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АНОТАЦІЯ 

 

Швед М.І. Особливості перебігу і оптимізація лікування гострого 

коронарного синдрому у пацієнтів із супутнім хронічним 

гелікобактерасоційованим гастритом. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби (222 – 

медицина). – Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний 

університет» МОН України, 2019; Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2019.  

Дисертація присвячена вивченню особливостей клініко-анамнестичних і 

лабораторно-інструментальних показників для оптимізації ведення хворих різної 

статі з гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST (ГКСбелST) із 

супутнім гелікобактерасоційованим гастритом в умовах кардіологічного 

стаціонару після усунення больового синдрому та стабілізації гемодинаміки. 

Зв’язок інфікування Helicobacter pylori як можливого незалежного фактору 

обтяження перебігу ГКС із клініко-анамнестичними показниками і результатами 

лабораторних та інструментальних методів обстеження у хворих різної статі з 

ГКСбелST, а також вплив ерадикації збудника на перебіг ГКС вивчені 

недостатньо і потребують уточнення.  

Мета дослідження: 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. 

Обстежено 363 хворих, госпіталізованих з діагнозом ГКСбелST та 

диспептичними скаргами, які лікувалися на базах Закарпатського обласного 

клінічного кардіологічного диспансеру (м. Ужгород) і кардіореанімаційного 

відділення Центральної міської клінічної лікарні м. Ужгорода у 2015-17 рр., 

згідно відповідних клінічних протоколів. У дослідження включений 131 чоловік 
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(середній вік 64,7±6,2 років) та 129 жінок (середній вік 63,6±5,7 років). 

Контрольну групу склали 60 практично здорових осіб (30 чоловіків, середній вік 

63,9±7,3 років; 30 жінок, середній вік 64,7±6,8 років); дослідні та контрольні 

групи хворих різної статі були співставними за віком.  

Окрім клінічно-лабораторного та інструментального обстеження, згідно 

рекомендованих протоколів, у тому числі проводилася електрокардіографія, 

ехокардіоскопія (ЕхоКС) та коронарографія; усім хворим імуноферментним 

аналізом визначали сумарні антитіла до Helicobacter pylori (НР); була проведена 

фіброезофагогастродуоденоскопія із біопсією слизової оболонки шлунка та URE-

HP тест для швидкої ідентифікації Helicobaсter pylori в біоптаті, після цього 

пацієнти були проконсультовані гастроентерологом. Основні симптоми ГКС 

з’ясовували за допомогою контрольного списку симптомів ГКС (ACS Symptoms 

Checklist, Canto JG, Canto EA, Goldberg RJ), а симптоми диспепсії – за шкалою 

Likert. 

Для виконання мети дослідження чоловіки та жінки були поділені на дві 

групи: інфікованих (НР+) та неінфікованих HР (НР-). Усі хворі отримували 

стандартну фармакотерапію згідно з чинними на даний час уніфікованими 

клінічними протоколами МОЗ України. Крім того, у НР+ групах виділено 

підгрупи хворих із хронічним гастритом та функціональною диспепсією, у яких 

додатково до стандартного лікування проводилася ерадикаційна терапія, у той час 

як у всіх інших підгрупах додатково призначався тільки інгібітор протонної 

помпи (ІПП) – пантопразол. 

При дослідженні частоти інфікування НР та аналізі клініко-анамнестичних 

показників серед 103 хворих з ГКСбелST різного віку і статі з коморбідною 

есенціальною артеріальною гіпертензією, на етапі попереднього відбору 

досліджуваного контингенту, інфікування НР достовірно частіше спостерігалося 

серед чоловіків порівняно з жінками (69,7% проти 30,3%, p<0,05). При цьому 

частота інфікування чоловіків усіх вікових груп була більш ніж удвічі вищою 

порівняно з жінками, чого не спостерігалося у хворих, не інфікованих Helicobacter 

pylori; серед яких відмічено рівномірний статевий розподіл пацієнтів.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Helicobacter_pylori
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Виявлено, також, достовірно вищу частоту інфаркту міокарда (ІМ) серед 

хворих, інфікованих НР, порівняно з неінфікованими, особливо в середньому та 

похилому віці, а також тенденцію до частішого розвитку ІМбелST у чоловіків 

середнього та похилого віку, інфікованих Helicobacter pylori, порівняно з жінками. 

Під час проведення основного етапу дослідження, серед 260 пацієнтів, 

відмічено гірший клінічний профіль у НР+ пацієнтів, порівняно з НР-, особливо 

серед чоловіків. Зокрема, серед НР+ чоловіків із ГКС без елевації сегмента ST, 

інфікованих Helicobacter pylori, порівняно з НР-, а також порівняно із жінками, 

виявлено достовірно вищу інтенсивність болю у грудній клітці, плечі та у верхній 

частині спини, а також виражену задишку. 

Разом із тим, серед обстежених НР+ жінок із ГКСбелST, порівняно з НР- 

особами, достовірно переважали відчуття дискомфорту в грудній клітці, 

пітливість, серцебиття і диспептичні симптоми, зокрема нудота. 

Встановлено достовірно вищу частоту набряків на нижніх кінцівках і 

значніше збільшення печінки серед НР+ пацієнтів, порівняно з НР-, що може 

свідчити про тяжчу серцеву недостатність (СН) у пацієнтів, інфікованих НР. 

Серед НР+ пацієнтів обох статей виявлено достовірно вищі показники ШОЕ 

і співвідношення тромбоцитів до лімфоцитів (Т/Л), порівняно з НР-, а серед 

чоловіків порівняно з жінками – також лейкоцитів і нейтрофілів, що може 

свідчити про вищу інтенсивність запального процесу на фоні гелікобактерної 

інфекції у хворих ГКСбелST, особливо серед чоловіків. Серед НР- хворих обох 

статей достовірних відмінностей у показниках ШОЕ, лейкоцитів і Т/Л нами не 

виявлено. 

Серед НР+ пацієнтів обох статей порівняно із НР- виявлено достовірно вищі 

рівні загального холестерину (ЗХ), ліпопротеїдів низької щільності, 

тригліцеридів, а також – коефіцієнта атерогенності (КА), що свідчить про 

значнішу дисліпідемію за умов гелікобактерної інфекції. 

На ЕКГ у пацієнтів НР+, порівняно з НР-, виявлено істотно частіші 

порушення серцевого ритму серед чоловіків (фібриляція передсердь), а зміни 

частоти серцевих скорочень – у жінок (брадикардії, тахікардії). Крім того, за 
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даними ЕхоКС відмічено істотно нижчу фракцію викиду (р<0,05), достовірно 

вищу частоту гіпертрофії лівого шлуночка і дилятації лівого передсердя в групах 

НР+, порівняно з НР-, а також у чоловіків порівняно з жінками. Отримані 

результати вказують на можливий зв’язок між гелікобактерною інфекцією та 

перевантаженням лівих відділів серця із посиленням СН.  

Виявлено достовірні (p<0,05) сильні кореляційні зв’язки між титром 

сумарних антитіл до HР із віком (r=0,7), чоловічою статтю (r=0,89), частотою ІМ у 

анамнезі (r=0,86), наявністю набряків нижніх кінцівок (r=0,82) і збільшенням 

печінки (r=0,88), що може вказувати на зв’язок інфікування HР із прогресуванням 

СН у хворих з ГКС без елевації сегмента ST, ускладненої ХСН, особливо серед 

чоловіків старшого віку. 

При аналізі динаміки досліджуваних показників у процесі лікування 

встановлено більшу інтенсивність і тривалість больового синдрому, а також 

тривалість перебування у стаціонарі у групах НР+ пацієнтів обох статей 

порівняно з НР-. Відмічалося зменшення больового синдрому в групах хворих, що 

отримували ерадикаційну терапію (ЕТ), порівняно із пацієнтами, що отримували 

тільки ІПП.  

У групах НР+ чоловіків показники ШОЕ, ЗХ і КА після лікування були 

вірогідно нижчими в підгрупі пацієнтів, які отримували ЕТ, порівняно з 

підгрупою осіб, де призначався тільки ІПП, що свідчить про позитивну динаміку 

запального процесу і показників ліпідограми за умови проведення ранньої 

ерадикації.  

Серед пацієнток частіше виявлено нормалізацію ШОЕ і показників ЗХ та 

КА, а також достовірне зниження співвідношень Н/Л і Т/Л наприкінці лікування у 

групі НР+ пацієнток, що отримували ЕТ додатково до стандартного лікування 

ГКС; у той час у групі ІПП ці показники хоч і знижувалися під впливом 

лікування, проте не всі досягли норми наприкінці лікування. При цьому 

вищезгадані показники достовірно не відрізнялися у групі НР+ жінок, що 

отримували ЕТ, порівняно з НР-, і були достовірно нижчими порівняно із групою 

НР+ жінок, що приймали тільки ІПП.  
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Отримані дані свідчили про вплив інфікування НР на досліджувані 

показники та обтяження клінічного перебігу; активацію системного запалення, 

поглиблення дисліпідемії, перевантаження лівих відділів серця, а також 

прогресування серцевої недостатності, особливо серед чоловіків старшого віку. 

Більшість виявлених нами змін посилювалися з прогресуванням запального 

процесу слизової оболонки шлунка і були достовірно вираженішими у пацієнтів із 

супутнім хронічним гелікобактерасоційованим гастритом, ніж у хворих із 

функціональною диспепсією та неінфікованих НР. Відмічено хороший ефект 

ерадикаційної терапії на покращення клінічного профілю, скорочення терміну 

перебування пацієнтів у стаціонарі, зниження інтенсивності процесів системного 

запалення та дисліпідемії у хворих ГКСбелST, інфікованих НР, з більшою 

ефективністю лікування серед жінок порівняно з чоловіками. 

Дисертація викладена українською мовою на 166 сторінках друкованого 

тексту, із яких 118 сторінок займає основний текст. Вона складається із вступу, 

огляду літератури, висвітлення матеріалів і методів дослідження, трьох розділів 

власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, 

практичних рекомендацій і списку із 230 використаних джерел, у тому числі 38 

кирилицею і 192 латиницею, та додатків. Дисертація ілюстрована 35 таблицями і 

8 рисунками. 

Ключові слова: гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST, 

хронічний гастрит, Helicobacter pylori, чоловіки, жінки, ерадикаційна терапія.  

 

ABSTRACT 

Shved M.I. The clinical presentation and management of acute coronary 

syndrome with concomitant Helicobacter pylori associated chronic gastritis patients 

features. – On the rights of the manuscript. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of medical sciences 

(doctor of philosophy), specialty 14.01.02 – Internal diseases. – State Higher 

Educational Institution «Uzhhorod National University», Ministry of Education and 
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Science of Ukraine, Uzhhorod, 2019; Danylo Galytsky Lviv National Medical 

University, Ministry of Health Care of Ukraine, Lviv, 2019. 

 The dissertation is devoted to the clinical course and laboratory and instrumental 

investigations results in males and females with acute coronary syndrome without ST 

segment elevation (ACS without ST) with concomitant Helicobacter pylori associated 

chronic gastritis in order to improve the management of those patients. 

The link between HP infection as a possible independent factor of the ACS 

without ST elevationclinical course complication, laboratory and instrumental 

examination methods results in patients of different sex with ACS without ST elevation, 

is unclear and needs to be clarified, as well as an effect of HP eradication for ACS 

without ST elevation course improvement. 

The study objective was to improve the management of ACS without ST 

elevationand concomitant Helicobacter pylori associated chronic gastritis in male and 

female patients, based on the clinical course and laboratory-instrumental indices 

features study in men and women with ACS without ST and concomitant Helicobacter 

pylori associated chronic gastritis. In order to solve the main tasks of the study the 

eradication therapy (ET) was added to the standard pharmacotherapy of ACS without 

ST elevationin the groups of HP-infected with patients. 

We examined 260 patients, hospitalized with ACS without ST and dyspepsia 

complaints in the Transcarpathian Regional Clinical Cardiology Dispensary (Uzhhorod) 

and cardiology intensive care unit of the Central City Clinical Hospital (Uzhgorod) in 

2015-2017, according to the valid clinical protocols. The study group included 131 men 

(mean age 64.7 ± 6.2 years) and 129 women (mean age 63.6 ± 5.7 years). The control 

group consisted of 60 healthy adults (30 men, mean age 63.9 ± 7.3 years and 30 women, 

mean age 64.7 ± 6.8 years). The mention groups were statistically comparable without 

significant age differences. 

Additionally to the standard clinical, laboratory and instrumental examination 

methods including common laboratory tests, biochemical screen, lipid profile, ECG, 

echocardiography, angiography of coronary arteries etc. according to the recommended 

protocols, all patients underwent total anti-HP antibodies titer detection and 
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fibroeasophagogastroduodenoscopy (FEGDS) with biopsy and a URE-HP test for the 

rapid Helicobacter pylori identification in the biopsy sample, after which they are 

consulted by a gastroenterologist. The main symptoms of ACS were evaluated using the 

ACS Symptoms Checklist (Canto JG, Canto EA, Goldberg RJ), the dyspepsia 

symptoms were evaluated by the Likert scale.  

All patients were divided by the groups of men and women infected and not 

infected with Helicobacter pylori (HP+ and HP- respectively). The patients received 

standard pharmacotherapy according to the currently validated clinical protocols. In 

HP+ groups, some subgroups of patients received ET in addition to standard treatment, 

while in all other subgroups, only a proton pump inhibitor (PPI) was prescribed. 

The preliminary study of HP infection incidence among 103 ACS without ST 

patients with the clinical course evaluation showed significantly higher HP infection 

incidence in men versus women (70% vs. 30%, p < 0.05). In HP+ men of all age groups 

the HP infection incidence was more than 2fold higher than in women whileHP- 

patients didn’t demonstate any significant age and gender differences. 

A significantly higher incidence of myocardial infarction (MI) was observed 

among HP+ vs HP-patients, especially in middle and advanced age with a tendency to 

more frequent MI development in middle-aged and elderly HP+ men vs women. 

During the main study among 363 patients, the significantly worth clinical profile 

was noted in HP+ patients compared to HP- ones, especially in men. For instance, 

among HP+ men vs HP- men and vs womed the significantly higher intensity of chest 

pain, shoulder and upper back pain, as well as more severe shortness of breath were 

detected, especially in chronic gastritis versus functional dyspepsia patients. 

However, among the examined HP+ women with ACS without ST, compared to 

HP-, the discomfort in the chest, sweating, palpitations and dyspeptic symptoms, 

including nausea and heartburn, were significantly prevalent. 

In HP+ vs HP- ACS without ST patients, a significantly higher frequency of the 

lower extremities edema and hepatomegaly degree were revealed probably indicating 

theheart failure (HF) progression in case of HP infection. 
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Among HP+ patients of both genders vs HP- ones, there were significantly higher 

ESR and plateletsto lymphocytes ratio (P/L). Theleukocytes and neutrophils counts 

were significantly higher among HP+ men vs women showing a higher intensity of the 

inflammatory process in HP+ patients with ACS without ST with concomitant 

Helicobacter pylori associated chronic gastritis, especially among men. In HP- men and 

women, the differences in ESR, leukocytes and T/L weren’t significant. 

Among the HP+ patients vs HP- ones, the significantly higher levels of total 

cholesterol (TC), low density lipoproteins (LDL), triglycerides (TG) as well as a plasma 

atherogenicity coefficient (CA) were revealed indicating a possible dyslipidemia 

progressionin HP+ patients. 

ECG of HP+ patients vs HP- showed significantly more frequent arhythmias in 

men, and the heart rate changes in women. In addition, a significantly lower ejection 

fraction (EF) and a significantly higher prevalence of left ventricular hypertrophy 

(LVH) dilatation in HP+ groups vs HP- ones, were noted, as well as in men compared 

to women. The obtained results indicate the possible link of the HP infection and the 

left heart overload with the HF progression. 

The significant (p <0.05) strong correlations of total antibody titres to HR with 

age (r = 0.7), male gender (r = 0.89), history of MI (r = 0.86), the presence of lower 

extremities edema (r = 0.82) and the severity of liver enlargement (r = 0.88) were 

revealed, probably indicating an association of HP infection with the progression of HF 

in patients with ACS without ST segment elevation complicated by chronic HF, 

especially among an aged men. 

The analysis of the studied parameters dynamics during treatment showed the 

higher intensity and duration of the pain syndrome, as well as the hospitalization term in 

the HP + groups of both male and female patients in comparison to the HP-ones. The 

best dynamics of pain syndrome was observed in the groups of patients receiving ET, 

compared tothe patients receiving only PPI. 

