофічних процесів СОШ. Як зазначається у літературі найбільш 

густозаселеним та поширеним місцем колонізації H. pylori є антральний відділ 

шлунку [7, 26], проте у нашому дослідженні достовірно встановлено переважно 

тотальну локалізацію гелікобактерної інфекції у СОШ. На нашу думку, цьому 
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сприяли ряд факторів, зокрема наявність коморбідної патології. Виявлення 

пангастриту корелювало з тривалістю захворювання (r = 0,68, p<0,05) та з 

частотою виявлення ДГР (r = 0,6, p<0,05). Це свідчить що наявність ДГР 

стимулює розповсюдження H. pylori з місця первинної локалізації (антрального 

відділу) на інші відділи шлунку. 

Тривала персистенції H. pylori сприяла розвитку атрофічних процесів, 

спостерігалася кореляція ступеню засіву СОШ гелікобактерної інфекцією та 

атрофічних змін СОШ (r = 0,71, p<0,05). Виявлено достовірну різницю між 

групами в ступені обсіменіння. Запальні зміни СОШ були характерними як для 

хворих з ізольованим перебігом ХГ так і з його поєднанням з АГ, проте 

виявлений зв'язок між ступенем інфільтрації та наявністю коморбідної 

патології, так у пацієнтів І групи достовірно частіше зустрічали важкий ступінь 

та середній, в той час як в ІІ групі домінував легкий ступінь інфільтрації. 

Інфільтрація епітелію СОШ нейтрофілами свідчила про активність запального 

процесу у СОШ, що засвідчило значно вищу активність у коморбідних 

пацієнтів Окрім цього наявність ерозій вірогідно частіше зустрічалася у 

пацієнтів з ХГ та АГ,  що є свідченням порушення мікроциркуляції у СОШ. 

Вагомий відсоток високого ступеню обсіменіння гелікобактерної інфекцією 

СОШ у пацієнтів І групи свідчить про важкість перебігу цих захворювань, і не 

виключено про взаємовплив не лише на клінічну картину, а й на патогенетичні 

ланки розвитку захворювань.  

В результаті багатьох досліджень, метою яких було вивчення впливу 

модифікованих (висококалорійне харчування, гіподинамія, ожиріння, 

дисліпідемія та ін.)  і не модифікованих (вік, стать, спадковість) факторів 

ризику АГ на сьогоднішній день вдалося сформулювати загальновідому 

концепцію ризику розвитку АГ. Однак не завжди вдається знизити ризики чи 

покращити прогноз у пацієнтів з АГ лише завдяки модифікаціям 

загальновідомих факторів ризику. Отримані дані свідчать про наявність 

додаткових факторів впливу на розвиток коморбідності АГ та ХГ, зокрема у  

H. pylori позитивних пацієнтів значно частіше виявляли такі фактори 
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кардіоваскулярного ризику, як підвищення ІМТ, високий відсоток 

абдомінального ожиріння у чоловіків підгрупи Іа та істотна різниця між 

показником офісного САТ, все це свідчить про зростання кардіоваскулярного 

ризику у пацієнтів підгрупи Іа. Оцінка величини ІМТ дозволила 

охарактеризувати Іа підгрупу як переважно пацієнтів з першим ступенем 

ожиріння (78,4 % проти 17 %, p<0,05), у той час як надлишкова маса тіла 

виявлялася у 20,47 % проти 69,7 % (p<0,05). Отримані нами результати 

засвідчили, що H. pylori часто зустрічається у пацієнтів з ожирінням, що 

відповідає літературним даним [198]. За величиною ІТС жінок обох підгруп 

можна віднести до осіб з середнім кардіоваскулярним ризиком, а чоловіків – з 

високим. У чоловіків Іа підгрупи обвід талії у 82,0 % проти 39,81 % (p<0,05) 

випадків перевищував нормальні значення, що служило додатковим фактором 

ризику серцево-судинних захворювань. 

Більш детальне дослідження профілів АТ у серопозитивних та 

серонегативних пацієнтів засвідчило істотну різницю між групами. 

