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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Серцево-судинні захворювання, зокрема, гострий 
коронарний синдром (ГКС) є провідною причиною інвалідизації та смерті у всьому 
світі (Wilkins E., Wilson L., Wickramasinghe K. et al., 2017; Mirza J.F., Taha J.A., Bahar 
R.K., 2018). За останні 10 років відмічається зростання частки ГКС без елевації 
сегмента ST (ГКСбелST) у структурі смертності від кардіоваскулярних порушень, 
причому ГКСбелST (нестабільна стенокардія та, за наявності підвищеного рівня 
маркерів некрозу міокарда, гострий інфаркт міокарда без елевації сегмента ST) 
діагностується майже у 1,5 рази частіше, ніж ГКС із елевацією сегмента ST, а  
4-річна смертність після ГКСбелST перевищує схожий показник при ГКС із 
елевацією сегмента ST в 2 рази (Коваленко В.М., Несукай О.Г. і співавтори, 2015; 
Grabowski M, Filipiak KJ, Opolski G et al., 2018). 

Відомо, що частота ГКС значно вища серед чоловіків порівняно з жінками 
(Worrall-Carter L., McEvedy S., Wilson A. et al., 2016; Tan Y.C., Sinclair H., Ghoorah K. 
еt al., 2018). ГКСбелST частіше виникає у хворих похилого віку і старших пацієнтів 
на фоні коморбідності, характеризується торпідним перебігом, порівняно з ГКС із 
елевацією сегмента ST, супроводжується багатосудинним ураженням міокарда і 
призводить до високої летальності (Sedlak L., Izadnegahdar M., 2016; Mansour H.  
et al., 2017), тож актуальність проблеми ГКСбелST, зокрема у чоловіків, зростає з 
кожним роком.  

Helicobacter pylori (НР) є однією з найпоширеніших інфекцій на планеті. За 
різними даними, цим мікроорганізмом інфіковані близько 60-70% дорослого 
населення (Jamkhande P.G., Gattani S.G., Farhat S.A., 2016; Siddiqui B., Yakoob J., 
Abbas Z. еt al., 2018). Патологічний вплив Helicobacter pylori не обмежується 
шлунком та дванадцятипалою кишкою і характеризується також 
екстраабдомінальними порушеннями, зокрема системним запаленням, яке 
вважається важливою складовою атеросклеротичного процесу і фактором ризику 
ГКС (Фадєєнко Г.Д., 2015; Wang J.-W., Tseng K.-L., Hsu C.-N. et al., 2018).  

Обов’язковим компонентом лікування ГКС є подвійна антитромбоцитарна 
терапія (ПАТТ), яка може викликати подразнення слизової оболонки шлунково-
кишкового тракту, гастропатії та виразки і призводить до підвищення ризику 
кровотеч (Rodriguez F., Mahaffey K.W., 2016; Li Y.-H, Fang C.Y., Hsieh I.-C. et al., 
2018; Lewis-Gonzalez J., Nawarskas J., 2018) із розвитком синдрому взаємного 
обтяження за наявності супутніх гелікобактерасоційованих порушень.  

У доступній літературі немає одностайної думки щодо ролі НР у патогенезі 
ГКС. Так, згідно одних авторів, гелікобактерасоційований хронічний гастрит (ХГ) 
як локальне і системне запалення, індуковане та підтримуване хронічно 
персистуючим збудником, є ініціальною ланкою виникнення та прогресування ГКС 
(Катеренчук  І.П., Свінціцький А.С., 2013;  Figura N., Palazzuoli A., Vaira D. et al., 
2014; Kalantar E., Gharavi M.J., Hoseini S.G. et al., 2018). З іншого боку, ряд 
досліджень не підтвердив клінічно-патогенетичного значення інфікування НР у 
хворих із ГКС або впливу ерадикації збудника на перебіг і наслідки ГКС (Wang R., 
Chen L.L., Wang D. et al., 2016; Tae K.J.,  Pyo J.H., Lee H. et al., 2018).  
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Роль гелікобактерасоційованих станів, зокрема хронічного гастриту, в 
розвитку ГКСбелST серед хворих різної статі вивчена недостатньо, як і не 
досліджено до кінця вплив ерадикаційної терапії на перебіг ГКС. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана відповідно з планом науково-дослідних робіт ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» і є фрагментом комплексної наукової 
теми кафедри факультетської терапії медичного факультету «Поєднана патологія і 
корекція порушень гомеостазу жителів Карпатського регіону з врахуванням дії 
несприятливих етіологічних чинників» (номер державної реєстрації 0116U005250). 
Здобувач є виконавцем фрагменту наведеної теми.  

 Мета роботи: оптимізувати ведення хворих із ГКС без елевації сегмента ST  
та коморбідним гелікобактерасоційованим хронічним гастритом на основі вивчення 
гендерних особливостей, клінічно-анамнестичних даних і показників лабораторних 
та інструментальних методів дослідження. 

Завдання дослідження:  
1.Вивчити частоту інфікування НР хворих на ГКСбелST різного віку і статі.  
2.З’ясувати особливості клінічного перебігу ГКСбелST із коморбідним  
гелікобактерасоційованим ХГ серед чоловіків та жінок.  
3.Оцінити результати лабораторних методів дослідження, включаючи рівень 
окремих маркерів системного запалення та ліпідного обміну, серед хворих на 
ГКСбелST різної статі з коморбідним гелікобактерасоційованим ХГ.  
4.Оцінити результати інструментальних методів обстеження, зокрема ЕКГ і ЕхоКС, 
у хворих на ГКСбелST різної статі з коморбідним гелікобактерасоційованим ХГ.  
5.Дослідити зв’язок інфікування Helicobacter pylori з показниками клінічно-
функціонального стану та результатами лабораторно-інструментальних методів 
обстеження у хворих на ГКСбелST із коморбідним гелікобактерасоційованим ХГ 
різної статі. 
6.Оптимізувати схему лікування хворих на ГКСбелST із супутнім 
гелікобактерасоційованим ХГ із включенням ерадикації НР та оцінити ефективність 
комплексного лікування.  

 Об’єкт дослідження:  ГКС без елевації сегмента ST із супутнім 
гелікобактерасоційованим ХГ та без нього. 
      Предмет дослідження: особливості клінічного перебігу, лабораторних та 
інструментальних показників, ефективність комплексного лікування хворих на ГКС 
без елевації сегмента ST із супутнім гелікобактерасоційованим ХГ. 

Методи дослідження: загальноклінічне обстеження зі збором скарг, 
з’ясуванням анамнезу захворювання і життя, проведенням об’єктивного 
обстеження; лабораторні, включаючи загальний аналіз крові, визначення рівня 
глюкози крові натще, біохімічних показників (оцінка показників функції печінки, 
рівня сечовини, креатиніну, а також показників ліпідограми), імуноферментні; 
інструментальні (електрокардіографія, фіброезофагогастродуоденоскопія (ФЕГДС) 
із біопсією), в тому числі інвазивні (аортокоронарографія); ультразвукове 
дослідження органів черевної порожнини та нирок, ЕхоКС; аналітико-статистичні. 

 Наукова новизна одержаних результатів. Вперше з’ясовано гендерні 
особливості клінічно-функціональних і лабораторно-інструментальних показників у 
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хворих на ГКСбелST із коморбідним гелікобактерасоційованим хронічним 
гастритом. 