In HP + male groups, the ESR, TC, and CA after treatment were significantly 

lower in the subgroup receiving the ET compared with the subgroup where only the PPI 

was added, indicating a better inflammatory process resolution dynamics and 
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dyslipidemia improvementincase ofHP eradication. Nevertheless, those indices 

remained increased after treatment. 

Among women, the normalization of ESR,TC and CA indices was detected, as 

well as a significant decrease of the neutrophils to lymphocytes (N/L) and P/L ratiosby 

the end of treatment in the HP+ women who received ET in addition to the standard 

treatment of ACS.In the group where only PPI was given the mentioned above indices 

got significantly decreased but remained high after treatment. After treatment those 

indices in the group of HP+ women reseiving ET weren’t significantly different from 

ones in the HP- women and were significantly lower than in the group of HP+ women 

who received only PPI. 

The obtained data indicated the link of Helicobacter pylori infection with the 

clinical profile parameters, the systemic inflammation activation, progression of 

dyslipidemia, the left heart overload with heart failure progression, especially among 

aged men. Aneradication therapy use adittionally to the standard pharmacotherapy 

showed good effect in terms ofthe clinical profile improvement, hospitalization term 

reductionsystemic inflammation and dyslipidemia resolution in patients with acute 

coronary syndrome without ST segment elevation and concomitant essential arterial 

hypertension with better response to treatment among women versus men. 

Key words: acute coronary syndrome without ST segment elevation, chronic 

gastritis, Helicobacter pylori, men, women, eradication therapy. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Серцево-судинні захворювання, зокрема, гострий 

коронарний синдром (ГКС) є провідною причиною інвалідизації та смерті у 

всьому світі [152, 224]. 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 [11]. 

Відомо, що частота ГКС значно вища серед чоловіків порівняно з жінками 

[203, 227]. 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 [149], 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. 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 [29, 220].  

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 [139] 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 
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персистуючим збудником, є ініціальною ланкою виникнення та прогресування 

ГКС [9]. 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 [220].  

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 дослідження: 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 
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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: загально клінічне 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 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, від 3 до 7 днів. 

Доповнено дані щодо характеристики загального аналізу крові пацієнтів із 

ГКСбелST та супутнім гелікобактерасоційованим ХГ, які полягають у 
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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. 

Отримано 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. 

Обґрунтовано 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, впровадження їх у 

практику. Обґрунтована доцільність проведення скринінгу гелікобактерної 

інфекції неінвазивними методами (визначення титру сумарних антитіл) у хворих 
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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. 

Запропоновано включення ерадикаційної терапії за умов інфікування 

Helicobacterpylori (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. 

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 «Ужгородський національний університет», що підтверджено відповідними 

актами впровадження. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим 

дослідженням і особистою працею автора. Дисертантом особисто розроблені 

основні положення роботи: обґрунтовано актуальність теми і напрямку 

дослідження, окреслені його мета і основні завдання, розроблено дизайн і 

протокол дослідження. Здобувачем самостійно проведений патентний пошук і 

аналіз робіт вітчизняних та зарубіжних авторів за темою дисертаційного 

дослідження. Особисто здійснено відбір методичних підходів, згідно з якими 

проводилося це дослідження, 
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Внесок автора в отримані результати дисертаційного дослідження є 

основним. Дисертантом особисто відібрано тематичних хворих. Клінічне 

обстеження із використанням стандартних методик опитування, а також 

контрольного списку симптомів гострого коронарного синдрому із 13 пунктів 

(Acute coronary syndrome checklist – за Сantoetal., 2013) [37] і шкали Likert для 

оцінки диспептичних симптомів, об’єктивне обстеження, електрокардіографія під 

час надходження до кардіологічного стаціонару і на момент виписки проводилися 

здобувачем самостійно. Автор особисто проводила курацію відібраних пацієнтів у 

стаціонарі на етапах лікування після стентування та спостереження після виписки 

із стаціонару. Здобувач проводила контроль лабораторних та інструментальних 

методів обстеження, аналіз результатів ехокардіоскопії та 

коронаровентрикулографії, підбирала тактику лікування і здійснювала моніторинг 

його ефективності. 

Дисертантом самостійно виділені групи хворих для порівняльного аналізу, 

включаючи основну, групи порівняння, а також контрольну групу умовно 

здорових осіб. Особисто сформовано електронну базу даних відібраних пацієнтів 

за допомогою програми «Microsoft Office Excel 2010», проведено статистичну 

обробку із застосуванням параметричних і непараметричних методів варіаційної 

статистики та встановленням вірогідності різниці та аналізу отриманих даних. 

Здобувачем самостійно інтерпретовані та узагальнені результати статистичної 

обробки отриманих даних, що у подальшому були представлені в 3 розділах 

результатів власних досліджень, а також у визначенні основних положень, 

висновків і практичних рекомендацій дисертаційної роботи. Здобувачем 

самостійно проведено аналіз результатів, що лягли в основу опублікованих статей 

у фахових наукових журналах і тезах конференцій, а також були впроваджені в 

практику лікарів-кардіологів, терапевтів і гастроентерологів лікувально-

профілактичних закладів м. Ужгорода і навчальний процес кафедр медичного 

спрямування ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 

Дисертантом особисто проведено узагальнення результатів власних 

досліджень, сформульовано основні положення наукової новизни, а також 
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висновки і практичні рекомендації дисертаційної роботи, що виносяться на 

захист. Основна концепція і висновки дисертаційної роботи обговорювалися з 

науковим керівником, д.мед.н., проф. Т.М. Ганичем. Здобувачем особисто 

оформлені текст та ілюстративний матеріал дисертаційної роботи, написані усі 

розділи дисертації, підготовлено дані до публікацій, надані результати 

проведеного дослідження для оформлення патентів. 

Здобувач у дисертаційній роботі не використовувала ідеї і/або розробок, що 

належать співавторам, разом із якими були опубліковані статті та тези. У наукових 

працях, опублікованих у співавторстві, дисертантом подано фактичний матеріал 

власних досліджень, у той час як ідеї та результати співавторів публікацій не 

використовувалися. Внесок дисертанта в наукові праці, опубліковані у 

співавторстві, окреслено в списку публікацій. 

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» 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 дисертаційної роботи опубліковано 8 наукових праць, 

у тому числі 4 статті у фахових виданнях України, 1 стаття у закордонному 

науковому виданні, 3 тез у матеріалах міжнародних міждисциплінарних науково-

практичних конференцій. 

Структура дисертації. Робота викладена українською мовою на 166 

сторінках друкованого тексту, з яких 118 сторінок займає основний текст, і 
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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 (38 

кирилицею та 192 латиницею) і додатків. Робота ілюстрована 8 малюнками та 35 

таблицями. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ 

КОРОНАРНИЙ СИДНРОМ ІЗ ВРАХУВАННЯМ СУПУТНЬОГО 

ГЕЛІКОБАКТЕРАСОЦІЙОВАНОГО ХРОНІЧНОГО ГАСТРИТУ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

 1.1 Сучасні підходи до діагностики та лікування гострого коронарного 

синдрому  

      

ССЗ є найчастішою причиною смерті як в Україні, так і у світі. Одним із 

найпоширеніших ССЗ, за показниками захворюваності, є ІХС, яка, незважаючи на 

значні успіхи в діагностиці та лікуванні, залишається провідною причиною 

інвалідизації та смерті пацієнтів, здебільшого – внаслідок ГКС і його віддалених 

наслідків. Так, станом на 2010-2013 рр. смертність від гострого ІМ в Україні 

складала близько 30-35%, в той час як на Заході – тільки 5%. До широкого 

впровадження програми інтервенційної кардіології Україна займала одне з 

перших місць у Європі за даним показником [1, 8, 11, 12, 18, 26, 27]. 

Клінічні прояви ІХС включають безбольову ішемію, стабільну та 

нестабільну стенокардію, ІМ, серцеву недостатність (ішемічну кардіопатію) та 

раптову смерть. Основними факторами ризику розвитку серцево-судинних подій є 

артеріальна гіпертензія, серцева недостатність, тютюнопаління, вживання 

алкоголю та токсичних засобів, цукровий діабет, гіперхолестеринемія, сімейний 

анамнез серцево-судинних захворювань тощо [3, 4, 131]. 

Виявлення пацієнтів із ГКС є складним завданням діагностики, особливо за 

відсутності характерних симптомів і типових змін на ЕКГ, тому частота 

повторних госпіталізацій, у тому числі через ІМ і смертність серед хворих ГКС, 

залишаються високими, незважаючи на сучасне лікування [30, 31, 36, 145]. 

Традиційно ГКС – це загальний термін, що об’єднує хвороби з клініко-

електрокардіографічними та лабораторними ознаками ішемії міокарда: 
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нестабільну стенокардію (НС), ІМ без підйому та із підйомом сегмента ST і 

клінічно проявляється типовим болем у грудях [39, 53, 204]. 

Згідно діючих протоколів, пацієнтів із таким болем ділять на дві категорії, 

виходячи з даних ЕКГ: до першої категорії відносять хворих із гострим болем у 

грудях та стійкою (>20 хв.) елевацією сегмента ST, до другої – хворих із гострим 

болем у грудях, але без елевації сегмента ST [5, 6]. 

 Згідно літературних даних, ГКС без елевації сегмента ST спостерігається 

частіше, ніж із елевацією сегмента ST. Під час аналізу госпітальної летальності 

після ГКС значно вища смертність спостерігалася серед хворих ІМ із елевацією 

сегмента ST, проте через 6 місяців після перенесеного ІМ різниця в смертності від 

ССЗ достовірно не відрізнялися. Спостереження у віддаленому періоді виявило 

вдвічі вищі показники смертності у пацієнтів з ГКСбелST порівняно з хворими 

після ГКС із елевацією ST, що свідчить про особливу актуальність проблеми ГКС 

без елевації ST і потребу в оптимізації лікування таких пацієнтів для корекції 

факторів ризику віддалених ускладнень [15, 20, 97, 98]. 

Різницю показників смертності пояснюють наступними особливостями 

хворих ГКСбелST: переважно старший вік (похилий і старечий) та наявність 

супутніх захворювань і станів, зокрема ЕАГ, цукрового діабету, ниркової 

недостатності тощо. Для цих пацієнтів характерний торпідний перебіг ГКС і 

багатосудинне ураження міокарда з частим розвитком ускладнень, а також висока 

летальність у різні періоди спостереження (від 20 днів до 5 років) і в цілому 

несприятливий віддалений прогноз [44, 46, 47]. 

Багато пацієнтів із ГКСбелST помирають на догоспітальному етапі, так і не 

звернувшись по медичну допомогу або звертаються надто пізно, і оскільки увага 

як самих пацієнтів до свого стану, так і лікарів до цієї категорії хворих 

здебільшого є набагато нижчими порівняно з клінічною ситуацією ГКС із 

підйомом сегмента ST, часто діагностика ГКС є пізньою, а початок лікування – 

відповідно відтермінований, що поглиблює проблему. Тому стратегія ведення 

пацієнтів із ГКСбелST полягає не тільки в лікуванні в гостру фазу хвороби, але і 

зменшенні ризику протягом тривалого періоду [72, 74, 82]. 
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Діагностична та лікувальна стратегії ведення хворих ГКСбелST базуються 

на виявленні та оцінці факторів високого ішемічного ризику, вирішенні питання 

необхідності та терміну проведення ПКВ, а також – призначенні сучасної 

антитромботичної і протиішемічної терапії. 

Ведення ГКСбелST є складним завданням на всіх етапах діагностики та 

лікування: від оцінки симптомів і стратифікації за факторами ризику до 

встановлення клінічного діагнозу і вибору тактики лікування та моніторингу 

відповіді на терапію [58, 84, 91-94].  

Згідно європейських рекомендацій (2016), ангінозний біль у пацієнтів із 

ГКСбелST характеризується наступними ознаками: тривалість понад 20 хв у стані 

спокою (близько 80% хворих), новий епізод (denovo) стенокардії (ФК ІІ або ІІІ, 

близько 20% хворих), недавня дестабілізація попередньо стабільного перебігу 

стенокардії, що відповідає характеристикам принаймні ФК ІІІ (crescendoangina) 

або постінфарктна стенокардія. Біль загрудинний, супроводжується відчуттям 

важкості або стискання в грудях, із іррадіацією в ліву руку, шию або нижню 

щелепу і може бути інтермітуючим (тривати декілька хвилин) або персистуючим. 

Разом з тим, інколи біль у грудях може бути невираженим і описуватися хворими 

як дискомфорт або іррадіювати в обидві руки або праву руку. Додаткові 

симптоми включають пітливість, нудоту, біль у череві, задишку і синкопальні 

стани [79, 102, 103, 106]. 

Встановлено, що атипова симптоматика ГКС найчастіше спостерігається у 

пацієнтів старшого віку, особливо жінок, і за наявності супутніх захворювань. 

При цьому похилий і старечий вік, чоловіча стать, анамнез ЕАГ, цукрового 

діабету, ниркової недостатності, попередніх епізодів ІХС або хвороб 

периферичних артерій свідчать на користь ГКСбелST [107-110] і зумовлюють 

необхідність звернути особливу увагу на пацієнтів старших вікових груп обох 

статей. 

Атипова маніфестація ГКС характеризується болем у епігастрії; 

симптомами, що нагадують диспепсію, а також ізольованою задишкою, що 

затруднює як діагностику ГКС, так і супутніх захворювань органів травлення, 
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зокрема HP асоційованих станів, причому відсутність змін на ЕКГ та підвищення 

маркерів ушкодження серця не виключає діагнозу ГКСбелST [121-124]. 

Таким чином, ГКС залишається однією з провідних причин смертності в 

Україні та світі. Іншим поширеним чинником, що може як сприяти виникненню, 

так і обтяжувати перебіг або бути фактором розвитку небезпечних ускладнень, є 

інфікування Helicobacterpylori, причому дані про роль коморбідного 

гелікобактерасоційованого ХГ є суперечливими і потребують подальшого 

вивчення, особливо у хворих старшого віку. 

 

1.2 Особливості перебігу гострого коронарного синдрому серед 

чоловіків та жінок різного віку 

  

Відомо, що перебіг хвороб, зокрема ССЗ, відрізняється у чоловіків і жінок 

різного віку. Гендерні відмінності спостерігаються також у хворих ІХС та ГКС і 

охоплюють як усвідомлення пацієнтами свого стану і факторів ризику, так і 

клінічні прояви, структуру супутніх хвороб, вибір тактики ведення та наслідки 

[61-64]. 

 ГКС частіше розвивається серед чоловіків усіх вікових груп порівняно з 

жінками. Разом з тим, хоча загальна смертність внаслідок ССЗ вища серед 

чоловіків, за останні 10 років спостерігається зростання смертності від ІХС та ІМ 

серед жінок. При цьому зазначається, що вищий ризик смерті від ІМ 

спостерігається серед молодих жінок порівняно із молодими чоловіками. Загалом 

частота ГКСбелST є вищою серед жінок, причому це стосується як ІМ, так і НС, а 

частота ІМ з елевацією ST залишається вищою серед чоловіків [41, 51, 54]. 

Частково різний перебіг ГКС у чоловіків та жінок пояснюються анатомо-

фізіологічними особливостями судин. Так, просвіт артерій у жінок є вужчим, 

тому для розвитку вираженої ішемії міокарда, що може призвести до серцево-

судинних подій із високим ризиком рестенозу, потрібно менше часу і достатньо 

меншої маси атеросклеротичної бляшки порівняно з чоловіками. Крім того, 

основним механізмом ішемізації міокарда, особливо серед молодих жінок, є 
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ерозія атеросклеротичної бляшки з розвитком тромботичних ускладнень. Цим 

частково пояснюють зростаючі показники захворюваності на ІМ і смертності від 

ГКС серед молодих жінок [139, 182, 188]. 

Серед чоловіків і жінок, старших 65 років, така різниця виражена менше. 

Вважається, що неатеросклеротичні механізми ГКС, зокрема ендотеліальна і 

мікроциркуляторна дисфункції, також більше виражені у жінок старшого віку, що 

призводить до серцевої недостатності, повторних епізодів стенокардії і підвищує 

частоту госпіталізацій. У той же час, співставлення частоти загрозливих 

ускладнень у чоловіків і жінок показало, що в старечому і похилому віці виражені 

ішемічні зміни розвиваються у жінок значно пізніше порівняно з чоловіками [152-

154, 206, 211]. 