На сьогодні при вивчення позагастральних проявів H. pylori значна увага 

приділяється порушенням ліпідного обміну. Здатність гелікобактерів 

модифікувати ліпідний обмін підтверджена низкою досліджень [174, 198]. В 

свою чергу роль порушень ліпідного обміну у прогресуванні артеріальної 

гіпертензії давно не викликає сумніву [201]. Порушення ліпідного обміну у  

H. pylori позитивних пацієнтів свідчить про наявність ще одного фактора 

ризику при гелікобактерній інфекції. Виявлені кореляційні зв’язки СРП  та 

тривалості АГ та ХГ, свідчать про те, що СРП є маркером не лише локальних 

запальних змін, а й системних, що підтверджує позагастральні прояви 

гелікобактерної інфекції. 

У пацієнтів з АГ та H. pylori асоційованим ХГ, виявлено, що рівень 

плазмового ГЦ достовірно вищий, (16,53 ± 5,36 мкмоль/л, проти 12,38 ± 

3,4 мкмоль/л р<0,05). Та як показав проведений аналіз, рівень ГЦ певною мірою 

залежав від віку пацієнтів. Градація по вікових групах у Іа підгрупі показала, 

що серед пацієнтів вікової групи 60-74 та 45-59 середній рівень ГЦ був істотно 
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вищим (18,07 ± 2,2, 18,83 ± 3,71 проти 18,07 ± 2,2). Враховуючи можливий 

вплив гелікобактерної інфекції на рівень ГЦ, проведений аналіз по групах Іа та 

Іб, показав, що у пацієнтів Іа групи середній рівень ГЦ становив 19,23 ±  

5,05 мкмоль/л, а у пацієнтів Іб групи 15,06 ± 2,4 мкмоль/л. При порівнянні рівня 

ГЦ та локалізації ХГ, виявлено істотну залежність між частотою виявлення 

пангастриту та ГГЦ (r = 0,72, достовірну (p<0,05). При оцінці рівня ГЦ в 

залежності від атрофічних змін СОШ, встановлено, що у пацієнтів з помірною 

чи тяжкою стадією атрофії рівень ГЦ був вищим (19,63 ± 3,16 мкмоль/л), ніж у 

пацієнтів з легкою стадією атрофії (15,2 ± 0,12 мкмоль/л), при цьому серед 

пацієнтів без атрофії. Тому можна стверджувати про наявність прямого 

кореляційного зв’язку між зростанням рівня ГЦ та стадією атрофії СОШ. 

Аналіз кореляційного зв’язку рівня ГЦ з тривалістю захворювання, показав, що 

існував міцний кореляційний зв'язок між ГГЦ та тривалістю ХГ (r = 0,62, 

p<0,05). Зважаючи на залежність рівня ГЦ від рівня вітаміну В12, проведене 

обстеження, показало, що у пацієнтів Іа підгрупи рівень вітаміну В12 був 

істотно нижчим ніж в Іб підгрупі (248,7 ± 66,73 пг/мл проти 318,5 ± 65,13 

пг/мл). Таким чином при поєднаному перебігу H. pylori ХГ та АГ, зростає 

кардіоваскулярний ризик. 

 В ході аналізу було отримано дані, що свідчать про наявність прямої 

кореляції у пацієнтів досліджуваних підгруп:  між рівнем ГЦ та рівнем ЗХС (у 

Іа підгрупі - r = 0,86, p<0,05, у Іб підгрупі – 0,47, р<0,05, у ІІа підгрупі – 0,36, 

p<0,05, та у ІІб – r = 0,13, p>0,05). При співставленні рівнів ГЦ та рівнів  

ХС-ЛПНЩ, встановлено кореляційні зв’язки у пацієнтів Іа та Іб підгруп  

(r = 0,67, p<0,05, r = 0,51, p<0,05), істотних кореляції ГЦ з ХС-ЛПНЩ у 

пацієнтів ІІа та ІІб підгруп не встановлено. Існував істотний зв'язок також між 

рівнем ТГ та ГЦ (r = 0,53, p<0,05, r = 0,38, p<0,05). 

При аналізі показників ДМАТ, встановлено що у пацієнтів І групи рівень 

ГЦ корелював з середньодобовим САТ (r = 0,84, p<0,01), середньодобовим ДАТ 

(r = 0,17, p>0,05), індексом часу САТ (r= 0,52, p<0,05).  
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Отримані результати свідчать про несприятливий вплив 

гіпергомоцистеїнемії на перебіг АГ та свідчать про зростання 

кардіоваскулярного ризику у таких пацієнтів.  