Встановлено, що серед обстежених пацієнтів із гелікобактерасоційованим ХГ, 
порівняно із пацієнтами, в яких виявлено супутню гелікобактерасоційовану 
функціональну диспепсію (ФД), та неінфікованих НР достовірно вищі показники 
інтенсивності больового синдрому, частоти набряків та збільшення печінки, а також 
більша тривалість перебування у стаціонарі. 

Доповнено дані щодо характеристики загального аналізу крові пацієнтів із 
ГКСбелST та супутнім гелікобактерасоційованим ХГ, які полягають у достовірному 
підвищенні швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) та відношення тромбоцитів до 
лімфоцитів (Т/Л), порівняно із пацієнтами з супутньою гелікобактерасоційованою 
ФД та не інфікованими НР, що є свідченням вищої інтенсивності запального 
процесу за умов гелікобактерасоційованого ХГ. 

Отримані нові дані щодо рівнів загального холестеролу (ЗХ), ліпопротеїдів 
низької щільності (ЛПНЩ), тригліцеридів (ТГ) та коефіцієнта атерогенності (КА) 
плазми, які  були достовірно вищими серед пацієнтів обох статей, інфікованих НР, 
порівняно з неінфікованими. Разом з тим, рівні ЗХ і КА були достовірно вищими 
серед хворих із супутнім гелікобактерасоційованим ХГ, порівняно із пацієнтами з 
супутньою ФД, що вказує на прогресування дисліпідемії за умов ХГ. 

Уточнено, що зміни частоти серцевих скорочень (як тахікардія, так і 
брадикардія), а також ознаки гіпертрофії лівого шлуночка (ЛШ) та ішемії міокарда 
достовірно частіше спостерігалися серед жінок із гелікобактерасоційованим ХГ. 
Разом з тим, серед чоловіків такої тенденції не спостерігалося, а порушення 
серцевого ритму достовірно частіше реєструвалися у групі з 
гелікобактерасоційованим  ХГ. 

Розширені дані щодо прогресування серцевої недостатності серед обстежених 
пацієнтів обох статей, інфікованих НР, на основі достовірно нижчої фракції викиду 
та виразніших ознак перевантаження лівих відділів серця, ніж у хворих із супутньою 
гелікобактерасоційованою ФД та не інфікованих НР. 

Обгрунтовано  включення ерадикаційної терапії до комплексу лікування 
хворих на ГКСбелST із коморбідним гелікобактерасоційованим ХГ, що сприяє 
покращенню клінічної картини, показників загального аналізу крові та ліпідограми, 
усуває ознаки серцевої недостатності та знижує перевантаження лівих відділів 
серця, чим зменшує  тривалість перебування у стаціонарі від 3 до 7 днів. 

Отримано позитивне рішення про видачу 2 патентів на корисну модель. 
Практичне значення одержаних результатів. Обґрунтована доцільність 

проведення скринінгу гелікобактерної інфекції неінвазивними методами 
(визначення титру сумарних антитіл) у хворих із ГКС та коморбідним 
гелікобактерасоційованим ХГ середнього і похилого віку (старших 45 років) за 
наявності диспептичних скарг. Під час оцінки клінічної картини на момент 
надходження до кардіологічного стаціонару важливо застосовувати стандартизовані 
опитники, зокрема контрольний список симптомів гострого коронарного синдрому 
із 13 пунктів серед пацієнтів із коморбідностями, зокрема гелікобактерасоційованим 
ХГ, особливо якщо пацієнт пред’являє атипові скарги. Синдром шлункової 
диспепсії доцільно стандартизувати за допомогою шкали Likert. 
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Запропоновано включення ерадикаційної терапії за умов інфікування 
Helicobacter pylori (комбінація пантопразолу 40 мг / д у 2 прийоми, амоксициліну 1г 
2 р / д і кларитроміцину 500 мг 2 р / д) до комплексу лікування хворих із ГКСбелST 
та ознаками шлункової диспепсії віком понад 45 років для покращення динаміки 
клінічного профілю, показників гемограми та ліпідограми і скорочення терміну 
перебування в стаціонарі.  
        Впровадження в практику результатів дослідження. Результати роботи 
впроваджені в практику рентгенхірургічного, інфарктного, кардіологічного 
відділень та відділення порушень ритму Закарпатського обласного клінічного 
кардіологічного диспансеру, а також у навчальний процес кафедри факультетської 
терапії та госпітальної терапії медичного факультету і кафедри внутрішніх хвороб 
медичного факультету № 2 ДВНЗ «Ужгродський національний університет», що 
підтверджено відповідними актами впровадження. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим 
дослідженням. Здобувачем особисто проведений патентно-інформаційний пошук і 
аналіз наукової літератури, разом із науковим керівником сформульовані мета і 
завдання роботи. Самостійно розроблено програму та відібрано методики дослідження. 
Автором особисто здійснено підбір тематичних хворих, проведено їх клінічне 
обстеження та лікування, узагальнення та систематизацію отриманих результатів, а 
також їх статистичну обробку. Здобувачем самостійно написані всі розділи дисертації, 
сформульовані висновки, запропоновані практичні рекомендації, забезпечене 
впровадження результатів дослідження в клінічну практику та навчальний процес. 
Самостійно здійснювалось оформлення друкованих робіт. Запозичень ідей та розробок 
співавторів публікацій не було, конфлікти інтересів відсутні. 

 Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи 
апробовано на розширеному міжкафедральному засіданні кафедр факультетської 
терапії, пропедевтики внутрішніх хвороб, госпітальної терапії, дитячих хвороб, 
хірургічних хвороб, анатомії людини та гістології медичного факультету ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» від 26 грудня 2018 року.  

Матеріали роботи представлялися і обговорювалися на Х і ХІ міжнародних 
міждисциплінарних науково-практичних конференціях «Сучасні аспекти 
збереження здоров’я людини» («Квітка полонини», 21-22 квітня 2017 р. і 13-14 
квітня 2018 р.), науково-практичній конференції з міжнародною участю 
«Превентивна медицина: реалії та перспективи» (18-19 жовтня 2018 р., м. Чернівці) 
з публікацією у збірнику матеріалів конференції. 
      Публікації. За темою дисертації опубліковано 8 наукових праць, із них 4 
статті у фахових наукових виданнях України (2 одноосібні) та одна – в 
періодичному закордонному виданні, 3 тези доповідей у матеріалах науково-
практичних конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Робота викладена українською мовою на 166 
сторінках друкованого тексту, з яких 118 сторінок займає основний текст, і складається 
зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів та методів дослідження, 3 розділів 
власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, 
практичних рекомендацій, списку використаних літературних джерел (34 кирилицею 
та 192 латиницею) і додатків. Робота проілюстрована 9 малюнками та 35 таблицями. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 Матеріали і методи дослідження. Дизайн дисертаційного дослідження 
включав визначення частоти інфікування НР і оцінки важкості клінічного перебігу 
серед хворих ГКСбелST різного віку і статі, дослідження клінічно-функціональних 
та лабораторно-інструментальних показників у чоловіків і жінок із ГКСбелST за 
умов супутнього гелікобактерасоційованого ХГ та без нього, оцінку динаміки 
досліджуваних показників у пацієнтів різної статі з ГКСбелST з супутнім 
гелікобактерасоційованим гастритом у процесі лікування з включенням ерадикації 
НР до стандартного комплексу терапії ГКС.  