Жінки з діагностованим ІМ з підйомом сегмента ST, як правило, старші 

порівняно з чоловіками, і мають більше коморбідностей, таких як гіпертензія, 

цукровий діабет і ниркова недостатність. Проте окремі дослідники відмічають 

часту відсутність класичних факторів ризику (діабет, паління, артеріальна 

гіпертензія, діагностована в минулому ІХС) в жінок із ГКС, щоправда в цих 

дослідженнях брали участь в основному жінки молодші 55 років. Разом з тим, 

серед чоловіків молодого віку відмічено вищу частоту обструктивних 

захворювань легень, а у старшому віці – більше курців і частіше мають місце 

повторні шпиталізації з приводу ССЗ, а також повторні інфаркти із 

реваскуляризацією, порівняно з жінками [49, 62-64, 138, 141, 142].  

Відмічено, що у порівнянні з чоловіками, жінки більше читають про 

фактори ризику і перебіг ССЗ, а також краще обізнані з їх наслідками. Жінки 

також показують краще усвідомлення факту, що ССЗ є основною причиною 

смерті від внутрішніх хвороб. Логічно припустити, що в такому разі жінки будуть 

уважніше ставитися до свого здоров’я та вживатимуть ефективніших заходів 

первинної і вторинної профілактики, ніж чоловіки. В той же час жінки більше 

схильні недооцінювати серйозність свого стану порівняно з чоловіками і тільки 

близько половини жінок схильні звернутися по медичну допомогу, якщо відмітять 

у себе симптоми серцевого нападу [63, 127, 138, 159]. 
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Частково відносно пізнє звертання жінок по медичну допомогу може 

пояснюватися атиповістю характеру болю, що також відрізняється у пацієнтів 

різного віку та статі. Так, якщо серед жінок молодого віку на 30% частіше 

розвиваються безбольові форми ІМ, то після 65 років частота і вираженість болю 

в грудях вища серед жінок із ГКС порівняно з чоловіками [133, 145, 146, 149], що 

зумовлює актуальність дослідження особливостей клінічної картини у чоловіків 

цієї вікової групи для оптимізації алгоритму діагностики. 

Відмічено, що більшість досліджень на основі аналізу медичної 

документації хворих із ГКС, які лягли в основу протоколів діагностики та 

лікування ГКС, базувалися на характеристиці больового синдрому в чоловіків, у 

той час як жінки залишалися поза увагою через атиповий характер болю (початок 

болю поза грудною кліткою – в щелепі, лівій руці, ділянці плечового суглоба, 

спині тощо). Крім того, початкові симптоми у жінок теж часто були атиповими – 

невмотивована тривожність, серцебиття, нудота, блювання, задишка, кашель, що 

могли трактуватись як прояви позасерцевої патології під час госпіталізації і такі 

пацієнтки не включалися в дослідження клінічного перебігу ГКС [159, 161, 166, 

168]. 

Порівняння даних досліджень гендерних особливостей болю в грудях у 

хворих ГКС виявило багато суперечливої інформації. До прикладу, із 8 

досліджень характеру болю в грудях, проведених до 2005 р., тільки 3 виявили 

гендерні особливості. При цьому більшість досліджень перебігу ГКС були 

проведені шляхом аналізу медичної документації із виключенням хворих, 

старших 75 років, а також тих, що не скаржилися на больовий синдром або не 

пред’являли скарг на момент госпіталізації [67, 120, 179]. Суперечливість даних 

значною мірою затруднювала оцінку симптомів ГКС у чоловіків і жінок різного 

віку. 

Виявлені розбіжності щодо гендерних відмінностей клінічного перебігу 

зумовили необхідність проведення проспективних досліджень із створенням 

контрольних списків для стандартизації скарг у хворих ГКС. Ці списки 

створювалися на основі аналізу літератури і включали різні симптоми, що могли 
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мати цінність для діагностики ГКС. Один із найдетальніших був застосований 

Chen W. і співавторами у 2005 р. Цей список містив 16 симптомів: біль у грудях, 

дискомфорт у грудях, біль або дискомфорт у будь-якій ділянці тіла поза грудьми, 

задишка, кашель, пітливість, нудота, блювання, диспепсія / печія, втрата апетиту, 

запаморочення, синкопальний стан, слабість, виснаження, серцебиття, 

немотивована тривожність. Крім того, до контрольного списку були включені 15 

варіантів локалізації болю: центральна частина грудної клітки, правий і лівий бік 

грудної клітки, верхня і нижня частини черева, ліве і праве плече, ліва і права 

рука, ліва і права долоня, шия, нижня щелепа, верхня і нижня частина спини. Усі 

симптоми кодувалися за відповідями «так» або «ні» [73, 75, 87]. Щоправда, 

список не став поширеним, імовірно, через деяку громіздкість. 

Canto J.G. і співавтори (2014 р.) запропонували контрольний список 

симптомів ГКС із 13 пунктів, кожен із яких 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, шлунковий 

розлад. Даний список показав високу специфічність і точність оцінки симптомів 

як у чоловіків, так і жінок [68, 69]. 

Подальші дослідження гендерних особливостей ГКС показали, що жінки 

складають близько 1/3 пацієнтів із ГКС, їх середній вік вищий і серед них частіше 

спостерігається полікоморбідність (понад 1 супутня хвороба) порівняно з 

чоловіками, причому серед жінок найчастіше діагностується ГКС без підйому 

сегмента ST. Разом із тим, подальша стратифікація не виявила гендерних 

відмінностей серед пацієнтів із високим ризиком у більшості досліджень [101, 

173, 207]. 

Висловлена думка, що жіночі статеві гормони можуть здійснювати 

кардіопротективну дію і модифікувати ризик кардіоваскулярних подій. Ця теза 

частково підтверджується тим, що більшість випадків шпитальної летальності 

серед жінок із ГКС припадає на вікову категорію після 75 років [191, 207, 225]. 
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Згідно даних літератури, клінічний профіль жінок із ГКС без підйому 

сегмента ST був гіршим, проте чоловіки значно частіше показували позитивний 

результат стрес-тесту з фізичним навантаженням. Крім того, хоча діагноз 

ГКСбелST та НС швидше підтверджувався у чоловіків порівняно зі жінками, 

серед жінок частіше діагноз ГКС виключався на ранніх етапах перебування у 

стаціонарі [13, 60, 65]. 

Встановлено, що хоча жінкам, госпіталізованим із усіма формами ГКС, 

наполовину рідше проводяться інвазивні методи діагностики та лікування, 

передбачені сучасними протоколами, порівняно з чоловіками відповідного віку, 

більшість досліджень показали, що дошпитальна і шпитальна летальність, а також 

загрозливі для життя ускладнення частіше виникають серед чоловіків, особливо 

старшого віку. В той же час інші дослідники продемонстрували вищу частоту 

ранньої смертності серед жінок, а окремі дослідження взагалі не виявили 

достовірної різниці показників частоти ранніх ускладнень і шпитальної 

летальності серед чоловіків та жінок із ГКСбелST [65, 71, 87, 183]. 

Гірший клінічний профіль під час надходження до стаціонару, часті 

негативні чи сумнівні результати стрес-тесту і атипова симптоматика можуть 

пояснити нижчу частоту застосування агресивних інтервенційних процедур серед 

жінок. Разом із тим, частота ускладнень реваскуляризації серед жінок була в 

декілька разів вищою порівняно з чоловіками [60, 110, 198, 222], що могло 

пояснюватися декомпенсацією супутніх захворювань. 

Отже, жінки з ГКСбелST, порівняно з чоловіками, здебільшого пізно 

звертаються по допомогу і характеризуються гіршим клінічним профілем під час 

шпиталізації та полікоморбідністю, а також рідше лікуються із застосуванням 

сучасних інвазивних методик, передбачених протоколами. Водночас серед 

чоловіків поширеність ГКС є вищою, частіше реєструються позитивні результати 

стрес-тесту, вищі показники ранньої смертності та гірший віддалений прогноз 

порівняно з жінками, що зумовлює особливу актуальність дослідження ГКС на 

фоні інфікування НР серед чоловіків. 
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1.3 Інфікування Helicobacter pylori як патогенетична ланка виникнення 

і прогресування гострого коронарного синдрому 

 

НР є однією з найрозповсюдженіших інфекцій планети, що 

спостерігається у близько 60% загальної популяції, і частота інфікування 

зростає з кожним роком. Цей мікроорганізм визначається у 95% хворих із 

пептичною виразкою дванадцятипалої кишки, у 70-80% з пептичною виразкою 

шлунка та у 50% хворих із невиразковою диспепсією [2, 9, 17, 25, 134, 224]. 

Численні дослідження, проведені за останні 10 років, показують 

взаємозв’язок між інфекцією НР та ураженням інших органів і систем. Інфекція 

Helicobacterpylori визнана етіопатогенетичним фактором ряду позашлункових 

захворювань, зокрема ССЗ, неврологічних, гематологічних порушень, 

аутоімунних і шкірних хвороб, серед яких звертають на себе увагу ІХС і 

атеросклероз [25, 28, 178]. 

ССЗ діагностуються у 62,7% гастроентерологічних пацієнтів. Зокрема, 

поєднання ІХС і виразкової хвороби відзначали у 49-85% хворих і в 65% 

випадків воно збігалося із погіршенням перебігу ІХС. Цитотоксичні CagA 

штами НР, характерні для виразкової хвороби, розглядаються в якості 

патогенетичного чинника розвитку атеросклерозу і часто виявляються у хворих 

на ІХС. Окремі дослідження показали вищу частоту CagA-позитивних штамів 

НР серед пацієнтів з ІМ порівняно із контрольною популяцією, причому рівень 

інфікування НР корелював із кількістю уражених судин і був вищим у групі 

пацієнтів із багатосудинним ураженням порівняно з ушкодженням однієї 

судини [86, 88, 95, 96, 205]. 

Дослідження Izadi і співавторів продемонструвало позитивний результат 

полімеразно-ланцюгової реакції із виявленням ДНК HP у 29,5% зразків 

атеросклеротичних бляшок із вінцевих артерій, а також високий титр 

антихелікобактерних антитіл IgG у більш ніж половини (53,3%) обстежених 

пацієнтів, і майже у кожного четвертого хворого (23,8%) титр IgA проти НР 

також був високим. Крім того, Danesh J. і співавтори виявили достовірно вищі 
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рівні інфікування CagA-позитивними штамами НР пацієнтів із ГКС (ІМ – 

86,7% і НС – 91,7%) порівняно з групою порівняння без ГКС (58,3%), а 

Kowalski та співавтори виявили достовірно вищі рівні IgG проти НР і СagA у 

хворих ІХС (69,79% і 58,20% відповідно) порівняно з 40,62% і 35,89% 

відповідно групі порівняння без ІХС [100, 118, 126]. 

Ряд авторів показали позитивний вплив ерадикації НР на перебіг і якість 

життя хворих з ІХС у поєднанні з хворобами гастродуоденальної зони, а також 

зниження смертності від ІХС і частоти кровотеч після  стентування з 

призначенням подвійної антитромбоцитарної терапії у пацієнтів із ГКС за 

умови проведення ранньої ерадикації НР [164, 215]. 

Ці та інші дослідження дали підставу вважати ІХС і атеросклероз 

позашлунковими проявами інфекції НР, а також висунути гіпотезу, що НР є 

незалежним фактором ризику атеросклерозу, ІХС загалом і ГКС зокрема та 

припустити, що НР є предиктором вищої частоти ускладнень і навіть, можливо, 

смертності пацієнтів із ССЗ, особливо ГКС [164, 196]. 

Разом з тим, установлено високу частоту поєднання ІХС і хвороб ШКТ, 

що не пов’язані прямим причинно-наслідковим зв’язком із інфекцією НР. Так, 

гастроезофагальна рефлюксна хвороба виявлялася у 40% хворих на ІХС, а 

хронічний панкреатит зустрічався у 5 разів частіше серед хворих із ГКС, ніж у 

загальній популяції [29, 80, 209]. 

Дослідження EeskandarianR. і співавторів та JinS.-W. і співавторів, 

незалежно одне від одного, показали відсутність статистично достовірної 

різниці в інфікуванні НР серед хворих ІХС порівняно з контрольною групою. 

Крім того, ряд авторів не підтвердив кореляції між колонізацією CagA-

позитивними штамами НР та частотою і / або важкістю перебігу ІХС порівняно 

з хворими без ІХС. Не спостерігалося і значної кореляції частоти інфікування 

НР із такими факторами ризику ІХС, як паління, гіпертензія, підвищення 

загального рівня холестеролу, індекс маси тіла і цукровий діабет, а окремі 

автори показали наявність достовірної кореляції інфікування НР у хворих на 

ІХС тільки з показниками віку і чоловічою статтю [115, 117, 129]. 
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HP виявляють у близько половини пацієнтів із ГКС, а частота 

кардіоваскулярних подій серед пацієнтів, серопозитивних щодо НР, у 2,5 рази 

вища, порівняно з серонегативними. Симптоми гелікобактер-асоційованих 

гастропатій і пептичної виразки можуть маскувати прояви ГКС, і згідно даних 

літератури, рівень інфікування НР корелює з частотою ранніх ускладнень та 

летальності у хворих ГКС [211, 224]. 

Відомо, що як частота ГКС, так і поширеність інфікування НР значно 

вищі серед чоловіків порівняно з жінками. Крім того, виразки шлунка і 

дванадцятипалої кишки, що підвищують ризик кровотеч, особливо у хворих 

ГКС, які отримують ПАТТ, також частіше діагностуються серед чоловіків [50, 

202]. 

Хоча роль гелікобактерної інфекції як незалежного фактора ризику 

несприятливого прогнозу ГКС наразі не доведена, звертає на себе увагу 

кореляція рівня інфікування з ранніми ускладненнями ГКС з одного боку, та 

вища частота ранніх ускладнень і, відповідно, шпитальної летальності 

внаслідок ГКС серед чоловіків, котрі частіше інфіковані НР порівняно з 

жінками [154, 170], з іншого. 

ГКС є небезпечним для життя проявом атеросклерозу, що виникає 

внаслідок гострого тромбозу після ерозії або розриву атеросклеротичної 

бляшки, що може супроводжуватися звуженням судин і веде до критичного 

зниження кровотоку. Хоча основною патогенетичною ланкою ГКС вважається 

процес руйнування атеросклеротичної бляшки, ГКС може мати також 

неатеросклеротичну етіологію, наприклад, у хворих після травми, 

розшарування, тромбоемболії, вроджених аномаліях судин тощо [139, 155]. 

Патофізіологічно ішемія міокарда – це пошкодження клітин, яке 

супроводжується іонними та іншими порушеннями і призводить до 

прогресуючого зниження рівнів високоенергетичних фосфатів і накопичення 

токсичних продуктів метаболізму, зокрема іонів натрію та кальцію, водню, 

кисневих радикалів, лактату тощо із виникненням морфологічних дефектів, що 

може призводити до загибелі міоцитів [157, 162]. 
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Після кожного епізоду ішемії міокарда відбувається активація 

компенсаторних механізмів, направлених на досягнення реперфузії. При цьому 

має місце лавиноподібне перекисне окиснення ліпідів із накопиченням 

проміжних метаболітів, що мають потенційно токсичну і атерогенну дію, а 

проміжні сполуки енергетичного ланцюжка ведуть до підвищення в’язкості, а 

відповідно, і згортання крові з адгезією і агрегацією форменних елементів 

[136]. 

Системне та коронарне запалення є важливою патогенетичною ланкою 

розвитку ГКС і критичним компонентом атеросклерозу. Згідно Ross і 

співавторів, атерогенні стимули, що провокують пошкодження артеріальної 

стінки, а також початкові етапи розвитку атеросклеротичної бляшки, є 

результатом надмірної запальної та фібропроліферативної відповіді [139]. 

Згідно даних літератури, запалення відіграє вирішальну роль у розвитку 

ГКС, і традиційні фактори ризику ІМ призводять до прогресування запального 

процесу в стінці вінцевих артерій. Так, інфільтрація макрофагами, Т-

лімфоцитами, значна кількість дендритних і опасистих клітин у зразках біопсії 

хворих ГКС; виявлення експресії антигену HLA класу II і підвищення секреції 

окремих цитокінів свідчить про залучення імунних запальних механізмів у 

патогенез атеросклерозу. Крім того, атеросклеротичні бляшки містять 

включення імуноглобулінів, що значною мірою сприяє активації комплементу в 

процесі атерогенезу з інтенсифікацією неспецифічного запалення [137, 165]. 

Під час цієї запальної реакції виділяються цитокіни, С-реактивний білок і 

тканинні фактори, що сприяють розвитку артеріального тромбу. При цьому в 

крові хворих з ІМ спостерігається підвищення рівнів маркерів запалення. Рівні 

цих маркерів у пацієнтів із НС також підвищені, хоча і дещо нижчі порівняно з 

хворими ІМ [88, 99, 119, 186]. 