Тривала персистенція H. pylori у СОШ, здатна призводити до підвищення 

рівня ГЦ. Тому в першу чергу терапевтична ланка повинна бути спрямована на 

успішну ерадикацію H. pylori і на корекцію зниження рівня вітаміну В12. З 

метою лікування підвищеного рівня ГЦ, на сьогоднішній день запропоновано 

безліч схем, що містять вітамінні комплекси, однак мало уваги приділяється 

етіопатогенезу гіпергомоцистеїнемії. Саме тому, на нашу думку, необхідно 

істинно встановлювати причину ГГЦ та проводити корекцію першопричини її 

виникнення. 

Проведена комплексна терапія: ерадикаційна (до складу якої, входили 

амоксицилін, кларитроміцин, рабепразол та Де-нол) та гомоцистеїнзнижуюча 

(вітамін В12), хронічного H. pylori асоційованого гастриту продемонструвала 

позитивний коригуючий вплив на спільну ланки взаємодії АГ та ХГ. Так у  

92,6 % пацієнтів виявлено, що успішна ерадикація характеризувалася 

позитивними змінами клінічної картини, нормалізації лабораторних показників. 

Позитивна динаміка показників добового профілю АТ засвідчила коригуючий 

вплив на профіль АТ як і ерадикації H. pylori так і зниження рівня ГЦ.  

Що стосується, не завжди успішної корекції рівня ГЦ та вітаміну В12 у 

пацієнтів з атрофічними змінами, як зазначається у літературі, на сьогодні існує 

поняття «хибної» атрофії, коли лімфоїдні фолікули здатні відтіснити залози 

таким чином, що у гастробіоптатах різко зменшується їх кількість. Дану теорію 

підтверджує позитивна динаміка рівня ГЦ та вітаміну В12 у пацієнтів з 

вираженими атрофічними змінами. Успішна ерадикації сприяла зменшенню 

системного запалення, доказом чого, є зниження рівня СРП. Включення 

вітаміну В12 до ерадикаційної терапії, дало змогу провести більш ефективну 

корекцію дисліпідемії. Призначення ерадикаційної терапії в комплексі з 

вітаміном В12  у хворих із ГГЦ викликало вірогідне зниження концентрації ГЦ 

у плазмі крові, що, на нашу думку свідчило про зменшення запального процесу 
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та відновлення функціональної активності СОШ. Отримані результати 

повторного проведення ДМАТ, засвідчили зменшення навантаження тиском у 

нічні години, що є особливо актуальним для пацієнтів з АГ, в якості протекції 

кардіоваскулярних фатальних подій.  

Вчасна терапевтична корекція коморбідного перебігу АГ та ХГ, з 

успішною ерадикацією та корекцією рівня гомоцистеїну, дозволить не лише 

знизити кардіоваскулярні ризики, а й покращити якість життя для таких 

пацієнтів. 
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ВИСНОВКИ 

 

В дисертації подано теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-

практичного завдання – покращення діагностики та оптимізація комплексного 

лікування H. pylori асоційованого гастриту, поєднаного з артеріальною 

гіпертензією, на підставі вивчення клінічної картини, гістологічної структури 

слизової оболонки шлунка, добового моніторингу артеріального тиску та 

патофізіологічної ролі гомоцистеїну. 

1. Особливостями перебігу хронічного гастриту за умов поєднаного 

перебігу з АГ є частіші прояви больового (73,2 %, p<0,05), диспепсичного 

(86,1 %, p<0,05), астеноневротичного (64,8 %, p<0,05) синдромів, частіший 

розвиток пангастриту (52,1 % проти 14,0 %, p<0,05) з атрофією (54,9 % проти 

16,1 %, p<0,05) помірної стадії  (62,0 % та 34,1 %, p<0,05), набряком слизової 

(80,3 % проти 44,7 %, p<0,05), більш частий гастроезофагальний рефлюкс  

(31,0 % проти 19,6 %, p<0,05). 