Обстежено 363 хворих на базах Закарпатського обласного клінічного 
кардіологічного диспансеру (м. Ужгород) і кардіореанімаційного відділення 
Центральної міської клінічної лікарні (м. Ужгород). Проаналізовано амбулаторні 
картки обстежуваних пацієнтів (Ф. 025/о), а також заповнено облікову карту з 
основними даними первинної документації з амбулаторних карток та історій 
хвороби стаціонару на кожного пацієнта.  

Критерії включення в дослідження: вік від 18 до 85 років; попередній діагноз 
ГКСбелST; первинна медична документація містить відомості про верифікований 
діагноз есенціальної артеріальної гіпертензії (ЕАГ) ІІ ступеня, ІІ-ІІІ стадії, з помірним 
або високим ризиком ускладнень, хронічна серцева недостатність (ХСН) ІІА стадії, 
ІІ функціонального класу зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка; 
наявність підтверджених маркерів некрозу міокарда протягом першої доби, 
виконання коронароангіографії і стентування коронарних артерій; наявність 
диспептичних скарг протягом останніх 6 місяців, що передували даному 
дослідженню, тривалістю не менше 3 місяців (не обов'язково підряд); відсутність 
діагностованих у минулому органічних, системних або метаболічних порушень, які 
можуть пояснити диспептичні симтоми. 

 Критерії виключення з дослідження: вік до 18 і після 85 років, непідписання 
інформованої згоди на участь у дослідженні, ГКС із елевацією сегмента ST, 
відсутність у наданій первинній документації даних про повний комплекс 
обстеження для верифікації діагнозу ЕАГ та ХСН, діагностовані в минулому 
органічні хвороби органів травлення, наявність ознак гастроезофагального 
рефлюксу чи діагностована в минулому гастроезофагальна рефлюксна хвороба, 
вживання антибактеріальних, антисекреторних препаратів, препаратів вісмуту, 
системних глюкокортикостероїдів протягом останніх 6 місяців, що передували 
даному дослідженню, жінки в період вагітності та лактації, пацієнти з важкими 
декомпенсованими захворюваннями внутрішніх органів, підтверджені пухлинні 
процеси будь-якої локалізації, психічні захворювання. 

Пацієнти були залучені в дослідження рандомізованим способом. Усім хворим 
було роз’яснено мету і завдання дослідження, а також основні методи обстеження та 
лікування. Після отримання вичерпних відповідей на усі запитання і ознайомлення з 
текстом інформованої згоди пацієнти підписували  інформовану згоду на включення 
в дослідження згідно Гельсінкської декларації прав людини, Конвенції Ради Європи 
про права людини і біомедицину та відповідних законів України. 

Діагнози ГКС і гелікобактерасоційованого ХГ верифікувалися згідно діючих 
нормативних документів, затверджених МОЗ України: Наказ Міністерства охорони 
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здоров’я України від 03.03.2016 р. № 164. Уніфікований клінічний протокол екстреної, 
первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної 
допомоги «ГКСбелST», Наказ Міністерства охорони здоров'я від 24.05.2012 р. № 384. 
Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) 
медичної допомоги «Артеріальна гіпертензія». Крім того, враховувалися міжнародні 
рекомендації: 2013 ESC guidelines for the management of arterial hypertension, 2013 ESC 
guidelines on the management of stable coronary artery disease, 2016 ESC guidelines for the 
diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure, 2016 ESC/EAS guidelines for the 
management of dyslipidaemias. 

При обстеженні 103 хворих (середній вік 68,1±4,0 років), госпіталізованих із 
попереднім діагнозом ГКСбелST, оцінювалися частота інфікування НР і клініко-
анамнестичні дані. Оскільки серед усіх пацієнтів, що прийняли участь у першому 
етапі дослідження, виявлено фонову ЕАГ і більшість пацієнтів, інфікованих НР, що 
характеризувалися обтяженням клінічного перебігу, відносилися до вікових 
категорій середнього і похилого віку, до другого етапу включалися хворі віком 
понад 45 років, медична документація котрих містила інформацію про верифіковану 
згідно діючих протоколів ЕАГ із ХСН.      

У подальшому було обстежено ще 260 хворих (131 чоловіків, середній вік 
64,7±6,2 років років, і 129 жінок, середній вік 63,6±5,7 років) із верифікованим 
діагнозом ГКСбелST та диспептичними скаргами. Середня тривалість анамнезу ЕАГ 
серед обстежених хворих складала (6,02±2,24) років. Контрольну групу склали 60 
умовно здорових осіб (30 чоловіків, середній вік 63,9±7,3 років, і 30 жінок, середній вік 
64,7±6,8 років). Дослідна та контрольна групи були статистично співставними за віком.  

Порівнювалися клініко-анамнестичні, фізикальні дані, а також результати 
лабораторних та інструментальних методів дослідження у 197 пацієнтів різної статі, 
старших 45 років, із ГКСбелST і супутнім гелікобактерасоційованим ХГ (n=63, з них 
32 чоловіків, середній вік 65,7±4,2 років, і 31 жінка, середній вік 64,9±5,4 років) та 
супутньою гелікобактерасоційованою ФД (n=128, 67 чоловіків, середній вік 
65,8±4,2; 61 жінка, середній вік 66,5±5,7 років) і хворих, не інфікованих НР (n=64, 
32 чоловіків, середній вік 68,1±3,25 років; 32 жінок, середній вік 67,63±3,72 років). 
Групи чоловіків та жінок були статистично зіставними за віком. 

Усім хворим проводилося детальне опитування, об’єктивне обстеження; 
загальні аналізи крові та сечі; біохімічний аналіз крові, в тому числі визначення 
показників ліпідограми, маркерів некрозу міокарда, коагулограми; рівень глюкози 
крові натще, дослідження випорожнень на гельмінти і приховану кров, 
рентгенографія органів грудної клітки, електрокардіографія, ЕхоКС, ультразвукове 
дослідження органів черевної порожнини і нирок, коронароангіографія.  

Пацієнтам проведено визначення  сумарних антитіл до НР імуноферментним 
аналізом і ФЕГДС із біопсією і проведенням швидкого уреазного тесту «URE Hp test» 
для ідентифікації НР у біоптаті та оцінки змін слизової оболонки шлунка у відповідних 
групах із наступною консультацією гастроентеролога. Для контролю ерадикації 
проводилося визначення фекального антигену НР імунохроматографічним методом 
через 1 місяць після завершення ерадикації. Усе використане обладнання було під 
метрологічним контролем. 
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Симптоми ГКС оцінювалися за допомогою контрольного списку симптомів 
ГКС із 13 пунктів (Canto J.G. і співавтори 2014 р.), згідно якого кожен із наступних 
симптомів оцінювався пацієнтом за 10-бальною шкалою: відчуття стиснення в 
грудній клітці, біль у плечі, пітливість, серцебиття, дискомфорт у грудній клітці, 
біль у верхній частині спини, задишка, біль у руці, незвична слабість, нудота, 
запаморочення, біль у грудній клітці, диспептичні явища. Диспептичні симптоми, в 
свою чергу, оцінювалися за шкалою Likert.  