Розвиток ГКС безпосередньо залежить від порушення рівноваги про- і 

протизапальних механізмів у бік активного запального процесу, в тому числі 

розвитку запалення самої атеросклеротичної бляшки з її дестабілізацією та 
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розривом фіброзної капсули, і відповідно, індукцією прозапального каскаду 

важких ускладнень ГКС [57, 127, 128, 130, 142].  

У свою чергу, висока інтенсивність системного і коронарного запалення 

сприяє подальшому пошкодженню стінки коронарних судин із розвитком 

ерозій інтими та формуванням нових атеросклеротичних бляшок у 

майбутньому, замикаючи хибне коло прогресування ІХС із можливим 

повторним розвитком ГКС. Тому необхідні подальші дослідження з метою 

уточнення системного джерела запалення коронарної бляшки або міокарда з 

оптимізацією терапевтичної стратегії ведення хворих ГКС [66, 217, 221, 223]. 

Бактеріальні та вірусні інфекції хоча і не вважаються факторами ризику 

ГКС, проте розглядаються як потенційні тригер-фактори. Як відомо, інфекції 

підвищують в’язкість крові, викликають гіперкоагуляцію і можуть сприяти 

виникненню змін ліпідного профілю сироватки крові. Крім того, ендотоксини 

деяких бактерій індукують утворення вільних радикалів, які можуть 

пошкоджувати мембрани ендотеліальних клітин, а також окиснювати 

холестерин ЛПНЩ, сприяючи як пошкодженню вінцевих судин, так і 

атерогенезу [201, 208, 218]. 

Встановлено, що хронічна інфекція НР, набута в юності, підвищує ризик 

ІХС протягом життя, а ризик розвитку важких ускладнень ІХС на фоні 

гелікобактерної інфекції зростає в декілька разів незалежно від інших тригерів 

[178, 195]. 

HP викликає запальні та імунні реакції як на локальному, так і 

системному рівнях. Можливий зв’язок НР і ГКС пояснюється, з одного боку, 

системними ефектами місцевого запалення слизової оболонки 

гастродуоденальної зони, а з іншого – оскільки НР є хронічною інфекцією, що 

може тривати десятиліттями, ця персистуюча інфекція індукує хронічну 

імунно-запальну відповідь із залученням у процес віддалених структур за 

рахунок прямих і непрямих механізмів [174, 176, 212]. 

Прямий вплив на судинну стінку включає безпосереднє ураження 

ендотелію циркулюючими ендотоксинами з розвитком дисфункції, спазму 
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гладких м’язів та локального запалення. Окремі дослідження in vitro показали, 

що НР викликає порушення проліферації з апоптозом і зниження загальної 

життєздатності культури ендотеліальних клітин судин [169, 193, 205]. 

Непрямі ефекти виражені набагато більше і обумовлені підвищенням 

рівнів медіаторів запалення, що проявляють прокоагулянтний і атерогенний 

ефекти; синтез перехресних антитіл, а також порушення всмоктування 

незамінних нутрієнтів, у тому числі вітамінів, і метаболічні порушення, 

зокрема надлишковий синтез аміаку бактерією [43, 61]. 

Відомо, що зниження всмоктування вітамінів В6, В12, фолієвої кислоти 

може призводити до порушення метилування 5-метил-тетрагідрофолієвої 

кислоти з підвищенням рівня гомоцистеїну в сироватці крові, який є токсичним 

для ендотеліальних клітин. Разом з тим, Siddiqui та співавтори оцінювали 

рівень гомоцистеїну в хворих ІХС і не виявили статистично достовірної різниці 

серед пацієнтів, інфікованих НР порівняно із неінфікованими [48, 61]. 

Адгезія НР, особливо CagA-продукуючих штамів, зумовлює сигнальну 

трансдукцію і реорганізацію цитоскелету епітеліоцитів, які реагують 

продукцією цитокінів, передусім ІЛ-8. У свою чергу, цитокіни спричинюють 

міграцію лейкоцитів із кровоносних судин і активують макрофаги, що 

призводить до розвитку активної стадії запалення. Активовані макрофаги 

секретують нові біологічні активні речовини (інтерферон-γ та TNF-α), які, 

своєю чергою, залучають усе нові та нові клітини запалення [78, 199, 205]. 

Одним із найважливіших прозапальних цитокінів є IL-6. Це 

поліфункціональний цитокін, який продукується багатьма типами клітин, 

включаючи моноцити, лімфоцити, ендотеліальні клітини, фібробласти тощо.  

Деякі епідеміологічні дослідження показали пряму кореляцію рівня 

циркулюючого ІЛ-6 із ризиком або тяжкістю ІХС, а також – із показниками 

смертності через 6 і 12 місяців у хворих із ГКС незалежно від рівня тропоніну 

[76, 88, 163]. 

Показана також аналогічна кореляція рівнів антигелікобактерних антитіл 

IgG з IL-6 як у пацієнтів, що не пред’являли скарг, так і серед хворих ГКС. 
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Більше того, інше дослідження показало, що титр антигелікобактерних IgG був 

значно вищий як серед хворих ІХС, що померли внаслідок ГКС, порівняно з 

тими, хто вижив, так і серед живих пацієнтів з ІХС порівняно з контрольною 

групою умовно здорових осіб [92, 155]. 

С-реактивний білок (СРБ) є гострофазовим показником, що синтезується 

в печінці у відповідь на підвищений рівень IL-6, проявляє численні клінічні та 

біологічні ефекти і може бути застосований для діагностики та оцінки динаміки 

різних запальних процесів і травм. Згідно даних літератури, СРБ є предиктором 

серцево-судинних подій, зокрема ІМ та інсульту, незалежним від рівня 

холестерину ЛПНЩ, ступеня кардіоваскулярного ризику та метаболічного 

синдрому. Підвищений рівень СРБ спостерігаються і у НР-серопозитивних 

осіб, достовірно знижуючись після успішної ерадикації [64, 81, 88, 115]. 

Інше проспективне дослідження показало, що підвищення концентрації 

CРБ у чоловіків та IL-6 у жінок є значними та незалежними предикторами 

ризику ІХС навіть після коригування традиційних серцево-судинних факторів 

ризику [88, 137, 181, 182, 200]. Виявлення високих рівнів СРБ та IL-6 серед 

інфікованих НР, може вказувати на поглиблення системного запального 

процесу, обтяжуючи перебіг і прогноз хворих ГКС із супутнім 

гелікобактеріозом. 

Цікаві дані отримані в результаті досліджень можливого впливу 

ерадикації НР на зменшення просвіту коронарних артерій у пацієнтів із ГКС, 

які перенесли черезшкірне втручання. Відмічено значнішу втрату коронарного 

просвіту і вищу частоту багатосудинного ураження в пацієнтів, серопозитивних 

щодо НР порівняно з серонегативними, і а після ерадикації H. pylori ступінь 

зменшення просвіту коронарної артерії був нижчим порівняно з групою 

плацебо, котрим ерадикація не проводилася [12, 96, 100, 105]. 

В той же час, ряд досліджень не підтвердив зв’язку інфікування НР із 

інтенсивністю системного запального процесу або ГКС, а метааналіз десяти 

проспективних досліджень не виявив достовірного зв’язку гіпертонічного 
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кризу та інсульту із інфікуванням НР, незалежно від продукування бактерією 

CаgA чи його відсутності [205, 209]. 

Nakagawa H. і співавтори (2013) не виявили достовірної різниці рівня IL-6 

у осіб, інфікованих та не інфікованих НР. Крім того, дослідження впливу 

ерадикації НР на фактори кардіоваскулярного ризику не виявило статистично 

достовірної різниці ліпідного профілю, рівнів глюкози крові натще, тканинного 

активатора плазміногену, фібриногену, інгібітора активатора плазміногену-1 і 

D-димера після ерадикації НР [155]. 

Vafaeimanesh J. і співавтори досліджували рівні медіаторів системного 

запалення у хворих ІХС і відмітили, що хоча ШОЕ та рівень СРП були 

підвищеними у цих пацієнтів порівняно із контролем, достовірної різниці серед 

хворих, інфікованих та не інфікованих НР, виявлено не було. Крім того, з 

одного боку, дослідження ліпідного профілю крові пацієнтів,  інфікованих НР з 

ІХС та без ІХС не показало достовірної різниці, а з іншого – оцінка ліпідограми 

у хворих ІХС із позитивним та негативним титром антитіл до НР теж не 

встановила істотної різниці (рівень ЛПНП був знижений у всіх досліджуваних 

групах у обох дослідженнях) [192, 209]. 

Отже, системна запальна реакція є важливим патогенетичним механізмом 

як ГКС, так і гелікобактерної інфекції. Дані літератури щодо впливу НР та його 

ерадикації на перебіг запалення, показники ліпідного профілю крові та інші 

фактори ризику ГКС є суперечливими, а особливості клінічного перебігу ГКС у 

поєднанні з гелікобактеріозом серед чоловіків і жінок різного віку практично 

не досліджувалися та потребують уточнення. 

 

1.4 Комплексний підхід до ведення хворих на гострий коронарний 

синдром із урахуванням інфікування Helicobacter pylori 

 

Діагностична і лікувальна стратегії ведення хворих із ГКС базуються 

на виявленні пацієнтів високого ішемічного ризику, вирішенні питання 
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про необхідність і термін проведення ПКВ, наданні сучасної антитромботичної, 

протиішемічної терапії [10, 49, 177, 219]. 

Не дивлячись на значні успіхи в діагностиці та лікуванні ГКСбелST, 

смертність від ГКС залишається високою навіть за умов своєчасної діагностики і 

адекватного лікування внаслідок ранніх та віддалених ускладнень як ГКС, так і 

застосованих терапевтичних методів, зокрема інтервенційних [16, 18, 62, 210]. 

Відомо, що близько 20-25% випадків ГКС супроводжуються розвитком 

ускладнень внаслідок дисфункції ішемізованої або некротизованої тканини 

міокарда гострої фази або як наслідок закінченого інфаркту. ЕАГ, що 

спостерігається у близько 75% пацієнтів із ГКСбелST і 60% хворих ГКС із ST, є 

одним із основних предикторів несприятливого прогнозу внаслідок як 

поглиблення невідповідності потреби і постачання міокарда киснем (синдрому 

обкрадання міокарда), так і підвищення ризику кровотеч, особливо 

субарахноїдальних [14, 19, 45, 141, 148, 197]. 

Гострими ускладненнями ГКС є: 

1) порушення провідності на усіх рівнях, що супроводжуються як 

брадикардією внаслідок зокрема блокади атріовентрикулярного вузла різного 

ступеня, так і тахіаритмією, що може бути суправентрикулярною і 

вентрикулярною; 

2) гемодинамічні порушення внаслідок дисфункції як лівого, так і правого 

шлуночків; 

3) механічні ускладнення, спричинені некрозом тканин, включаючи розриви 

стінки шлуночків, міжшлуночкової перегородки та ішемічну мітральну 

регургітацію [45, 140, 171, 172, 197]. 

Раннє застосування реперфузійної терапії та ефективне лікування ЕАГ 

допомагає попередити їх розвиток. Разом із тим, можливий розвиток ускладнень 

після проведеного лікування. 

Основним методом реперфузійної терапії пацієнтів із ГКС і високим 

ризиком ішемічних ускладнень є перкутанне коронарне втручання (ПКВ). 

Можливі ускладнення ПКВ включають кровотечу або гематому в ділянці 
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введення, зменшення периферичного кровоплину, заочеревинну кровотечу, 

аритмії, коронароспазм або повторний ІМ, гостру ниркову недостатність, інсульт і 

зупинку серця. Більшість дослідників констатують рідше використання ПКВ на 

фоні вищої частоти периінтервенційних ускладнень у жінок порівняно з 

чоловіками, особливо у старшому віці [185, 214, 220]. 

Іншим важливим методом лікування ГКС є фібринолітична терапія, 

основними ускладненнями якої є кровотечі та крововиливи в різні ділянки. ПАТТ 

є провідним методом подальшого консервативного ведення пацієнтів із ГКС, що 

дозволило знизити показники летальності, частоту інсульту і повторних ІМ [190, 

194, 213]. 

До ускладнень ПАТТ відносять шлункові кровотечі, екхімози, гематурію, 

носові кровотечі та тикагрелор-асоційовану задишку. Звертає на себе особливу 

увагу висока частота кровотеч у пацієнтів обох статей, що зростає з віком, на фоні 

тривалості ПАТТ понад 3 місяці, тож питання оптимальної тривалості такого 

лікування досі дискутується [55, 56, 135, 216]. Таким чином, одним із 

найпоширеніших і найбільш загрозливих ускладнень терапії ГКС є кровотечі 

різної локалізації, частота яких підвищується з віком і збільшенням тривалості 

терапії. 

У зв’язку з вищезазначеним, згідно протоколу ведення хворих ГКС, завжди 

слід окремо оцінювати наявність у пацієнта таких факторів ризику кровотечі, як: 

1) внутрішньочерепний крововилив або інсульт нез’ясованої етіології будь-коли 

в минулому; 

2) ішемічний інсульт / транзиторна ішемічна атака за останні 6 міс.; 

3) ураження або новоутворення центральної нервової системи або артеріовенозна 

мальформація; 

4) серйозна травма / оперативне втручання/травма голови (за останні 3 тиж.); 

5) шлунково-кишкова кровотеча за останній місяць; 

6) активна кровотеча (окрім менструації); 

7) розшарування аорти; 
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8) пункція протягом останньої доби з неможливістю компресії місця пункції 

(наприклад біопсія печінки, люмбальна пункція); 

9) терапія пероральними антикоагулянтами; 

10) вагітність або перший тиждень після пологів; 

11) рефрактерна гіпертензія (систолічний АТ >180 мм рт. ст. та/або діастолічний 

АТ > 110 мм рт. ст.); 

12) хвороби печінки у пізній стадії; 

13) інфекційний ендокардит; 

14) виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки в активній стадії; 

15) тривалі або травматичні реанімаційні заходи; 

16) рівень тромбоцитів <100•109/л, гемоглобіну <90 г/л, інші фактори ризику 

масивних кровотеч [59, 77, 138, 153]. 

 З одного боку, для профілактики кровотеч важливою є своєчасна 

діагностика і лікування виразок шлунку (як гелікобактер-асоційованих, так і 

медикаментозного ґенезу), з іншого – чіткої системи скринінгу для виявлення 

гастропатій та виразок загалом і гелікобактерної інфекції зокрема для пацієнтів із 

ГКС наразі не розроблено. 

Проблема діагностики гелікобактерної інфекції у хворих ГКС 

ускладнюється частими атиповими, зокрема диспептичними симптомами серед 

пацієнтів із ГКСбелST, що трактуються як прояв ІМ, особливо у жінок та хворих 

старшого віку на фоні численних супутніх хвороб [125, 156, 158]. 

Діагностика виразок і гастропатій вимагає проведення ФЕГДС із біопсією 

слизової оболонки шлунку, що для хворих ГКС, які приймають антикоагулянти, є 

додатковим фактором ризику розвитку кровотечі. Так, проведення будь-яких 

ендоскопічних маніпуляцій є дещо обмеженим і регламентується клінічними 

алгоритмами з врахуванням ступеня ризику ускладнень самої маніпуляції та 

модифікацією режиму основної терапії в окремих випадках [21, 22, 120]. 

Незважаючи на те, що проведення діагностичної ендоскопії з біопсією 

слизової не вимагає модифікації і / або припинення лікування клопідогрелем, 

тикагрелором або празугрелем, застосування ендоскопії з біопсією як 
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скринінгового методу діагностики гастропатій та виразок у групах підвищеного 

ризику кровотечі не включене до клінічних протоколів лікування хворих ГКС [90, 

114]. В той же час, протоколи надання медичної допомоги гастроентерологічним 

хворим регламентують проведення ФЕГДС із біопсією для діагностики цих станів, 

особливо пацієнтам старшого віку із новим епізодом диспепсичних скарг [21, 23, 

89]. Отже, дослідження частоти хелікобактерної інфекції як основного 

етіологічного фактора розвитку гастритів та виразок набуває особливої 

актуальності у хворих ГКС. 

Іншим важливим питанням стає пошук оптимальних підходів до корекції 

системного запалення у хворих ГКС, поєднаним із гелікобактерною інфекцією. 

Лікарські засоби в кардіології, що мають позитивний вплив на системну запальну 

відповідь – це статини, фібрати, великі дози аспірину (більше 100 мг/добу), або 

його низькодозова комбінація з клопідогрелем, інгибітори ангіотензин-

перетворюючого ферменту (іАПФ) та блокатори рецепторів ангіотензину 2 (БРА 

2) та ін. У хворих із супутнім пілоричним гелікобактеріозом проведення 

ерадикації може стати фактором, що знизить фонове системне запалення [126, 

127]. 