2. За умов коморбідності з хронічним гастритом артеріальна гіпертензія 

реєструвалася частіше у пацієнтів молодого віку, характерними були наявність 

ожиріння (у 78,4 %) чи надлишкової маси тіла (у 20,5 %); відмічалася 

поліморфність болю в ділянці серця. Виявлені прямі кореляційні зв'язки між 

показниками ДМАТ та традиційними чинниками кардіоваскулярного ризику 

(САТ (24) та ІМТ: r = 0,66, p<0,05; ІП САТ та абдомінальним ожирінням:  

r = 0,72, p<0,05).  

3. Інфікування слизової оболонки шлунка H. pylori проявлялось розвитком 

пангастриту (64,9 % проти 38,2 %, p<0,05) та дуодено-гастральним рефлюксом 

(59,5 % проти 23,5 %, p<0,05), частішим розвитком тотальної атрофії (72,3 % 

проти 27,7 % p<0,05). Тяжкий ступінь обсіменіння супроводжувався 

порушеннями ліпідного спектру (57,5 % проти 23,9 %, p<0,05). H. pylori 

інфекція у пацієнтів з АГ сприяла порушенням добового профілю АТ (49,5 % 

non-dipper, 7,6 % night-peaker) та збільшенню варіабельності САТ та ДАТ: 
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(САТ(Н) вищий на 20,49 %, ІЧ САТ(Н) на 42,73 %, ІЧ ДАТ(Н) на 69,7 % та ІП 

САТ(Н) на 27,78 %).  

4. Вміст ГЦ крові залежав від віку (r = 0,7, p<0,05) та статі пацієнтів, 

тривалості ХГ (r = 0,62, p<0,05), але завжди був вищим за наявності H. pylori, 

прямо корелював з САТ(24) (r = 0,84, p<0,01), ІЧ САТ (r = 0,52, p<0,05), ЗХС 

(r = 0,86, p<0,05), ХС-ЛПНЩ (r = 0,67, p<0,05), ТГ (r = 0,53, p<0,05) та обернено 

– з вмістом вітаміну В12 (r = -0,72, p<0,05). За умов поєднання АГ та ХГ 

частіше виявлялась ГГЦ (53,5 % проти 25,3 %, р<0,05). Рівень вітаміну В12 був 

дещо нижчим у чоловіків, в осіб старшого віку та корелював з тривалістю ХГ, 

більш тісно за умов інфікування слизової оболонки шлунку H. pylori (r = -0,72, 

p<0,05 та r = -0,66, p<0,05). 

5. Включення до стандартної схеми ерадикаційної терапії парентерального 

введення вітаміну В12 сприяло істотному зниженню рівня гомоцистеїну (на 

29,9 %, p<0,05), зростанню вмісту в крові вітаміну В12 (на 43,26 %, р<0,05) при 

істотному зниженні рівня СРП, що супроводжувалось нормалізацією 

показників ДМАТ: зниженням індексів часу САТ(24) з 78,8 % до 41,8 %, 

САТ(Н) з 89,3 % до 49,3 %, ДАТ(Н) з 89,3 % до 32,3 % (p<0,05) та зростанням 

ступенів нічного зниження САТ з 5,2 % до 8,7 % та ДАТ з 5,2 % до 10,2 %. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Для оцінки кардіоваскулярного ризику у пацієнтів з артеріальною 

гіпертензією та хронічним гастритом поряд із стандартними методами 

дослідження доцільно проводити не тільки визначення гелікобактерної 

інфекції, але й рівнів гомоцистеїну та вітаміну В12, що дозволить виокремити 

хворих з ГГЦ для зниження цього кардіоваскулярного фактора ризику. 

2. Усім пацієнтам з АГ та H. pylori асоційованим гастритом окрім базової 

ерадикаційної терапії для корекції гіпергомоцистеїнемії слід включати до 

лікування вітамін В12 1 мл (0,5 мг) в/м через добу курсом 20 ін’єкцій.   

3. Діагностика H. pylori інфекції у хворих на АГ та ХГ може проводитись 

з використанням неінвазивного Хелік-тесту (Росія), який має високі чутливість 

(98 %) та специфічність (100 %) і є достатньо простим для амбулаторного 

використання. 
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