У подальшому оцінювалася динаміка клініко-функціональних показників і 
результатів лабораторних та інструментальних методів дослідження у групах 
пацієнтів, яким додатково до стандартного лікування ГКСбелST проводилася ЕТ або 
призначався тільки інгібітор протонної помпи (ІПП). Хворі були поділені на групи 
чоловіків і жінок, інфікованих НР, із супутнім ХГ або ФД, і неінфікованих НР.  

Групу І склав 131 чоловік, інфікований НР, групу ІІ – 32 чоловіків, не 
інфікованих НР, групу ІІІ – 129 жінок, інфікованих НР, групу ІV – 32 жінок, не 
інфікованих НР. Залежно від проведеного лікування, групи 1 і 3 були поділені на 
підгрупи а, б і в. До підгруп 1а (n=32) і 3а (n=32) увійшли відповідно чоловіки і жінки 
з ГКСбелST і супутнім гелікобактерасоційованим ХГ, котрим додатково 
призначалася ЕТ. Підгрупи 1б (n=36) і 3б (n=35) склали чоловіки та жінки з 
ГКСбелST і супутньою гелікобактерасоційованою ФД, які також приймали ЕТ 
додатково до стандартного лікування. У підгрупах 1в (n=31)  і 3в (n=31) відповідно 
чоловіків і жінок із ГКСбелST і супутньою гелікобактерасоційованою ФД, що 
відмовилися від ЕТ, додатково призначався ІПП. У групах 2 (n=32)  і 4 (n=32) 
чоловіків і жінок із ГКСбелST, не інфікованих НР, також додатково призначався ІПП. 

До включення в дослідження хворі приймали наступне лікування: раміприл 10 
мг / добу, небіволол 5мг, ацетилсаліцилова кислота (АСК) 100 мг / добу, 
розувастатин 20 мг/добу. 

Стандартне лікування ГКСбелST проводилося згідно протоколу: клопідогрель 
75 мг / добу,  аспірин 100 мг / добу, раміприл 10 мг / добу, небіволол 5мг, торасемід 
5мг / добу, розувастатин 20 мг/добу. 

Додатково хворі з гелікобактер-асоційованим ХГ або ФД отримували 
ерадикаційну терапію трьома препаратами протягом 14 днів (пантопразол 40 мг / добу 
у два прийоми, амоксицилін 1 г 2 р / добу, кларитроміцин 500 мг  2 р / добу); за відмови 
від ерадикаційної терапії пацієнтам із гелікобактерасоційованою ФД додатково 
призначався тільки пантопразол 40 мг / добу, а пацієнти, не інфіковані Helicobacter 
pylori, отримували інгібітор протонної помпи (пантопразол 40 мг / добу).  

Ефективність призначеної терапії оцінювали за динамікою клініко-
функціональних і лабораторно-інструментальних даних.  

База даних із результатами дослідження створена за допомогою програми 
«Exel for Microsoft Office – 2010». Статистична обробка проводилася за допомогою 
пакету програм Statistica 10.0 (StatSoft, США). Для перевірки нормальності розподілу 
даних використовували метод Шапіро-Уілкі, при нормальному розподілі застосовані 
параметричні методи статистики із оцінкою достовірності різниці середніх величин 
за коефіцієнтом Ст’юдента (t), при розподілі відмінному від нормального – 
непараметричні, з вирахуванням критерію Мана-Уїтні (z). Проводився кореляційний 
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аналіз за коефіцієнтом кореляції Пірсона (r). Достовірними вважалися результати з 
р<0,05.  

Результати дослідження та їх обговорення. Під час аналізу клінічно-
анамнестичних показників і рівня інфікування НР серед 103 пацієнтів різного віку і 
статі, ушпиталених із попереднім діагнозом ГКСбелST, виявлено істотно вищу частоту 
інфікування Helicobacter pylori серед чоловіків порівняно з жінками (69,7% та 30,3%; 
p<0,05), причому інфікування чоловіків усіх вікових груп виявлялося частіше у понад 
два рази, порівняно з жінками, чого не спостерігали серед хворих, не інфікованих НР 
(рівномірний розподіл пацієнтів за статтю). При цьому ІМ істотно частіше 
спостерігався серед хворих середнього та похилого віку, інфікованих Helicobacter 
pylori (10,2% у пацієнтів середнього віку і 50,4% у похилому віці), порівняно з 
неінфікованими (0% і 15,2% відповідно), особливо у чоловіків (10,3% у хворих 
середнього віку і 39,1% - у похилому віці) порівняно з жінками (0,0% і 11,3% 
відповідно). Отже, НР міг негативно вплинути на виникнення і перебіг ГКС, сприяючи 
його обтяженню, особливо серед чоловіків середнього та похилого віку. 

При порівнянні клінічних проявів за контрольним списком симптомів ГКС 
серед чоловіків і жінок виявлено наступне (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Інтенсивність симптомів ГКСбелST серед чоловіків і жінок із 

супутнім гелікобактерасоційованим ХГ, (M±m), балів 
Симптом НР+ НР- 

ХГ ФД 
Чоловіки 

Відчуття стискання в грудній клітці  8,92±0,38*+ 8,15±0,43* 7,14±0,31 
Біль у плечі  4,78±0,29*+ 3,92±0,23*  3,01±0,43 
Пітливість 3,67±0,31*+ 3,45±0,27* 2,79±0,32 
Серцебиття  3,18±0,23*+ 2,57±0,25*+ 1,86±0,18 
Біль у верхній частині спини  4,18±0,28*+ 3,79±0,2* 3,02±0,22 
Задишка  9,24±0,32*+ 8,93±0,3* 7,97±0,36 
 Запаморочення 8,68±0,25*+ 8,02±0,23* 7,46±0,22 
 Біль у грудній клітці  9,87±0,38*+ 9,04±0,4* 7,26±0,35 
Явища диспепсії  7,62±0,57*+ 6,76±0,55 * 7,16±0,45 

Жінки 
Відчуття стискання в грудній клітці  7,26 ±0,31*+ 6,89±0,37* 6,32±0,22 
Біль у плечі  2,56 ±0,3*+ 2,12±0,13* 1,48±0,4 
Пітливість 3,87 ±0,37 *+ 3,96±0,26* 3,54±0,28 
Дискомфорт у грудній клітці  8,92 ±0,12*+ 8,68±0,19* 8,05±0,13 
Нудота 3,96 ±0,38*+ 3,41±0,27* 1,76±0,46 
Запаморочення 7,94 ±0,43*+ 7,37±0,31* 6,31±0,38 
Біль у грудній клітці  7,96 ±0,48*+ 7,22±0,44* 6,87±0,63 
Явища диспепсії  8,34 ±0,27*+ 7,73±0,25* 7,22±0,24 
Примітки:  * - p<0,05 порівняно з неінфікованими Helicobacter pylori; + - p<0,05 
порівняно з групою ФД; ХГ – хронічний гастрит; ФД – функціональна диспепсія. 



 11

 У групі чоловіків із супутнім гелікобактерасоційованим ХГ виявлено вищу 
інтенсивність больового синдрому (біль у грудній клітці, плечі та верхній частині 
спини), а також суб’єктивного відчуття пітливості, серцебиття і явищ диспепсії, 
порівняно з групами гелікобактерасоційованої ФД і НР-, що вказує на посилення 
цих скарг із прогресуванням гелікобактерної інфекції та розвитком органічних змін 
слизової оболонки шлунка. Серед НР+ жінок обох груп, порівняно з групою НР-, 
відмічено достовірно вищу інтенсивність усіх скарг, окрім болю у верхній частині 
спини і руці та незвичної слабкості. 