Стандартний режим ерадикації НР передбачає застосування інгібіторів 

протонної помпи (ІПП) у відносно високих дозах. У хворих ГКС із гастропатіями, 

не інфікованих НР, що переважно пов’язані з подразненням слизової оболонки 

шлунка НПЗП (аспірин) та іншими компонентами ПАТТ, призначення ІПП також 

є рекомендованим. Разом із тим, існує загроза, що призначення ІПП може сприяти 

зниженню всмоктування антитромботичних засобів основного лікування ГКС, що 

дещо обмежує їх застосування [113]. Отже, оцінка ефективності комбінованого 

лікування хворих ГКС із вираженими диспептичними симптомами, що вимагають 

призначення ІПП на фоні ПАТТ, інфікованих та не інфікованих НР, стає особливо 

важливою. 

Висновок. Гелікобактер-асоційовані стани можуть обтяжувати перебіг, 

затруднювати діагностику і обмежувати застосування стандартної терапії ГКС 

внаслідок підвищення ризику кровотеч. З огляду на те, що 
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гелікобактерасоційований ХГ є важливим фактором ризику розвитку і 

ускладнення перебігу ГКС, а також вищу частоту як ГКС, так і НР та гірший 

прогноз у чоловіків порівняно з жінками, дослідження ГКС із супутнім 

пілоричним гелікобактерасоційованим ХГ для оптимізації діагностично-

лікувальних підходів, є особливо актуальним серед пацієнтів чоловічої статі 

похилого і старечого віку. 

 

  



45 
 

РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ 

 

2.1 Характеристика обстежених хворих 

 

Перший (відбірковий) етап дослідження полягав у дослідженні частоти 

інфікування НР і оцінки тяжкості клінічного перебігу серед хворих різного віку, 

госпіталізованих із попереднім діагнозом ГКС (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 – Дизайн першого (відбіркового) етапу дослідження хворих, 

госпіталізованих із попереднім діагнозом ГКС 

Етап Завдання етапу 

Групи 

пацієнтів 

(кількість 

осіб) 

Характеристика груп 

І 

етап 

 

1.Оцінити частоту 

інфікування Helicobacter 

pylori серед хворих 

різного віку і статі з 

гострим коронарним 

синдромом без елевації 

сегмента ST на фоні 

есенціальної 

артеріальної гіпертензії, 

що пред’являли 

диспептичні скарги. 

103 особи 

 

Вік 68,1±4,0 років 

 

Для виконання мети і завдань дисертаційного дослідження було обстежено 

363 хворих, госпіталізованих із діагнозом ГКСбелST та диспептичними скаргами. 

Оскільки серед усіх пацієнтів, що прийняли участь у першому етапі дослідження, 
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виявлено фонову есенціальну артеріальну гіпертензію, до другого етапу 

включалися хворі, медична документація котрих містила інформацію про 

верифіковану згідно діючих протоколів ЕАГ із ХСН. Середня тривалість анамнезу 

ЕАГ серед обстежених хворих складала (6,02±2,24) років. 

Дослідження проводилося на базах Закарпатського обласного клінічного 

кардіологічного диспансеру (м. Ужгород) і кардіореанімаційного відділення 

Центральної міської клінічної лікарні (м. Ужгород). Нами 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 ЕАГ ІІ ступеня, ІІ-ІІІ стадії, з помірним або високим ризиком 

ускладнень, хронічною серцевою недостатністю ІІА стадії, ІІ 

функціонального класу зі збереженою фракцією викиду лівого 

шлуночка;  

- проведені коронаровентрикулографія та при потребі – стентування; 

- наявність диспептичних скарг (біль у епігастрії, раннє насичення, відчуття 

переповнення шлунка після їжі), 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 симптоми. 

 Критерії виключення з дослідження:  

- вік до 18 і після 85 років; 

- непідписання інформованої згоди на участь у дослідженні;  

- ГКС із елевацією сегмента ST; 
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- відсутність у наданій первинній документації даних про повний 

комплекс обстеження для верифікації діагнозу ЕАГ із ХСН;  

- діагностовані в минулому органічні хвороби органів травлення;  

- наявність ознак гастроезофагального рефлюксу; 

- вживання антибактеріальних, антисекреторних, 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. 

Інвазивне обстеження і лікування хворих проводилося на базі 

рентгенхірургічного (проведення коронарографії та стентування), реанімаційного 

(ведення гострого коронарного синдрому до стабілізації стану), інфарктного та 

загальнокардіологічного (лікування хворих із ГКС після стабілізації стану, 

обстеження та лікування НС та хронічних форм ІХС) відділень Закарпатського 

обласного кардіологічного диспансеру (ЗОККД). 

Діагнози ГКС і гелікобактерасоційованого ХГ верифікувалися згідно 

діючих нормативних документів, затверджених МОЗ України: Наказ Міністерства 

охорони здоров’я України. Уніфікований клінічний протокол екстреної, 

первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги «Гострий коронарний синдром без елевацієї сегмента ST»; 

Наказ Міністерства охорони здоров'я від 24 травня 2012 року № 384. 

Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та вторинної 

(спеціалізованої) медичної допомоги «Артеріальна гіпертензія». Крім того, 

враховувалися міжнародні рекомендації: 2013 ESC guide lines for the management 

of arterial hypertension, 2013 ESC guide lines 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, 
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2018 ESC guidelines for the management of arterial hypertension, 2018 Fourth 

universal definition of myocardial infarction, 2018 ECS/EACTS guidelines on 

myocardial revascularization. 

Попередній діагноз ГКСбелST встановлювався хворим із болем за 

грудиною в поєднанні з депресією сегмента ST або інверсією зубця Т, 

сплощенням зубця Т, псевдонормалізацією зубців Т або неспецифічними змінами 

ЕКГ. Разом із тим, враховувалося, що під час госпіталізації у хворого може 

зберігатися нормальна картина ЕКГ. 

Діагностика інфікування Helicobacter pylori та ведення хворих з 

гелікобактерною інфекцією проводилися на основі Наказу МОЗ України №271 від 

13.06.2005 р. «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за 

спеціальністю «Гастроентерологія» і Наказом МОЗ України №600 від 03.08.2012. 

«Ведення диспепсії у дорослих» із врахуванням міжнародних рекомендацій – 

Маастрихтського консенсусу IV і V [18, 147, 148].  

Вік обстежених пацієнтів коливався від 45 до 85 років. Розподіл обстежених 

пацієнтів за статтю та основними віковими категоріями проводився згідно 

класифікації періодів життя людини, прийнятої ВООЗ. Обстежені чоловіки і 

жінки з ГКС без ST достовірно не відрізнялися за віком.  

 Контрольну групу (контроль) склали 60 практично здорових осіб (30 

чоловіків і 30 жінок), співставних за віком із дослідною групою. У період 

обстеження в них не відмічалося скарг і не спостерігалося жодних проявів 

захворювань. 

  

2.2 Методи обстеження хворих 

  

На підставі результатів першого етапу дослідження проведено набір 

пацієнтів дослідної та контрольної груп для наступних етапів. Під час другого 

етапу дослідження проводилися оцінка і аналіз клініко-анамнестичних показників 

та результатів лабораторно-інструментальних методів обстеження. 

Характеристика другого етапу приведена у табл. 2.2. 
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Таблиця 2.2 - Характеристика другого етапу дисертаційного 

дослідження 

Завдання етапу 

Групи 

пацієнтів 

(кількість 

осіб) 

Характеристика груп 

1 2 3 

1.Оцінити клініко-

анамнестичні показники і 

результати лабораторних та 

інструментальних методів 

обстеження у чоловіків і 

жінок із гострим коронарним 

синдромом без елевації 

сегмента ST, інфікованих та 

неінфікованих Helicobacter 

pylori, після виключення 

органічних 

гастроентерологічних хвороб 

Дослідна група 

– 197 осіб  

 

Чоловіків – 99,  

середній вік 65,8±4,2 

років,  

інфікованих Helicobacter 

pylori – 67,  

неінфікованих – 32.  

 

Жінок – 98,  

середній вік 66,5±5,7 

років,  

інфікованих Helicobacter 

pylori – 61,  

неінфікованих – 32.  

Контрольна 

група – 60 

практично 

здорових осіб 

Чоловіків – 30,  

середній вік 63,9±7,3 

років  

Жінок – 30,  

середній вік 64,7±6,8 

років 
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 Продовження табл. 2.2 

1 2 3 

2.Порівняти досліджувані 

показники в групах пацієнтів із 

гострим коронарним синдромом 

без елевації сегмента ST, 

інфікованих Helicobacter pylori, 

серед хворих із верифікованим 

діагнозом хронічного гастриту 

або функціональної диспепсії, а 

також із групами пацієнтів, не 

інфікованих Helicobacter pylori. 

197 осіб Див. вище 

63 особи  Чоловіків – 32,  

середній вік 65,7±4,2 

років  

Жінок – 31,  

середній вік 64,9±5,4 

років. Відібрані співставні 

за віком пацієнти з 

гострим коронарним 

синдромом без елевації 

сегмента ST, інфіковані 

Helicobacter pylori, з 

верифікованим діагнозом 

хронічного гастриту. 

3.Дослідити кореляційні зв’язки 

позитивних результатів URE-HP 

тесту для швидкої ідентифікації 

НР в біоптаті, титру сумарних 

антитіл до НР та вираженості 

змін слизової оболонки шлунка 

із клініко-анамнестичними і 

лабораторними показниками у 

хворих із ГКС без елевації 

сегмента ST з супутнім 

гелікобактерасоційованим 

хронічним гастритом. 

260 осіб Чоловіків – 131,  

середній вік 64,7±6,2 

років  

Жінок – 129,  

середній вік 63,6±5,7 

років 
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Основні симптоми ГКС оцінювалися за допомогою контрольного списку 

симптомів ГКС, табл. 1 (ACS Symptoms Checklist, CantoJG, CantoEA, GoldbergRJ) 

[37, 63-64], згідно якого за десятибальною шкалою оцінювалися інтенсивність 

основних симптомів ГКС (табл. 2.3). 

 

 Таблиця 2.3 – Контрольний список симптомів гострого коронарного 

синдрому 

Контрольний список симптомів гострого коронарного синдрому 

Будь ласка, відмітьте усі симптоми, що мали місце за останній 

тиждень, і оцініть їх інтенсивність за шкалою від 0 (відсутній) до 10 

(найгірший) 

Симптом 
Вираженість 

0-10 

Основна скарга 

(Будь ласка, 

виберіть тільки 

одну) 

1. Відчуття стискання в грудній 

клітці 

  

2. Біль у плечі   

3. Пітливість   

4. Прискорене серцебиття   

5. Дискомфорт у грудній клітці   

6. Біль у верхній частині спини   

7. Задишка   

8. Біль у руці   

9. Незвична слабкість   

10. Нудота   

11. Запаморочення   

12. Біль у грудній клітці   

13. Шлунковий розлад   

14. Інше (впишіть):  
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Вираженість основних диспептичних скарг (біль у епігастрії, важкість у 

епігастрії, відчуття переповнення після їжі, здуття в надчеревній ділянці) 

оцінювали за шкалою Likert, за 5-бальною системою: 1 бал – не турбує (симптому 

немає), 2 бали – спричиняє незначний неспокій (можна не звертати уваги, якщо не 

думати про це), 3 бали – помірно непокоїть (не вдається не помічати, але не 

порушує денної активності чи сну), 4 бали – дуже непокоїть (порушує денну 

активність чи сон), 5 балів – дуже турбує (значно порушує – тимчасово робить 

неможливою денну активність чи сон, потребує відпочинку) [21, 141]. 

Проводився збір анамнезу, в тому числі алергологічного та сімейного. 

Об’єктивне обстеження пацієнтів обов’язково включало аускультацію серця, 

судин шиї, вимірювання АТ на обох руках, визначення зросту і маси тіла та 

обводів талії та стегон, розрахунок індексу маси тіла, перкусію і пальпацію 

печінки, оцінку периферійних набряків. 

Усім пацієнтам проведено загальноклінічні лабораторні дослідження: 

загальні аналізи крові, сечі, мокротиння, біохімічний аналіз крові (тому числі 

печінкові проби – рівні загального білірубіну і його фракцій, 

аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, лужної фосфатази, ГГТП, а 

також протеїнограма, рівні креатиніну і сечовини), ліпідограма, коагулограма, 

рівень глюкози крові натще, аналіз калу на яйця гельмінтів і на приховану кров. 

Крім того, імуноферментним аналізом визначені сумарні антитіла до НР за 

допомогою набору Vitrotest Helicobacterscreen (виробник – «ТОВ «Іноваційно-

виробнича компанія «Рамінтек», Україна). Негативним результатом вважали титр 

сумарних антитіл до 0,9 S/CO (sighal / cutoff), сумнівним – 0,9-1,1 S/CO, 

позитивним – понад 1,1 S/CO. 

Проводилися також рентгенографія органів грудної клітки та 

електрокардіографія. Електрокардіографію виконано у 12 стандартних 

відведеннях за допомогою електрокардіографа H screen 80D за стандартною 

методикою. Згідно з рекомендаціями Європейського товариства кардіологів за 

результатами ЕКГ проводилася оцінка ГЛШ з використанням критеріїв Соколова-

Лайона (SV1 +RV5/RV6) ≥ 38 мм, Корнельського вольтажного критерію (Ravl + 
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SV3) > 28 мм. для чоловіків, > 20 мм. для жінок. Застосування одночасно двох 

критеріїв підвищує їх діагностичну цінність до 100%. Крім того, на основі 

показників ЕКГ оцінювали постінфарктні зміни за Мінесотським кодом – 

наявність рубця (Q, QS), критерії механічної дисфункції (поздовжні та AV-

порушення провідності, інверсія зубця Т, елевація сегмента ST, порушення 

серцевого ритму, біоелектричної активності, ширина комплексу QRS, інтервали 

QT та QTc) [136, 211]. 

Проводилася ехокардіоскопія та доплер-ехокардіографія для оцінки 

внутрішньосерцевої гемодинаміки та структурно-функціонального стану міокарда 

за допомогою апарату «PhilipsHD 11» («Biomedice», Італія), із 2,5 МГц датчиком, 

у В і М режимах сканування. При цьому визначали товщину міжшлуночкової 

перетинки (МШП), задньої стінки лівого шлуночка (ЗС ЛШ), передньо-задній 

розмір лівого передсердя (ЛП), фракцію викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ). 

ДоплерЕхоКГ здійснювали в імпульсному та постійному режимах. Враховувалися 

також максимальна швидкість раннього (Е) та пізнього (А) діастолічного 

наповнення ЛШ та іх співвідношення (Е/А). Показник Е зумовлений 

максимальною швидкістю трансмітрального потоку у фазу раннього 

діастолічного наповнення ЛШ і залежить від діастолічного розслаблення міокарда 

та резистентності стінок ЛШ. У фазу пізнього діастолічного наповнення (систола 

передсердь) швидкість трансмітрального потоку залежить від скоротливої 

здатності передсердь, що відображається піком А. 

Пацієнтам проведено також селективну коронарографію за допомогою 

агіографічної установки «ALLURAXPERFD 10» фірми «Philips» (Нідерланди) за 

методикою Judkins (1967). Після проведення премедикації (сибазон 1% - 1,0 мл, 

димедрол 1% – 2,0 мл, атропіну сульфат 0,1% – 1,0 мл) під місцевою анестезією 

0,5% новокаїном 50,0 мл або 2% лідокаїном 20,0 мл проводили надріз шкіри у 

місці пункції артерії, після чого виконували пункцію стегнової артерії на 2-3 см 

нижче пахової зв'язки, на межі між внутрішньою та середньою її третинами.  

У просвіт артерії по голці вводився металевий провідник, після чого голка 

витягувалася, а провідник залишався у просвіті артерії. Потім по провіднику у 
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просвіт артерії вводили систему «перфоратор-інтродюсер»; перфоратор і 

провідник видаляли з артерії. Внутрішньоартеріально (через просвіт інтродюсера) 

вводили 5000 ОД гепарину. Для катетеризації лівої коронарної артерії (ЛКА) 

використовували коронарний катетер 6FJudkins – L3.5, L4, L5. Використовували 

контрастну речовину «Ультравіст – мономерна неіонна контрастна речовина» 

(АО «Schering», Німеччина). Басейн ЛКА контрастували ультравістом-370 у 

кількості 8,0 мл зі швидкістю 2,0 мл/сек. Серійний кінозапис проводили у 6 

проекціях: передньо-задній проекції (00), першій косій (300), боковій (900), правій 

передній косій проекції (30-450) з каудальною або краніальною ангуляцією  

(20-300), лівій передній косій проекції (45-600) з каудальною або краніальною 

ангуляцією (20-300). 

Документацію рентгенівського зображення для усіх проекцій робили за 

допомогою швидкісної кіноангіографії 64-80 кадрів за секунду. Катетеризацію 

устя правої коронарної артерії (ПКА) виконували за допомогою катетера 6F 

Judkins – R3.5, R4, R5. ПКА контрастували ультравістом-370 у кількості 7,0 мл зі 

швидкістю 2,0 мл/сек. Для об’єктивної оцінки короароангіографічної картини 

коронарного русла виконувалися принаймні дві ортогональні проекції для кожної 

КА. 

Під час аналізу коронарограм вивчалися основні рентген-морфологічні 

характеристики стенозів коронарних артерій. За гемодинамічно значимий стеноз 

приймали звуження просвіту магістральних артерій не менше, ніж 50% (за 

виключенням стовбура ЛКА, де гемодинамічно значимим вважали звуження 

просвіту не менше, ніж 30%). Результати КАГ оцінювали за ступенем звуження 

просвіту вінцевої артерії, локалізації стенозу, кількості уражених ВА та кількості 

уражених сегментів ВА. Сумарне ураження артерій серця розраховували згідно 

методик Ю.С. Петросяна та Д.Г. Іоселіані, а кількісне ураження коронарного 

русла – за G.G. Gensini (1983). 

Вентрикулографія проводилася з катетеризацією порожнини ЛШ. Для цього 

поступальною ходою катетер Judkins-Pigtail просувалися через просвіт стулок 

аортального клапана. Після катетеризації ЛШ проводили контрастування ЛШ 
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ультравістом-370 у кількості 45,0 мл зі швидкістю введення 12,0 мл/сек. У правій 

передній косій проекції (300). Кількісну оцінку регіонарної скоротливості стінок 

ЛШ проводили за відсотковим скороченням у систолі по відношенню до діастоли 

радіусів шести сегментів: верхньобазального  (R1), верхньомедіального (R2), 

верхньоапікального (R3), нижньоапікального (R4), нижньомедіального (R5), 

нижньобазального (R6) по довгій осі ЛШ (L). З цією метою довгу вісь ЛШ ділили 

на 4 рівних відрізки трьома перпендикулярними їй діаметрами.  

Для оцінки вираженості асинергій використовували відсоткове скорочення 

радіусів сегментів: скорочення радіуса у систолу від 25 до10% оцінювали як 

гіпокінезію, від 10% до 0% – як акінезію, парадоксальний рух стінки – як 

дискінезію. Збільшення радіусів 6 сегментів по довгій осі ЛШ вище верхньої 

границі норми на 20% і більше розцінювали як гіперкінезію. Після видалення 

катетера проводили гемостаз місця пункції пальцевим перетисненням і 

накладанням пов’язки. 

Усім пацієнтам проводилася фіброезофагогастродуоденоскопія, на 15 день 

перебування у стаціонарі, за допомогою фіброгастродуоденокопа GIF-XQ40 

виробництва Olympus Corporation (Японія) із біопсією і проведенням швидкого 

уреазного тесту «UREHptest» для ідентифікації Helicobacterpylori у біоптаті та 

оцінки змін слизової оболонки шлунка у відповідних групах, а також УЗД органів 

черевної порожнини за допомогою апарату “LOGIC 100 PRO”. 

Для вивчення можливого впливу хронічного гастриту, індукованого 

Helicobacter pylori, на перебіг ГКСбелST, було відібрано 63 хворих (32 чоловіків, 

31 жінок) із верифікованим діагнозом гелікобактерасоційованого ХГ, статистично 

співставних за віком з іншими групами хворих на ГКСбелST, інфікованих і 

неінфікованих Helicobacter pylori. 

Для контролю ерадикації проводилося визначення фекального антигену Нр 

імунохроматогрофічним методом (тест-система CITOTESTH.PyloriAg, 

виробництва СerTestBiotec, Іспанія) через місяць після завершення ерадикації. 

Використане обладнання було під метрологічним контролем. 
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2.3 Методи лікування хворих 

 

Усі хворі отримували стандартне лікування згідно Наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 03.03.2016 № 164. Уніфікований клінічний 

протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Гострий 

коронарний синдром без елевації сегмента ST» і Наказу Міністерства охорони 

здоров'я від 24 травня 2012 року № 384. Уніфікований клінічний протокол 

первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги 

«Артеріальна гіпертензія».  

До включення в дослідження хворі приймали наступне лікування: 

раміприл 10 мг / добу, гіпотіазид 12,5 мг / добу, небіволол 5  мг, 

ацетилсаліцилова кислота (АСК) 100 мг / добу, розувастатин 20 мг / добу.  

Стандартне лікування ГКСбелST проводилося згідно протоколу (для 

стентованих пацієнтів): клопідогрель150 мг / добу – 10 днів зі зниженням дози 

до 75 мг, аспірин 100 мг / добу, розувастатин 20 мг / добу, раміприл 10 мг / 

добу, гіпотіазид 12,5 мг / добу, небіволол 5 мг / добу, торасемід 5 мг / добу. 

Додатково пацієнти, не інфіковані Helicobacter pylori, отримували 

інгібітор протонної помпи (пантопразол 40 мг), а хворі, інфіковані Helicobacter 

pylori, отримували ерадикаційну терапію трьома препаратами протягом 14 днів 

(пантопразол 40 мг / д у два прийоми, амоксицилін 1 г 2 р / д, кларитроміцин 

500 мг 2 р / д) або, за відмови від ерадикаційної терапії – тільки пантопразол 40 

мг / д. 

Характеристика третього етапу дисертаційного дослідження із 

формуванням клінічних підгруп хворих залежно від проведеного лікування 

приведена у табл. 2.4.  
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Таблиця 2.4 – Характеристика третього етапу дисертаційного 

дослідження 

Завдання етапу 
Групи пацієнтів 

(кількість осіб) 
Характеристика груп 

1 2 3 

Порівняти динаміку 

досліджуваних показників 

під впливом лікування із 

додаванням ерадикаційної 

терапії до стандартного 

лікування гострого 

коронарного синдрому або 

інгібітора протонної помпи 

у групах пацієнтів різної 

статі з гострим коронарним 

синдромом без елевації 

сегмента ST, інфікованих 

Helicobacter pylori, із 

групами хворих, не 

інфікованих Helicobacter 

pylori. 

Група 1 – 131 

чоловік, 

інфікований 

Helicobacterpylori 

Підгрупа 1а – 32 чоловіки 

з ХГ, що додатково 

отримували ерадикаційну 

терапію 

Підгрупа 1б – 36 чоловіків 

із ФД, що додатково 

отримували ерадикаційну 

терапію 

Підгрупа 1в – 31 чоловік 

із ФД, що додатково 

отримували інгібітор 

протонної помпи  

Група 2 – 32 

чоловіки, не 

інфіковані 

Helicobacter pylori 

32 чоловіки, що додатково 

до стандартної 

фармакотерапії 

отримували інгібітор 

протонної помпи 

Група 3 – 129 

жінок, 

інфікованих 

Helicobacter pylori 

Підгрупа 3а – 32 жінок із 

ХГ, що додатково 

отримували ерадикаційну 

терапію 
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Продовження табл. 2.4 

1 2 3 

  Підгрупа 3б – 35 жінок із 

ФД, що додатково 

отримували ерадикаційну 

терапію 

Підгрупа 3в – 31 жінка з 

ФД, що додатково 

отримувала інгібітор 

протонної помпи  

Група 4 – 32 

жінки, не 

інфіковані 

Helicobacterpylori 

32 жінки, що додатково до 

стандартної 

фармакотерапії 

отримували інгібітор 

протонної помпи 

Контрольна група 

– 60 практично 

здорових осіб 

Чоловіків – 30,  

середній вік 63,9±7,3 

років  

Жінок – 30,  

середній вік 64,7±6,8 

років 

 

2.4 Статистичні методи 

 

Статистична обробка даних проводилася згідно з методами статистичних 

досліджень, що рекомендовані для медико-біологічних досліджень. Обрахунки 

здійснювалися на персональному комп’ютері за допомогою програм 

«Statistica10.0» та «Microsoft Office Excel 2010» з використанням описової 

статистики. 
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При проведенні розрахунків попередньо оцінювали характер змінних (якісні 

та кількісні) та нормальність розподілу за методом Шапіро-Уілка. 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 із 

нормальним (гаусівським) розподілом визначали t–критерій Стьюдента, для 

вибірок із негаусівським розподілом – z-критерій Мана-Уітні.  

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. 

 

2.5 Забезпечення вимог біоетики 

 

Пацієнти були залучені в дослідження шляхом рандомізації. Усім хворим 

було роз’яснено мету і завдання дисертаційного 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. 

Комісія з питань біоетики медичного факультету ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» розглянула дизайн дослідження та встановила, що 

наданий для експертизи дизайн дисертаційної роботи складений із повним 

дотриманням правил безпеки для здоров’я обстежених, збереженням прав і 

канонів людської гідності пацієнтів, а також морально-етичних норм у 

відповідності до принципів Гельсінської декларації прав людини, Конвенції Ради 

Європи про права людини і біомедицини та відповідних законів України. 
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Висновок. Таким чином, нами обстежено 260 хворих на гострий коронарний 

синдром без елевації сегмента ST із коморбідною артеріальною гіпертензією і 

гелікобактерною інфекцією згідно діючих клінічних протоколів. Для виконання 

мети і завдань дослідження усі хворі стратифіковані за статтю на групи чоловіків 

та жінок, що в свою чергу були поділені на підгрупи пацієнтів, інфікованих 

Helicobacter pylori, які отримували ерадикаційну терапію або тільки інгібітор 

протонної помпи додатково до стандартного лікування, та одну групу 

гелікобактер-негативних пацієнтів, яким додатково призначався інгібітор 

протонної помпи. 

Результати розділу 2 викладені у статті: [34]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЧАСТОТА ГЕЛІКОБАКТЕРНОЇ ІНФЕКЦІЇ І ОСОБЛИВОСТІ  

КЛІНІКО-АНАМНЕСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ХВОРИХ РІЗНОГО ВІКУ 

ТА СТАТІ З ГОСТРИМ КОРОНАРНИМ СИНДРОМОМ БЕЗ ЕЛЕВАЦІЇ 

СЕГМЕНТА ST 

 

Під час проведення першого етапу дослідження, серед 103 пацієнтів, 

направлених до Закарпатського обласного клінічного кардіологічного диспансеру 

із попереднім діагнозом ГКСбелST, інфікування НР було виявлене у 83 пацієнтів 

(80,5%), з них достовірно частіше – серед чоловіків (58 хворих, що складає 70,0% 

пацієнтів із високим титром сумарних антитіл до HP) порівняно з жінками (25 

хворих, 30,0%; p<0,05).  

Серед хворих із негативним результатом обстеження та HP статевий 

розподіл був більш рівномірним: 9 (47%) чоловіків і 11 (53%) жінок. З одного 

боку, чоловіча стать є некоригованим фактором ризику ІХС загалом і ГКС 

зокрема, тож переважання чоловіків у досліджуваній вибірці узгоджується з 

даними літератури. З іншого боку, оскільки більшість обстежених хворих 

виявилися інфікованими HP, а також не виявлено значного переважання тієї чи 

іншої статі серед хворих із негативними результатами обстеження на HP, що 

може вказувати на зв’язок даної інфекції з виникненням гострого коронарного 

синдрому, особливо у чоловіків.  

Розподіл обстежених хворих за віком і статтю з врахуванням інфікування 

HP приведений у табл. 3.1. 

Виявлено, що серед чоловіків усіх вікових груп частота інфікування 

гелікобактеріозом удвічі (в середньому та похилому віці) або навіть утричі (в 

похилому віці) вища порівняно з жінками. Під час аналізу частоти гелікобактерної 

інфекції серед чоловіків і жінок різного віку виявлено вищу частоту інфікування у 

середньому та похилому віці, порівняно зі старечим, без виражених гендерних 

особливостей. 
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Таблиця 3.1 – Розподіл обстежених хворих за віком і статтю з 

врахуванням інфікування HP 

Вік Стать Чоловіки Жінки 

n % n % 

Середній вік 

(45-59 років) 

НР+ 23 28% 10 12% 

НР- 3 15% 4 20% 

Похилий вік  

(60-74 роки) 

НР+ 30 36% 13 16% 

НР- 4 20% 6 30% 

Старечий вік 

(75-90 років) 

НР+ 5 6% 2 2% 

НР- 2 10% 1 5% 

  

 Розподіл пацієнтів за клінічними діагнозами після дообстеження в умовах 

кардіологічного стаціонару приведений на рис. 3.1. Для більш демонстративного 

відображення важкості клінічного перебігу, хворі з гострим інфарктом міокарда 

(ІМ) та перенесеним ІМ у анамнезі були об’єднані в категорію «інфаркт 

міокарда».  

 

Рисунок 3.1 – Розподіл обстежених пацієнтів за клінічними діагнозами 

після до обстеження в умовах кардіологічного стаціонару 

Примітка: *р<0,05 порівняно з хворими, не інфікованими Helicobacter pylori 
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 Виявлено достовірно (втричі) вищу частоту ІМ серед хворих на ГКС, 

інфікованих НР, порівняно з неінфікованими, і майже вдвічі нижчу – стабільної 

стенокардії напруги (ССН) – серед неінфікованих НР, що узгоджується з даними 

літератури про вищу інтенсивність механізмів, які сприяють посиленню 

атерогенезу при наявності гелікобактеріозу.  

 При аналізі нозологічної структури захворювань серед чоловіків і жінок 

різних вікових груп, що були госпіталізовані з ГКС, було виявлено наступне (рис. 

3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Розподіл за нозологіями обстежених пацієнтів різного віку 

з урахуванням інфікування Helicobacter pylori 

Примітки: * p<0,05 

ІМ – інфаркт міокарда 

ССН – стабільна стенокардія напруги 

НС – нестабільна стенокардія 

  

Виявлено достовірно вищу частоту ІМ серед хворих середнього віку, 

інфікованих НР, порівняно з неінфікованими, серед яких у цій віковій групі ІМ 

нами не діагностовано зовсім, що може свідчити на користь обтяжуючого впливу 
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НР на перебіг ІХС, у тому числі омолодження ІМ. Крім того, частота ІМ у 

похилому віці була втричі вищою також серед хворих, інфікованих НР, порівняно 

з неінфікованими. Щоправда, ці дані не були вірогідними, імовірно через 

обмеженість досліджуваної вибірки. Разом з тим, частота ІМ, ССН і НС зростали 

від середнього до похилого віку із зниженням – у старечому віці незалежно від 

інфікування НР.  

Серед чоловіків середнього віку, інфікованих НР, достовірно частіше 

відмічено ІМ, порівняно з жінками (10% і 0% відповідно, p<0,05), а також 

набагато частіше – ССН (7% і 1% відповідно, p<0,05), і дещо частіше – НС (1% і 

0% відповідно, p<0,05). У похилому віці спостерігалася подібна тенденція: 

частота ІМ була в 4 рази вищою серед чоловіків, інфікованих НР, порівняно з 

жінками (39% і 11% відповідно), частота ССН – в 6 разів (18% серед чоловіків 

проти 3% у жінок), НС – 1% серед чоловіків і не спостерігалася серед обстежених 

нами жінок даної вікової групи, інфікованих НР. Отже, НР міг негативно 

вплинути на перебіг ІХС, сприяючи обтяженню перебігу, особливо серед 

чоловіків середнього та похилого віку. 

Серед хворих середнього віку, неінфікованих НР, ІМ і НС не виявлялися 

взагалі, частота ССН була однаковою серед чоловіків та жінок і становила 1%, а в 

похилому віці частота ІМ та НС у чоловіків та жінок співпадала і складала 1%, 

частота ССН – була дещо вищою серед чоловіків порівняно з жінками, але не 

вірогідно (7% проти 5% відповідно, р>0,05). У старечому віці суттєвої різниці 

частоти ІМ, ССН та НС серед хворих різного віку та статі, інфікованих та 

неінфікованих НР, нами не виявлено. Так, частота ІМ та НС у хворих цієї вікової 

категорії становила 1% серед чоловіків і 0% - у жінок та співпадала для обох 

нозологій у групах пацієнтів, інфікованих і неінфікованих НР, а частота ССН 

також співпадала і складала 1% серед чоловіків та жінок незалежно від наявного 

чи відсутнього інфікування НР.  

Таким чином, під час вибору тактики ведення хворих на гострий 

коронарний синдром доцільно звернути увагу на ретельний збір 

гастроентерологічних скарг із включенням до діагностично-лікувального 
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комплексу обстеження на предмет інфікування Helicobacter pylori та, відповідно, 

ерадикацію даного збудника у разі його виявлення, особливо у чоловіків 

середнього та похилого віку. 