Аналіз диспептичних симптомів у хворих різної статі показав достовірне 
переважання більшості з них серед жінок, причому відчуття важкості в епігастрії, 
переповнення після їжі, здуття в надчеревній ділянці були достовірно виразнішими 
серед жінок, не інфікованих НР, порівняно з інфікованими, а також порівняно з 
чоловіками.  

При порівнянні даних аускультації серця – у чоловіків порівняно з жінками 
частіше виявлялася аритмічна серцева діяльність.  

Крім того, при порівнянні груп хворих різної статі, інфікованих та не 
інфікованих НР, виявлено достовірно вищу частоту периферичних набряків серед 
чоловіків і жінок, інфікованих НР. Так, пастозність гомілок або периферичні 
набряки спостерігалися у 80% чоловіків групи НР+ (з них у 30% – пастозність 
гомілок, у 50% – набряки), в той час як серед НР- чоловіків – тільки у 28% (p<0,05). 
Серед 25% жінок групи НР+ виявлено набряки нижніх кінцівок, в той час як у групі 
НР- набряки не спостерігалися, лише у 20% виявлено пастозність гомілок. 

Виявлено достовірні (p<0,05) сильні кореляційні зв’язки між титрами 
сумарних антитіл до Helicobacter pylori із віком (r=0,7), чоловічою статтю (r=0,89), 
частотою інфаркту міокарда у анамнезі (r=0,86), наявністю набряків нижніх кінцівок 
(r=0,82) і вираженістю збільшення печінки (r=0,88), що може вказувати на зв’язок 
інфікування Helicobacter pylori та поглиблення серцевої недостатності у хворих із 
ГКСбелST на фоні ЕАГ, ускладненої ХСН, особливо серед чоловіків старшого віку. 

Окремі показники гемограми, що характеризують системну запальну реакцію 
(ШОЕ, рівень тромбоцитів, відношення нейтрофілів до лімфоцитів (Н/Л) і 
тромбоцитів до лімфоцитів (Т/Л)), наведені в таблиці 2. 

 
Таблиця 2 – Показники гемограми у чоловіків і жінок із ГКСбелST та 

супутнім гелікобактерасоційованим ХГ (M±m) 
 

Показники НР+ НР-, n=32 
ХГ ФД 

Чоловіки 
ШОЕ, мм/год 21,5±4,3

*
 19,4±4,3

*
 11,3±2,3 

Н / Л 2,01±0,53 2,07±0,21 2,16±0,71 
Т /Л 159,72±36,4

*
 144,89±37,8

*
 94,63±35,05 
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Жінки 
ШОЕ, мм/год 19,31±1,82

*+
 16,22±2,73

*
 13,71±1,1 

Н /Л 2,65±0,22
*+

  2,21±0,2
*
  1,81±0,64 

Т /Л 162,14±21,27
*+

 123,94±23,76
*
 108,53±20,15 

Примітки: * - p<0,05 порівняно з неінфікованими Helicobacter pylori; + - p<0,05 
порівняно з групою ФД. ХГ – хронічний гастрит; ФД – функціональна диспепсія. 

 
Серед НР+ чоловіків, порівняно з жінками, а також порівняно з групами НР-, 

як показники ШОЕ і Т/Л, так і нейтрофілів і Н/Л були достовірно вищими, що 
свідчить про вищу інтенсивність запального процесу на фоні гелікобактерної 
інфекції у чоловіків. 

Показники ліпідограми обстежених пацієнтів приведені на рисунку 1.  

 
Рисунок 1 – Особливості окремих показників ліпідограми у обстежених 

пацієнтів різної статі з ГКСбелST із супутнім гелікобактерасоційованим ХГ 
 
Примітки: * - p<0,05 порівняно з неінфікованими Helicobacter pylori; + - p<0,05 

порівняно з групою ФД; ХГ – хронічний гастрит; ФД – функціональна диспепсія; ЗХ 
– загальний холестерин, ммоль/л; ЛПНЩ – ліпопротеїди низької щільності, 
ммоль/л; ЛПВЩ – ліпопротеїди високої щільності, ммоль/л; ТГ – тригліцериди, 
ммоль/л; КА – коефіцієнт атерогенності плазми. 

 
У групах НР+ пацієнтів із супутнім ХГ виявлено достовірно вищий КА, 

порівняно з групами ФД та НР-, що вказувало на прогресування дисліпідемії поряд 
із прогресуванням запального процесу слизової оболонки шлунка та, ймовірно, 
системного запалення.  

Результати ультразвукового дослідження органів черевної порожнини виявили 
збільшення печінки порівняно з віковою нормою у ґрупі чоловіків НР+ на 
(1,46±0,28) см і на (0,73±0,31) см – у групі чоловіків НР- (p<0,001), без достовірної 
різниці в групах ХГ і ФД – (на 1,43±0,22 см і 1,38±0,24 см відповідно). Серед жінок 
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істотних змін цього показника не виявлялося: печінка була збільшена на (0,68±0,23) 
см у ґрупі НР+ і (0,72 ±0,28) см – відповідно у ґрупі НР- (p>0,05). 

На електрокардіограмах жінок, інфікованих НР, порівняно з неінфікованими, 
достовірно частіше спостерігалися зміни частоти серцевих скорочень (як тахікардію, 
так і брадикардію), а також ознаки гіпертрофії ЛШ та ішемії міокарда. Разом з тим, 
серед чоловіків порівняно з жінками достовірно частіше реєструвалися порушення 
ритму (здебільшого фібриляція передсердь і атріовентрикулярна блокада).  

Серед обстежених чоловіків, інфікованих НР, порівняно з неінфікованими, а 
також порівняно з жінками (як НР+, так і НР-), виявлено достовірно нижчий 
показник ФВ, без істотної різниці у групах ХГ і ФД. Крім того, серед представників 
обох статей, інфікованих НР, порівняно з неінфікованими, показники товщини 
МШП були істотно вищими.  

У групах НР+ пацієнтів із супутнім ХГ порівняно з ФД відмічено істотно 
нижчу ФВ та потовщення міжшлуночкової перегородки, що може свідчити про 
посилення симптомів серцевої недостатності та перевантаження шлуночків із 
прогресуванням запального процесу, викликаного НР. 

Характерна значно вища частота гіпертрофії ЛШ, як серед чоловіків (80,0%), 
так і жінок (40,0%), інфікованих НР, порівняно з неінфікованими (40,0% і 28,0% 
відповідно), а також – дилатації лівого передсердя (у 70,0% чоловіків ґрупи НР+ і 
56,0% – у ґрупі НР-, 50,0% та 14,0% у ґрупах жінок НР+ і НР- відповідно), без 
істотних відмінностей серед пацієнтів із супутнім ХГ та ФД.  

Під час аналізу показників коронароангіографії виявлено переважання правого 
типу коронарного кровотоку в усіх клінічних групах, без достовірної різниці у групах 
НР+ і НР- хворих із супутнім ХГ або ФД. Так, серед чоловіків групи НР+ ХГ правий 
тип кровотоку спостерігався у 52,3%, НР+ ФД – 54,8% і НР- – 58,2% відповідно проти 
57,6%, 55,2% і 59% відповідно серед жінок. Не виявлено і статистично достовірного 
переважання ураження лівої чи правої вінцевої артерії. В усіх групах спостерігалося 
двохсудинне або трьохсудинне ураження вінцевих артерій.  

Під час аналізу динаміки больового синдрому і тривалості перебування в 
стаціонарі в досліджуваних групах виявлено наступне (рис. 2).  

У групах пацієнтів обох статей, інфікованих НР, порівняно з неінфікованими, 
як інтенсивність, так і тривалість больового синдрому, а також тривалість 
перебування в стаціонарі були достовірно вищими. Відмічалася більш виразнішша 
позитивна динаміка больового синдрому в НР+ групах хворих обох статей, що 
отримували ЕТ, порівняно із пацієнтами, що отримували тільки ІПП.  

Під час аналізу динаміки окремих показників гемограми та ліпідограми 
обстежених чоловіків виявлено достовірне зниження ШОЕ, рівнів ЗХ, КА та Т/Л у 
групах чоловіків, інфікованих НР, а також тенденцію до нормалізації решти 
показників – у групі НР-, що свідчить про ефективність проведеного лікування у 
всіх клінічних групах і позитивну дію усіх призначених лікувальних комплексів. 
Серед жінок відмічено нормалізацію ШОЕ і показників ЗХ та КА, а також 
достовірне зниження співвідношень Н/Л і Т/Л у групі НР+ із супутньою ФД, що 
отримували ЕТ додатково до стандартного лікування ГКС, в той час як у групі ІПП 
ці показники хоч і знижувалися під впливом лікування, проте не всі відповідали 
нормі наприкінці лікування.  



 14

 
Рисунок 2 – Порівняльна характеристика больового синдрому та 

тривалість перебування в стаціонарі хворих із ГКСбелST і супутнім 
гелікобактерасоційованим ХГ та без нього (M±m) 

 
Примітки:  * - p<0,05 порівняно з групою, що приймала тільки ІПП;  + - р<0,05 

порівняно з неінфікованими Helicobacter pylori; 1 – тривалість болю в грудній клітці; 
2 – тривалість болю в епігастрії; 3 – термін перебування в стаціонарі; ХГ – 
хронічний гастрит; ФД – функціональна диспепсія; СТ – стандартна терапія; ЕТ – 
ерадикаційна терапія; ІПП – інгібітор протонної помпи.  

 
Виявлено достовірну позитивну динаміку показників ЕКГ в усіх клінічних 

підгрупах чоловіків і жінок із нормалізацією серцевого ритму, частоти серцевих 
скорочень і вольтажу, а також достовірне зниження частоти ознак ішемії міокарда та 
гіпертрофії ЛШ, що свідчить про компенсацію серцевої недостатності та усунення 
перевантаження лівих відділів серця. 

Спостерігалася позитивна динаміка ФВ в усіх клінічних підгрупах. Так, серед 
обстежених чоловіків із ГКСбелST у групі з супутнім ХГ до лікування ФВ 
становила 52,20±3,25%, після лікування – 57,31±2,67% (p<0,05), у групі з супутньою 
ФД, що додатково приймала ЕТ – 51,50±3,46% і 59,13±2,21% відповідно (p<0,05), 
серед пацієнтів із ФД, що додатково приймали тільки ІПП – 53,20±2,48% і 
58,53±3,45% відповідно (p>0,05), серед хворих, не інфікованих НР, що додатково 
приймали ІПП – 58,21±3,74% і 61,18±2,65 відповідно (p>0,05). При цьому ФВ 
наприкінці лікування достовірно не відрізнялася у всіх клінічних підгрупах 
обстежених чоловіків. 

Подібна тенденція мала місце і серед жінок: ФВ до і після лікування склала 
55,86±3,58% і 61,32±3,67% відповідно в групі хворих із супутнім ХГ;  56,17±2,13% і 
62,34±2,41% відповідно в групі з супутньою ФД, що додатково приймала ЕТ; 
56,92±3,65% і 63,02±2,12% відповідно у групі з супутньою ФД, що додатково 
приймала ІПП; 56,68 ±3,56% і 62,08 ±3,48% відповідно в групі НР- пацієнток. Ці 
зміни не були статистично достовірними, проте на початку лікування ФВ у 
обстежених пацієнток була збереженою. Після лікування ФВ також відповідала 
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нормі у всіх клінічних підгрупах, що свідчить про хороший ефект проведеного 
лікування ГКС. 

Отже, включення ерадикаційної терапії до комплексу лікування хворих з 
ГКСбелST і коморбідним гелікобактерасоційованим хронічним гастритом або 
функціональною диспепсією зменшило інтенсивність  больового синдрому, 
покращило динаміку показників гемограми і ліпідограми (із повною нормалізацією 
серед жінок), що скоротило термін перебування у стаціонарі, порівняно із хворими, 
які додатково приймали тільки інгібітор протонної помпи. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі обґрунтовано новий підхід до вирішення актуального 
завдання – оптимізації тактики ведення хворих на ГКС без елевації сегмента ST із 
коморбідним гелікобактерасоційованим хронічним гастритом шляхом включення в 
лікувальний комплекс ерадикаційної терапії, що дозволяє підвищити ефективність 
лікування на тлі покращення клінічного профілю, показників лабораторних та 
інструментальних методів обстеження і скорочення терміну перебування у 
стаціонарі.  

1. Серед хворих із ГКСбелST інфікування Helicobacter pylori достовірно 
частіше спостерігалось у чоловіків, порівняно з жінками (69,7% та 30,3%; p<0,05), 
причому інфікування НР у чоловіків усіх вікових груп виявлялось у 2,4 рази 
частіше, ніж у жінок, чого не спостерігали серед хворих, не інфікованих Helicobacter 
pylori (рівномірний розподіл пацієнтів за статтю). При цьому ГКСбелST істотно 
частіше спостерігався серед хворих середнього та похилого віку, інфікованих 
Helicobacter pylori (10,2% у пацієнтів середнього віку і 50,4% у похилому віці), 
порівняно з неінфікованими (0% і 15,2% відповідно), особливо у чоловіків (10,3% у 
хворих середнього віку і 39,1% - похилого) порівняно з жінками (0,0% і 11,3% 
відповідно).  

2. Поєднання ГКСбелST і гелікобактерасоційованого ХГ супроводжувалось 
погіршенням клінічного перебігу з достовірно (p<0,05) вищою інтенсивністю болю в 
грудній клітці (9,87±0,38 балів серед чоловіків із супутнім ХГ порівняно з 9,04±0,4 
балами у групі з супутньою гелікобактерасоційованою ФД та 7,26±0,35 балами 
серед хворих, не інфікованих НР; у групах жінок – відповідно 7,96 ±0,48 балів проти 
7,22±0,44 і 6,87±0,63 балів). Аналогічно спостерігалась різна інтенсивність 
диспептичних явищ – відповідно 7,62±0,57 балів проти 6,76±0,55 балів і 7,16±0,45 
балів серед чоловіків і 8,34 ±0,27 балів проти 7,73±0,25 балів і 7,22±0,24 балів серед 
жінок.  