Результати власних досліджень розділу 3 викладені у статтях: [33, 35]. 

Результати власних досліджень розділу 3 апробовані на наукових форумах: 

[32, 112]. 
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РОЗДІЛ 4 

 ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ І ЗМІН 

ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМИ, ЕХОКАРДІОСКОПІЇ ТА КОРОНАРОГРАФІЇ  

У ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК ІЗ ГОСТРИМ КОРОРАРНИМ СИНДРОМОМ 

БЕЗ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST І СУПУТНІМ 

ГЕЛІКОБАКТЕРАСОЦІЙОВАНИМ ХРОНІЧНИМ ГАСТРИТОМ  

 

4.1 Особливості клініко-анамнестичних показників у групах пацієнтів 

різної статі, інфікованих та неінфікованих Helicobacter pylori 

 

При порівнянні клінічних проявів згідно контрольного списку симптомів 

гострого коронарного синдрому (за Cantoetal., 2013) серед чоловіків виявлено 

наступне (табл.4.1 і 4.2). 

 

Таблиця 4.1 – Інтенсивність основних симптомів гострого коронарного 

синдрому без елевації сегмента ST серед чоловіків із супутнім 

гелікобактерасоційваним хронічним гастритом, (M±m), балів 

 

Симптом НР+ НР- 

n=32 ХГ 

n=32 

ФД 

n=67 

1 2 3 4 

1. Відчуття стискання в грудній 

клітці 

8,92±0,38*+ 8,15±0,43* 7,14±0,31 

2. Біль у плечі 4,78±0,29*+ 3,92±0,23* 3,01±0,43 

3. Пітливість 3,67±0,31*+ 3,45±0,27* 2,79±0,32 

4. Серцебиття 3,18±0,23*+ 2,57±0,25*+ 1,86±0,18 

5. Дискомфорт у грудній клітці 9,57±0,24 9,43±0,21 9,32±0,15 

6. Біль у верхній частині спини 4,18±0,28*+ 3,79±0,2* 3,02±0,22 

7. Задишка 9,24±0,32*+ 8,93±0,3* 7,97±0,36 
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Продовження табл. 4.1 

1 2 3 4 

8. Біль у руці 2,77±0,21 2,68±0,12 2,45±0,24 

9. Незвична слабкість 8,92±0,68 8,82±0,76 8,14±0,26 

10. Нудота 2,48±0,37 2,26±0,34 2,18±0,24 

11. Запаморочення 8,68±0,25*+ 8,02±0,23* 7,46±0,22 

12. Біль у грудній клітці 9,87±0,38*+ 9,04±0,4* 7,26±0,35 

13. Явища диспепсії 7,62±0,57*+ 6,76±0,55 * 7,16±0,45 

Примітки: *p<0,05 порівняно з неінфікованими Helicobacter pylori; 

+ p<0,05 порівняно з групою ФД; 

НР+ – інфіковані Helicobacter pylori; 

HP- – неінфіковані Helicobacter pylori; 

ХГ – хронічний гастрит; 

ФД – функціональна диспепсія. 

 Серед чоловіків у групі НР+ зі змінами СОШ за результатами ФЕГДС 

виявлено найвищу інтенсивність больового синдрому (біль у грудній клітці, плечі 

та верхній частині спини), а також суб’єктивного відчуття пітливості, серцебиття і 

шлукового розладу порівняно із групами НР+ без змін слизової оболонки шлунка 

згідно ФЕГДС і НР-, що вказує на посилення цих скарг із прогресуванням 

гелікобактерної інфекції до розвитку органічних змін СОШ. 

 Результати оцінки основних симптомів ГКС серед жінок приведені в табл. 

4.2. 

Серед НР+ жінок обох груп порівняно з групою НР- відмічено достовірно 

вищу інтенсивність усіх скарг, окрім болю у верхній частині спини та руці й 

незвичної слабкості. При цьому більшість як типових для ГКС скарг (біль у 

грудній клітці та плечі, відчуття стискання і дискомфорту в грудній клітці), так і 

диспептичних (нудота і шлунковий розлад) були істотно вираженіші у групі НР+ 

жінок із ХГ порівняно з групами НР+ жінок без таких змін та НР-, що свідчить 

про погіршення клінічного перебігу в жінок із ГКСбелST із ЕАГ із 

прогресуванням гелікобактерної інфекції. 
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Таблиця 4.2 – Інтенсивність основних симптомів гострого коронарного 

синдрому без елевації сегмента ST серед жінок чоловіків із супутнім 

гелікобактерасоційваним хронічним гастритом, (M±m), балів 

 

Симптом НР+ НР- 

n=32 ХГ 

n=31 

ФД 

n=61 

1 2 3 4 

1. Відчуття стискання в грудній 

клітці 

7,26 ±0,31*+ 6,89±0,37* 6,32±0,22 

2. Біль у плечі 2,56 ±0,3*+ 2,12±0,13* 1,48±0,4 

3. Пітливість 3,87 ±0,37 *+ 3,96±0,26* 3,54±0,28 

4. Прискорене серцебиття 4,55 ±0,25 * 4,64±0,22* 3,85±0,17 

5. Дискомфорт у грудній клітці 8,92 ±0,12*+ 8,68±0,19* 8,05±0,13 

6. Біль у верхній частині спини 1,68 ±0,25 1,62±0,24 1,45±0,26 

7. Задишка 9,78 ±0,38* 9,65±0,37* 8,72±0,48 

8. Біль у руці 2,58 ± 0,42 2,11±0,17 2,66±0,25 

9. Незвична слабкість 8,86 ±0,67 8,13±0,64 7,86±0,32 

10. Нудота 3,96 ±0,38*+ 3,41±0,27* 1,76±0,46 

11. Запаморочення 7,94 ±0,43*+ 7,37±0,31* 6,31±0,38 

12. Біль у грудній клітці 7,96 ±0,48*+ 7,22±0,44* 6,87±0,63 

13. 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; 

НР+ – інфіковані Helicobacter pylori; 

HP- – неінфіковані Helicobacter pylori; 

ХГ – хронічний гастрит; 

ФД – функціональна диспепсія. 
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НР+ чоловіки відмічали достовірно вищу інтенсивність болю у верхній 

частині спини, порівняно з НР-, у той час як серед жінок незалежно від фактору 

інфікування НР вираженість цього симптому була істотно нижчою порівняно з 

чоловіками і суттєво не відрізнялася у підгрупах НР+ і НР-.  

Вищу інтенсивність больового синдрому за 10-бальною шкалою відмічено у 

групах пацієнтів обох статей, інфікованих НР, порівняно з неінфікованими, а 

також – у чоловіків порівняно з жінками незалежно від інфікування НР. Вища 

інтенсивність показників болю і відчуття стискання в грудній клітці та болю в 

плечі як серед чоловіків, так і жінок, порівняно із НР- (р<0,05) узгоджується з 

даними літератури про можливе обтяження клінічного перебігу серцево-судинних 

захворювань, у тому числі ГКС, за умов гелікобактерної інфекції.  

Разом з тим, інтенсивність відчуття стискання в грудній клітці була 

вірогідно вищою в групі НР+ жінок порівняно із НР-, а серед НР+ чоловіків цей 

показник істотно не відрізнявся від НР- і був достовірно вищим порівняно із 

жінками у обох підгрупах.  

Задишка і запаморочення були також достовірно вираженіші серед НР+ 

чоловіків порівняно із НР-, а також порівняно із жінками. Разом із тим, НР+ жінки 

частіше вказували на прискорене серцебиття, порівняно з НР-, а також – 

порівняно з чоловіками обох підгруп. 

Нижча інтенсивність больового синдрому серед жінок із ГКС, порівняно із 

чоловіками, а також вираженіші диспептичні симптоми, узгоджуються з даними 

літератури про частий торпідний перебіг ГКСбелST із атиповою симптоматикою 

серед хворих старшого віку, особливо жінок. Разом із тим, достовірно вища 

інтенсивність больового синдрому, задишки і запаморочення в підгрупі НР+ 

чоловіків порівняно із НР-, а також із жінками можуть вказувати на вираженіший 

зв’язок гелікобактерної інфекції та клінічного перебігу ГКСбелST із коморбідною 

ЕАГ у пацієнтів чоловічої статі. 

Слід зазначити, що інтенсивність симптомів з боку ШКТ (як нудоти, так і 

шлункових розладів загалом) була достовірно вищою серед НР+ жінок порівняно 

із чоловіками, різниця в групах НР+ і НР- була вірогідною за вираженістю 
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шлункового розладу серед хворих обох статей і нудоти – серед чоловіків, що 

узгоджується з даними літератури про перебіг гелікобактерної інфекції, у тому 

числі за умов функціональних розладів [11, 14]. 

Оцінка симптомів диспепсії серед чоловіків приведена в табл. 4.3.  

Виявлено достовірно вираженіший симптом важкості в епігастрії в групі 

НР+ чоловіків із супутнім ХГ, порівняно з групами ФД і НР-. Крім того, пацієнти, 

інфіковані НР, порівняно з неінфікованими, відмічали більш виражене здуття в 

надчеревній ділянці, без достовірної різниці в групах із 

гелікобактерасоційованими ХГ і ФД. 

 

Таблиця 4.3 – Інтенсивність диспептичних симптомів за шкалою Likert 

серед чоловіків із гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST із 

супутнім гелікобактерасоційваним хронічним гастритом, (M±m) 

Симптом НР+ НР-,  

n=32 ХГ 

n=32 

ФД 

n=67 

1. Біль у епігастрії  4,16±0,11 4,05±0,11 4,24±0,13 

2. Важкість у епігастрії 2,61±0,22*+ 2,01±0,25* 3,92±0,36 

3. Відчуття переповнення після 

їжі 

3,58±0,23 3,55±0,27 3,79±0,32 

4. Здуття в надчеревній ділянці 2,63±0,23* 2,57±0,25* 1,86±0,18 

Примітки: *p<0,05 порівняно з неінфікованими Helicobacter pylori; 

+ p<0,05 порівняно з групою ФД; 

НР+ – інфіковані Helicobacter pylori; 

HP- – неінфіковані Helicobacter pylori; 

ХГ – хронічний гастрит; 

ФД – функціональна диспепсія. 

 

Під час оцінки диспептичних симптомів за шкалою Likert у жінок виявлено 

наступне (табл. 4.4). 
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Серед НР+ жінок, порівняно із НР-, відмічено достовірно нижчу 

інтенсивність практично всіх зазначених диспептичних симптомів, без істотної 

різниці в групах із супутнім ХГ та ФД.  

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 

вираженішими серед НР- жінок, порівняно з НР+, а також порівняно з чоловіками.  

 

Таблиця 4.4 – Інтенсивність диспептичних симптомів за шкалою Likert 

серед жінок із гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST із 

супутнім гелікобактерасоційованим хронічним гастритом, (M±m) 

Симптом НР+ НР- 

n=32 ХГ 

n=31 

ФД 

n=61 

1. Біль у епігастрії  3,75±0,19 3,89±0,17 4,21±0,12 

2. Важкість у епігастрії 4,08±0,16* 4,12±0,13* 4,48±0,4 

3. Відчуття переповнення після 

їжі 

4,16±0,26* 4,07±0,32* 4,54±0,28 

4. Здуття в надчеревній ділянці 4,47±0,31* 4,64±0,22* 3,85±0,17 

Примітки: *p<0,05 порівняно з неінфікованими Helicobacter pylori; 

+ p<0,05 порівняно з групою ФД; 

НР+ – інфіковані Helicobacter pylori; 

HP- – неінфіковані Helicobacter pylori; 

ХГ – хронічний гастрит; 

ФД – функціональна диспепсія. 

 

Клінічна характеристика абдомінального больового синдрому серед 

обстежених пацієнтів із ГКСбелST приведена у табл. 4.5 і 4.6. 

 Пацієнти, не інфіковані НР, у 5 разів частіше скаржилися на біль, розлитий 

по всьому животу, а хворі з гелікобактерасоційованим хронічним гастритом у 
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2-3 рази частіше порівняно з групами хворих ФД і НР- відмічали біль, що 

виникає протягом 30 хв після їжі та після вживання гострої їжі. 

 

Таблиця 4.5 – Клінічна характеристика абдомінального больового 

синдрому серед обстежених чоловіків із гострим коронарним синдромом без 

елевації сегмента ST та супутнім гелікобактерасоційованим хронічним 

гастритом  

Ознака 

НР+ НР- 

n=32 ХГ 

n=32 

ФД 

n=67 

N % N % n % 

1 2 3 4 5 6 7 

Локалізація болю 

Епігастрій 24 75 45 72 28 84 

Праве підребер‘я 3 7 9 15 4 11 

Ліве підребер‘я 2 5 2 3 2 5 

Навколопупкова ділянка 1 1 0 0 0 0 

Весь живіт 5 12 6 10 22 65 

Іррадіація болю 

Немає 29 87 59 91 25 76 

В спину 3 7 2 4 5 13 

В ліве підребер‘я 1 3 2 4 2 5 

В праве підребер‘я 0 0 1 1 0 0 

В серце 1 3 0 0 2 6 

Залежність болю від їжі 

Не залежить 23 72 47 83 28 84 

Натще  3 11 4 6 2 7 

Протягом 30 хв після їжі 7 23 9 12 3 6 

Через 1 годину після їжі 1 3 0 0 1 3 

Через 1,5 год після їжі 0 0 0 0 1 3 
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Продовження табл. 4.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Біль виникає вночі 1 3 1 2 4 10 

Після грубої їжі 2 6 3 4 3 9 

Після гострої їжі 5 15 6 9 8 22 

Після жирної їжі 4 11 7 12 6 17 

Біль виникає після 

психоемоційного навантаження 

20 60 24 40 32 86 

Примітки: НР+ – інфіковані Helicobacter pylori; 

 HP- – неінфіковані Helicobacter pylori; 

ХГ – хронічний гастрит; 

ФД – функціональна диспепсія. 

 

Серед обстежених жінок відмічено аналогічну тенденцію: більшість 

скаржилися на біль у епігастрії без іррадіації та чіткого зв’язку із вживанням 

їжі, при цьому пацієнтки з ХГ частіше, порівняно з іншими групами, відмічали 

виникнення болю протягом 30 хв після вживання їжі.  

 

Таблиця 4.6 – Клінічна характеристика абдомінального больового 

синдрому серед обстежених жінок із гострим коронарним синдромом без 

елевації сегмента ST та супутнім гелікобактерасоційованим хронічним 

гастритом  

Ознака 

НР+ НР- 

n=32 ХГ 

n=31 

ФД 

n=61 

N % N % n % 

1 2 3 4 5 6 7 

Локалізація болю 

Епігастрій 29 88 60 72 28 84 

Праве підребер‘я 3 8 15 18 5 15 

Ліве підребер‘я 1 3 3 5 0 0 
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Продовження табл. 4.6  

1 2 3 4 5 6 7 

Навколопупкова ділянка 0 0 0 0 0 0 

Весь живіт 1 3 3 5 1 1 

Іррадіація болю 

Немає 7 85 58 94 24 75 

В спину 4 9 1 1 5 13 

В ліве підребер’я 1 3 2 4 2 5 

В праве підребер’я 0 0 1 1 1 2 

В серце 1 3 0 0 2 5 

Залежність болю від їжі 

Не залежить 22 68 47 83 28 84 

Натще  3 6 4 6 2 4 

Протягом 30 хв після їжі 7 23 8 11 3 6 

Через 1 годину після їжі 1 3 0 0 1 3 

Через 1,5 год після їжі 0 0 0 0 1 3 

Біль виникає вночі 1 3 1 2 3 8 

Після грубої їжі 2 6 3 4 3 8 

Після гострої їжі 5 15 6 9 8 22 

Після жирної їжі 4 11 7 11 5 14 

Біль виникає після 

психоемоційного навантаження 

20 60 26 42 30 81 

Примітки: НР+ – інфіковані Helicobacter pylori; 

 HP- – неінфіковані Helicobacter pylori; 

ХГ – хронічний гастрит; 

ФД – функціональна диспепсія. 

 

Отже, серед обстежених пацієнтів із ГКСбелST, інфікованих НР, переважали 

скарги на біль у епігастрії без іррадіації та чіткого зв’язку із вживанням їжі, що 

виникає переважно після психоемоційного стресу, а НР- хворі відмічали біль, 
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розлитий по всьому животу, без істотної різниці у групах чоловіків та жінок. Серед 

хворих із ХГ відмічено переважання абдомінального больового синдрому, що 

виникає через 30 хв після їжі, порівняно з іншими групами. 