3. У пацієнтів обох статей із ГКСбелST та коморбідним 
гелікобактерасоційованим ХГ виявлено вищі значення показника Т/Л, порівняно з 
пацієнтами із супутньою гелікобактерасоційованою ФД та неінфікованими 
Helicobacter pylori пацієнтами, що вказувало на зростання інтенсивності запального 
процесу за умов гелікобактерної інфекції, яка корелювала з прогресуванням змін 
слизової оболонки шлунка. Показник Т/Л склав 159,72±36,4 проти 144,89±37,8 і 
94,63±35,05 серед чоловіків, 162,14±21,27 проти 123,94±23,76 і 108,53±20,15 серед 
жінок відповідно. Серед пацієнтів обох статей з ГКСбелST за наявності 
гелікобактерасоційованого ХГ, порівняно з пацієнтами із супутньою 
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гелікобактерасоційованою ФД та не інфікованими Helicobacter pylori, виявлено 
достовірно вищий коефіцієнт атерогенності плазми (3,65±0,14 проти 3,23±0,12 і 
2,62±0,18 серед чоловіків; 3,56±0,15 проти 3,48±0,19 і 2,47±0,16 серед жінок 
відповідно, p<0,05), що свідчить про суттєвіші прояви дисліпідемії. 

4. У пацієнтів із ГКСбелST і супутніми гелікобактерасоційованими ХГ або 
ФД, порівняно з неінфікованими, виявлено істотно частіші порушення серцевого 
ритму і провідності (переважно фібриляцію передсердь та атріовентрикулярну 
блокаду) серед чоловіків, а зміни частоти серцевих скорочень (як тахікардію, так і 
брадикардію) – у жінок. Виявлено достовірно нижчу фракцію викиду ЛШ, 
достовірно частішу гіпертрофію ЛШ та дилатацію лівого передсердя в ґрупах 
пацієнтів із супутніми гелікобактерасоційованими ХГ і ФД, порівняно з 
неінфікованими Helicobacter pylori пацієнтами, а також серед чоловіків, порівняно з 
жінками, що свідчить про зв’язок гелікобактерної інфекції з перевантаженням лівих 
відділів серця із прогресуванням хронічної серцевої недостатності, особливо у 
чоловіків.  

5. Виявлено достовірні (p<0,05) сильні кореляційні зв’язки між титром 
сумарних антитіл до Helicobacter pylori та віком (r=0,7), чоловічою статтю (r=0,89), 
частотою інфаркту міокарда в анамнезі (r=0,86), а також наявністю набряків на 
нижніх кінцівках (r=0,82) і збільшенням печінки (r=0,88), що є результатом 
інфікування Helicobacter pylori та проявами хронічної серцевої недостатності у 
хворих із ГКСбелST, особливо серед чоловіків старшого віку. 

6. У хворих із ГКСбелST і супутнім хронічним гастритом або функціональною 
диспепсією, інфікованих Helicobacter pylori, яким додатково до стандартного 
лікування призначалась ерадикаційна терапія, виявлено істотне покращення 
клінічного перебігу, показників гемограми та ліпідограми, а також скорочення 
терміну перебування в стаціонарі порівняно з пацієнтами, що отримували лише 
інгібітор протонної помпи. 

 
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. У лікувально-профілактичних закладах для стандартизованої оцінки 
клінічного профілю хворих із ГКСбелST із супутнім гелікобактерасоційованим 
хронічним гастритом доцільно застосовувати контрольний список симптомів 
гострого коронарного синдрому, а також оцінку диспептичних симптомів за шкалою 
Likert.  

2. У пацієнтів середнього та похилого віку із ГКСбелST і диспептичними 
скаргами слід цілеспрямовано виявляти інфікування HP та хронічний 
гелікобактерасоційований гастрит, оскільки таке поєднання супроводжується 
обтяженням клінічного перебігу ГКС.   

3. В комплекс лікування пацієнтів з ГКСбелST за наявності коморбідних 
гелікобактерасоційованих хронічного гастриту або функціональної диспепсії 
рекомендоване включення ерадикаційної терапії, незалежно від наявності змін 
слизової оболонки шлунка, з метою корекції показників клінічного профілю, 
системного запалення, ліпідограми і скорочення терміну перебування в стаціонарі. 
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АНОТАЦІЯ 
     Швед М.І. Особливості перебігу і оптимізація лікування гострого 
коронарного синдрому у пацієнтів із супутнім хронічним 
гелікобактерасоційованим гастритом. – На правах рукопису. 
      Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2019.  
      Дисертація присвячена оптимізації лікування хворих із гострим коронарним 
синдромом без елевації сегмента ST, поєднаним з гелікобактерасоційованим 
хронічним гастритом.   

Вивчалися особливості клінічного перебігу, показників гемограми та 
ліпідограми, електрокардіограми і ехокардіоскопії у 260 хворих різної статі з 
ГКСбелST у поєднанні з гелікобактерасоційованим ХГ та без нього. Серед 
чоловіків, інфікованих Helicobacter pylori, порівняно з неінфікованими та жінками, 
виявлено достовірно вищу інтенсивність больового синдрому, задишки та 
диспептичних явищ, а також вищі показники ШОЕ, відношення тромбоцитів до 
лімфоцитів, коефіцієнта атерогенності плазми і нижчу фракцію викиду.  

Обгрунтовано включення ерадикаційної потрійної терапії (пантопразол, 
амоксицилін, кларитроміцин) у комплекс лікування хворих із ГКСбелST і супутнім 
гелікобактерасоційованим ХГ для зменшення тривалості больового синдрому і 
скорочення терміну перебування в стаціонарі та покращення динаміки гемограми і 
ліпідограми.  

Ключові слова: гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST, 
хронічний гастрит, Helicobacter pylori, чоловіки, жінки, ерадикаційна терапія. 

 
АННОТАЦИЯ 

      Швед М.И. Особенности протекания и оптимизация лечения острого 
коронарного синдрома у пациентов с сопутствующим 
геликобактерассоциированным гастритом. –  На правах рукописи. 
 Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.02 – внутренние болезни. – Львовский национальный 
медицинский университет имени Данила Галицкого МЗ Украины, Львов, 2019. 
      Диссертация посвящена решению задачи оптимизации лечения больных 
острым коронарным синдромом без элевации сегмента ST (ОКСбэлST) у пациентов 
с сопутствующим геликобактерассоциированным хроническим гастритом (ХГ).  

Изучались особенности клинического течения ОКСбэлST, показатели  
гемограммы и липидограммы, а также результаты электрокардиографии и 
эхокардиоскопии больных разного пола. Во время проведения первого этапа 
исследования – пилотного изучения частоты инфицирования Helicobacter pylori и 
клинико-анамнестической характеристики 103 пациентов, госпитализированных с 
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предварительным диагнозом ОКСбэлST, обнаружены достоверно более высокие 
уровни инфицирования Helicobacter pylori и частота инфаркта миокарда в анамнезе 
среди мужчин преклонного и старческого возраста в сравнении с женщинами, а 
также больными других возрастных групп. Кроме того, у всех пациентов, 
принявших участие в первом этапе, обнаружена фоновая эссенциальная 
артериальная гипертензия. 

Во время основных этапов исследования были обследованы 260 больных 
разного пола с ОКСбэлST, у 63 из которых (32 мужчин и 31 женщины) был 
диагностирован сопутствующий геликобактерассоциированный ХГ. При наличии 
сопутствующего геликобактерассоциированного ХГ обнаружены достоверно 
(p<0,05) наиболее высокая интенсивность боли в грудной клетке (9,87±0,38 баллов 
среди мужчин с сопутствующим геликобактерассоциированным ХГ по сравнению с 
9,04±0,4 баллами в группе с сопутствующей геликобактерассоциированной 
функциональной диспепсией и 7,26±0,35 баллами в группе больных, не 
инфицированных Helicobacter pylori; в группах женщин – соответственно 7,96 ±0,48 
баллов против 7,22±0,44 баллов и 6,87±0,63 баллов). Кроме того, наблюдалась 
разная интенсивность диспептических явлений – соответственно 7,62±0,57 баллов 
против 6,76±0,55 баллов и 7,16±0,45 баллов среди мужчин и 8,34 ±0,27 баллов 
против 7,73±0,25 баллов и 7,22±0,24 баллов соответственно среди женщин.  

В гемограммах пациентов обох полов с ОКСбэлST и сопутствующим 
геликобактерассоциированным ХГ обнаружены повышение СОЭ и соотношения 
тромбоцитов и лимфоцитов, по сравнению с больными с сопутствующей 
геликобактерассоциированной функциональной диспепсией и не Helicobacter pylori 
пациентами. В частности, СОЭ составила 21,5±4,3 мм/ч, 19,4±4,3 мм/ч и 11,3±2,3 
мм/ч соответственно среди мужчин,  в то время как среди женщин – 19,31±1,82 
мм/ч, 16,22 ±2,73 мм/ч и 13,71 ±1,1 мм/ч; соотношение тромбоцитов и лимфоцитов – 
соответственно 159,72±36,4 против 144,89±37,8 и 94,63±35,05 среди мужчин, 
162,14±21,27 против 123,94±23,76 и 108,53±20,15 среди женщин соответственно. 
Полученные данные указывали на более высокую интенсивность системного 
воспалительного процесса при наличии геликобактерной инфекции, возрастающую 
по мере прогрессирования изменений слизистой оболочки желудка.  

При сочетании ОКСбэлST с геликобактерассоциированным ХГ, по сравнению 
с пациентами с сопутствующей геликобактерассоциированной функциональной 
диспепсией и неинфицированными Helicobacter pylori больными обоих полов, 
обнаружен достоверно наивысший коэффициент атерогенности плазмы (3,65±0,14 
против 3,23±0,12 и 2,62±0,18 среди мужчин; 3,56±0,15 против 3,48±0,19 и 2,47±0,16 
среди женщин соответственно, p<0,05), что свидетельствовало о налички 
дислипидемии, на которую повиляло инфицирование Helicobacter pylori, а также 
прогрессирование изменений слизистой оболочки желудка.   

В результате анализа электрокардиограмм пациентов с ОКСбэлST и 
сопутствующими геликобактерассоциированными ХГ или функциональной 
диспепсией, по сравнению с больными, не инфицированными Helicobacter pylori, 
обнаружены значительно более высокая частота нарушений ритма и проводимости 
(в частности, фибрилляции предсердий и атриовентрикулярной блокады) среди 
мужчин, а изменения частоты сердечных сокращений (как тахикардия, так и 
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брадикардия) чаще наблюдались у женщин. Кроме того, среди обследованных 
мужчин с ОКСбэлST и сопутствующими геликобактерассоциированными ХГ или 
функциональной диспепсией, по сравнению с женщинами, а также по сравнению с 
больным, не инфицированными Helicobacter pylori, обнаружены достоверно более 
низкая фракция выброса, более частые признаки гипертрофии левого желудочка и 
дилятации левого предсердия, вероятно свидетельствующие о связи 
геликобактерной инфекции с перегрузкой левых отделов сердца и 
прогрессированием сердечной недостаточности, особенно среди мужчин.  

Обнаружены достоверные (p<0,05) сильные корелляционные связи титра 
сумарных антител к Helicobacter pylori с возрастом (r=0,7), мужским полом (r=0,89), 
частотой инфаркта миокарда в анамнезе (r=0,86), а также наличием отеков нижних 
конечностей (r=0,82) и выраженностью увеличения печени (r=0,88), указывавшие на 
связь инфицирования Helicobacter pylori с явлениями сердечной недостаточности у 
больных с ОКСбэлST, особенно среди мужчин старшего возраста. 

Обосновано включение в комплекс лечения больных с ОКСбэлST 
эрадикационной терапии тремя препаратами (пантопразол, амоксициллин, 
кларитромицин). Назначенное лечение позволило достичь сокращения длительности 
стационарного лечения, существенного снижения длительности болевого синдрома 
и улучшения динамики показателей гемограммы и липидограммы у мужчин с 
полной нормализацией у женщин, чего не наблюдалось у пациентов, 
инфицированных Helicobacter pylori, дополнительно принимавших только 
ингибитор протонной помпы.   
      Ключевые слова: острый коронарный синдром без элевации сегмента ST, 
хронический гастрит, Helicobacter pylori, мужчины, женщины, эрадикационная 
терапия. 
 

SUMMARY 
Shved M.I. The acute coronary syndrome presentation features and 

management improvement in patients with concomitant Helicobacter pylori 
associated chronic gastritis. – On the rights of the manuscript. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of medical sciences, 
specialty 14.01.02 - Internal diseases. – Danylo Galytsky Lviv National Medical 
University, Ministry of Health Care of Ukraine, Lviv 2018. 

The dissertation is devoted to management of patients with acute coronary 
syndrome without ST segment elevation and concomitant Helicobacter pylori associated 
chronic gastritis.   

The clinical course, complete blood count and lipid profile, electrocardiogram and 
echocardioscopy features were investigated in men and women with acute coronary 
syndrome without ST segment elevation and concomitant Helicobacter pylori associated 
chronic gastritis or without it.   

In patients with acute coronary syndrome without ST segment elevation and 
helicobacter associated chronic gastritis versus patients with concomitant helicobacter 
associated functional dyspepsia and without Helicobacter pylori infection the significantly 
highest intensity of chest pain and dyspepsia syndrome and significantly prevalent 
complete blood count and lipid profile changes were revealed among men versus women. 
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The were significantly prevalent in the group of patients with acute coronary syndrome 
without ST segment elevation and Helicobacter pylori associated chronic gastritis versus 
patients with concomitant Helicobacter pylori associated functional dyspepsia and without 
Helicobacter pylori infection as well, especially among men.  

We proposed the triple eradication therapy with pantoprazole, amoxicillin and 
clarithromycin additionally to the standard therapy, which helped to shorten terms of 
hospitalization and pain syndrome duration and achieve significant improvement of 
complete blood count and lipid profile in men with their normalization after treatment in 
women.   

Кеу words: acute coronary syndrome without ST segment elevation, chronic 
gastritis, Helicobacter pylori, men, women, eradication therapy.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
 

ГКСбелST  – гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST 
ЕАГ  – есенціальна артеріальна гіпертензія 
ЕКГ  – електрокардіограма  
ЕТ  – ерадикаційна терпія 
ЕхоКС  – ехокардіоскопія  
ЗХ  – загальний холестерин 
ІМ  – інфаркт міокарда 
ІПП  – інгібітор протонної помпи 
КА  – коефіцієнт атерогенності плазми 
ЛПВЩ  – ліпопротеїди високої щільності 
ЛПНЩ  – ліпопротеїди низької щільності 
ЛШ  – лівий шлуночок 
НР  – Helicobacter pylori 
ФВ  – фракція викиду 
ФД  – функціональна диспепсія 
ФЕГДС  – фіброезофагогастродуоденоскопія  
ХГ  – хронічний гастрит 
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