Під час аналізу інших симптомів, зазначених пацієнтами, виявлено 

наступне (табл. 4.7 і 4.8). 

 

Таблиця 4.7 – Характеристика інших симптомів, зазначених 

пацієнтами, серед чоловіків із гострим коронарним синдромом без елевації 

сегмента ST та супутнім гелікобактерасоційованим хронічним гастритом  

Примітки: НР+ – інфіковані Helicobacter pylori; 

HP- – неінфіковані Helicobacter pylori; 

ХГ – хронічний гастрит; 

ФД – функціональна диспепсія. 

Симптом 

НР+ НР-  

n=32 ХГ 

n=32 

ФД 

n=67 

N % n % N % 

1 2 3 4 5 6 7 

Біль голови 

Незначний 21 63 47 76 22 67 

Інтенсивний 13 39 16 24 11 33 

У ділянці чола 11 34 37 53 8 25 

У ділянці потилиці 6 19 9 15 5 16 

Розлитий, без чіткої локалізації 18 46 20 32 20 59 

При фізичному навантаженні 11 34 26 41 11 33 

Після стресу 21 65 31 49 22 67 

Інші симптоми 

Шум у вухах 25 78 48 77 9 28 

Мерехтіння мушок перед очима 18 56 36 58 14 44 

Набряки нижніх кінцівок увечері 25 76 57 84 13 38 
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Більшість обстежених чоловіків скаржилися на незначний біль голови, 

розлитий, без чіткої локалізації, найчастіше спровокований стресом, а також – 

шум у вухах, мерехтіння мушок перед очима і набряки нижніх кінцівок увечері, 

без істотної різниці в групах НР+ і НР-. 

 

Таблиця 4.8 – Характеристика інших симптомів, зазначених 

пацієнтами, серед жінок із гострим коронарним синдромом без елевації 

сегмента ST та супутнім гелікобактерасоційованим хронічним гастритом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симптом 

НР+ НР- 

ФЕГДС- 

n=32 

ХГ 

n=31 

ФД 

n=61 

N % n % n % 

1 2 3 4 5 6 7 

Біль голови 

Незначний 11 35 24 38 5 16 

Інтенсивний 4 13 12 19 5 16 

У ділянці чола 6 19 10 16 8 25 

У ділянці потилиці 3 10 5 8 5 16 

Розлитий, без чіткої 

локалізації 

6 19 9 14 8 25 

При фізичному 

навантаженні 

9 29 14 23 5 16 

Після стресу 8 26 16 25 6 19 

Інші симптоми 

Шум у вухах 10 33 15 25 9 28 

Мерехтіння мушок перед 

очима 

17 52 35 56 16 48 
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Продовження табл. 4.8 

Примітки: НР+ – інфіковані Helicobacter pylori; 

 HP- – неінфіковані Helicobacter pylori; 

ХГ – хронічний гастрит; 

ФД – функціональна диспепсія. 

 

Близько половини обстежених жінок скаржилися на шум у вухах, 

мерехтіння мушок перед очима і набряки нижніх кінцівок увечері. 

Під час фізикального обстеження виявлено наступне (табл. 4.9 і 4.10). 

 

Таблиця 4.9 – Особливості окремих результатів фізикального 

обстеження чоловіків із ГКС без елевації сегмента ST і супутнім 

гелікобактерасоційованим хронічним гастритом  

1 2 3 4 5 6 7 

Набряки нижніх кінцівок 

увечері 

19 59 35 56 17 53 

Симптом 

НР+ НР-  

n=32 ХГ 

n=32 

ФД 

n=67 

N % N % n % 

1 2 3 4 5 6 7 

Обстеження грудної клітки: 

Аускультація легень 

Везикулярне дихання 20 64 45 72 21 64 

Бронхіальне дихання 12 36 22 28 11 36 

Вологі хрипи 16 50 34 51 7 24 

Аускультація серця 

Тони середньої звучності 15 45 30 48 17 55 

Тони ослаблені 17 55 37 52 15 45 
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Продовження табл. 4.9 

Примітки: НР+ – інфіковані Helicobacter pylori; 

HP- – неінфіковані Helicobacter pylori; 

ХГ – хронічний гастрит; 

ФД – функціональна диспепсія. 

 

Серед обстежених НР+ чоловіків порівняно з НР-, у два рази частіше над 

легенями вислуховувалися вологі хрипи і мали місце збільшення печінки та 

набряки нижніх кінцівок, без істотної різниці серед хворих із ХГ чи ФД, у той час 

як у групі НР- частіше спостерігалася аритмічна серцева діяльність. При пальпації 

живота усі пацієнти відмічали болючість або чутливість у епігастрії, а також 

1 2 3 4 5 6 7 

Аритмічна серцева діяльність 8 24 17 28 16 48 

Акцент ІІ тону над аортою 21 64 41 54 12 36 

Обстеження живота: 

Біль або чутливість: 

У епігастрії 32 100 67 100 32 100 

У правому підребер’ї 12 36 20 32 11 34 

У лівому під ребер’ї 0 0 0 0 0 0 

У навколопупковій ділянці 0 0 0 0 0 0 

По всьому животу 0 0 0 0 0 0 

Перкусія і пальпація печінки: 

Не пальпується 3 10 35 56 23 73 

Виступає на 1см з-під реберної дуги 10 30 11 18 8 24 

Виступає на 2см з-під реберної дуги 19 60 21 32 1 3 

Набряки нижніх кінцівок:  

Відсутні 6 18 12 20 22 69 

Пастозність гомілок 9 29 20 32 1 3 

Визначаються 17 55 30 48 9 28 
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(третина обстежених хворих) – у ділянці правого підребер’я, без істотної різниці у 

порівнюваних групах. 

Серед чоловіків порівняно з жінками частіше спостерігалися жорстке 

дихання і вологі хрипи над легенями. При порівнянні даних перкусії і 

аускультації серця – у чоловіків порівняно з жінками частіше виявлялася 

аритмічна серцева діяльність.  

 

Таблиця 4.10 – Особливості окремих результатів фізикального 

обстеження жінок із ГКС без елевації сегмента ST і супутнім 

гелікобактерасоційованим хронічним гастритом  

Симптом 

НР+ НР-  

n=32 ХГ 

n=31 

ФД 

n=61 

n % n % n % 

1 2 3 4 5 6 7 

Обстеження грудної клітки 

Аускультація легень 

Везикулярне дихання 23 76 46 86 28 92 

Бронхіальне дихання 8 24 9 14 3 8 

Вологі хрипи 2 7 6 9 3 9 

Аускультація серця 

Тони середньої 

звучності 

15 45 40 65 22 67 

Тони ослаблені 16 55 22 35 10 33 

Аритмічна серцева 

діяльність 

8 24 19 30 4 12 

Акцент ІІ тону над 

аортою 

22 58 30 48 14 42 
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Продовження табл. 4.10 

Примітки: НР+ – інфіковані Helicobacter pylori; 

HP- – неінфіковані Helicobacter pylori; 

ХГ – хронічний гастрит; 

ФД – функціональна диспепсія. 

 

Серед обстежених жінок над легенями вислуховувалося переважно 

везикулярне дихання, тони серця були середньої звучності, під час пальпації 

живота відмічалися біль або чутливість у епігастрії та (серед окремих пацієнток) – 

у ділянці правого підребер’я, без достовірної різниці у групах НР+ і НР-. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обстеження живота 

Біль або чутливість 

У епігастрії 31 100 61 100 32 100 

У правому підребер‘ї 10 30 17 28 10 30 

У лівому підребер‘ї 0 0 0 0 0 0 

У навколопупковій 

ділянці 

0 0 0 0 0 0 

По всьому животу 0 0 0 0 0 0 

Перкусія і пальпація печінки 

Не пальпується 16 48 38 60 25 82 

Виступає на 1 см з-

під реберної дуги 

14 41 22 38 6 18 

Виступає на 2 см з-

під реберної дуги 

1 3 1 2 0 0 

Набряки нижніх кінцівок 

Відсутні 23 76 50 82 24 75 

Пастозність гомілок 0 0 0 0 8 25 

Визначаються 8 24 11 18 0 0 



81 
 

Показники артеріального тиску та пульсу в обстежених пацієнтів приведені 

в табл. 4.11-4.12. 

 

Таблиця 4.11 – Показники артеріального тиску та пульсу серед 

обстежених чоловіків із гострим коронарним синдромом без елевації 

сегмента ST із супутнім гелікобактерасоційованим хронічним гастритом 

Ознака НР+ НР-,  

n=32 ХГ 

n=32 

ФД 

n=67 

Систолічний артеріальний тиск, 

мм рт. ст.  

137,00±6,62 135,50±4,85 133,50±4,09 

Діастолічний артеріальний 

тиск, мм рт. ст. 

84,50±2,83 85,50±3,28 83,50±3,73 

Пульсовий артеріальний тиск, 

мм рт. ст. 

49,05±2,21 51,50±2,35 52,50±3,45 

Пульс, уд / хв. 70,50±2,37 72,80±2,67 73,90±2,75 

Примітки: *p<0,05 порівняно з неінфікованими Helicobacter pylori; 

+ p<0,05 порівняно з групою ФД; 

НР+ – інфіковані Helicobacter pylori; 

HP- – неінфіковані Helicobacter pylori; 

ХГ – хронічний гастрит; 

ФД – функціональна диспепсія. 

 

Під час аналізу показників артеріального тиску та пульсу серед обстежених 

чоловіків із ГКС без елевації сегмента ST нами не виявлено достовірної різниці в 

порівнюваних групах інфікованих і неінфікованих НР, із супутніми 

гелікобактерасоційованими ХГ чи ФД. Серед обстежених жінок із ГКСбелST, 

інфікованих НР, відмічено достовірно вищі показники систолічного і пульсового 

артеріального тиску, порівняно з неінфікованими НР, без істотної різниці за умов 

супутнього гелікобактерасоційованого ХГ або ФД. 
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Під час порівняння груп хворих різної статі, інфікованих та неінфікованих 

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, тільки у 20% виявлено пастозність гомілок. 

 

Таблиця 4.12 – Показники артеріального тиску та пульсу серед 

обстежених жінок із гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST 

із супутнім гелікобактерасоційованим хронічним гастритом 

Ознака НР+ НР-,  

n=32 ХГ 

n=31 

ФД 

n=61 

Систолічний артеріальний тиск, 

мм рт. ст.  

137,78±5,72* 133,45±4,43* 117,86±6,35 

Діастолічний артеріальний 

тиск, мм рт. ст. 

82,22±2,78 83,30±3,37 77,14±4,20 

Пульсовий артеріальний тиск, 

мм рт. ст. 

55,56±5,56* 52,60±4,25* 40,71±3,17 

Пульс, уд / хв. 72,11±5,43 70,98±5,72 65,29±3,45 

Примітки: *p<0,05 порівняно з неінфікованими Helicobacter pylori; 

+ p<0,05 порівняно з групою ФД; 

НР+ – інфіковані Helicobacter pylori; 

HP- – неінфіковані Helicobacter pylori; 

ХГ – хронічний гастрит; 

ФД – функціональна диспепсія. 

 

Титр сумарних антитіл у хворих із ГКСбелST, інфікованих НР, суттєво не 

відрізнявся серед чоловіків та жінок (10,29±0,83 S/CO і 9,50±1,03S/CO відповідно, 

p>0,05). Разом з тим, під час аналізу титру сумарних антитіл серед пацієнтів різної 
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статі, у яких верифіковано гелікобактерасоційований ХГ або ФД, виявлено 

достовірно вищий титр сумарних антитіл до НР серед жінок із ХГ 

(10,37±1,25S/CO) порівняно з жінками із ФД 7,77±1,60S/CO відповідно, p>0,01), у 

той час як серед чоловіків суттєвих відмінностей не спостерігалося 

(10,18±2,05S/CO і 10,36±0,94S/CO відповідно серед чоловіків, p>0,05). 

Виявлено достовірні (p<0,05) сильні кореляційні зв’язки титру сумарних 

антитіл до Helicobacterpylori із віком (r=0,7), чоловічою статтю (r=0,89), частотою 

інфаркту міокарда в 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 Helicobacterpylori та поглиблення серцевої недостатності у хворих із 

ГКСбелST на фоні ЕАГ, ускладненої ХСН, особливо серед чоловіків старшого 

віку. 

Отже, виявлені ознаки обтяження клінічного перебігу ГКС серед НР+ 

пацієнтів із ГКСбелST, порівняно із НР-, більше виражені серед чоловіків 

порівняно з жінками, що проявлялися вищою частотою ІМ у анамнезі, а також 

інтенсивністю больового синдрому і частотою периферичних набряків, що 

посилювалися із прогресуванням запальних змін слизової оболонки шлунка. 

Встановлено достовірну сильну позитивну кореляцію титру сумарних антитіл до 

НР із віком, чоловічою статтю, частотою ІМ у анамнезі та частотою 

периферичних набряків, вказуючи на обтяження перебігу ГКС і прогресування 

серцевої недостатності за умов гелікобактерної інфекції. 

 

4.2 Особливості окремих лабораторних та інструментальних показників 

у хворих різної статі з гострим коронарним синдромом і коморбідною 

артеріальною гіпертензією, інфікованих та неінфікованих Helicobacter pylori 

 

Основні показники гемограми із розрахунком співвідношень нейтрофілів до 

лімфоцитів (Н/Л) і тромбоцитів до лімфоцитів (Т/Л), що є високочутливими 

маркерами системного запалення, приведені в табл. 4.13 і 4.14. 
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Серед обстежених НР+ чоловіків із ГКС без ST, порівняно з НР-, виявлено 

достовірно вищі показники ШОЕ і Т/Л, що свідчить про вищу інтенсивність 

запального процесу на фоні гелікобактерної інфекції, без істотної різниці в групах 

із гелікобактерасоційованими ХГ та ФД. 

 

Таблиця 4.13 – Окремі показники гемограми у чоловіків із гострим 

коронарним синдромом без підйому сегмента ST та супутнім 

гелікобактерасоційованим гастритом (M±m) 

Показники НР+ НР-, n=32 

ХГ 

n=32 

ФД 

n=67 

Гемоглобін, г/л 133,7±4,24
*
 139,7±5,32 144,3 ±2,66 

Еритроцити, х10
12

/л 4,5 ±0,36
*
 4,8 ±0,23

*
 5,36 ±0,43 

Тромбоцити, х10
9
/л 285,43±25,90

*
 263,43±25,90

*
 230,56±10,51 

ШОЕ, мм/год 21,5±4,3
*
 19,4±4,3

*
 11,3±2,3 

Лейкоцити, х10
9
/л 9,15±0,3

*
 8,82±0,4

*
 7,37±0,83 

Нейтрофіли, х10
9
/л 4,80±1,6 4,73±1,3 4,71±0,93 

Лімфоцити, х10
9
/л 2,18±0,42 2,27±0,50 2,37±0,31 

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 

Примітки: *p<0,05 порівняно з неінфікованими Helicobacter pylori; 

НР+ – інфіковані Helicobacter pylori; 

  HP- – неінфіковані Helicobacter pylori; 

ХГ – хронічний гастрит; 

ФД – функціональна диспепсія. 

 

Серед обстежених НР+ жінок, порівняно з НР-, окрім ШОЕ і Т/Л, рівні 

нейтрофілів і Н/Л також були достовірно вищими, причому спостерігалася також 

істотна різниця ШОЕ, Т/Л і Н/Л у пацієнток із супутнім ХГ порівняно з групою ФД, 
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вказуючи на прогресування запального процесу серед хворих, інфікованих НР, більш 

вираженого за наявності органічних запальних змін слизової оболонки шлунка. 

 

Таблиця 4.14 – Окремі показники гемограми у жінок із гострим 

коронарним синдромом без підйому сегмента ST та супутнім 

гелікобактерасоційованим гастритом (M±m) 

Показники НР+ НР- 

n=32 ХГ 

n=31 

ФД 

n=61 

Гемоглобін, г/л 128,78 ±3,62 128,78 ±3,62 130,29 ±4,72 

Еритроцити, х10
12

/л 4,69±0,19 4,69±0,19 4,46±0,12 

Тромбоцити, х10
9
/л 232,22±18,28 224,13±15,62 244,4±31,93 

ШОЕ, мм/год 19,31±1,82
*+

 16,22±2,73
*
 13,71±1,1 

Лейкоцити, х10
9
/л 7,60±1,14 7,30±1,02 7,82±0,93 

Нейтрофіли, х10
9
/л 6,74±1,53

*
 5,56±1,31

*
 3,66±1,92 

Лімфоцити, х10
9
/л 1,35±0,61 1,88±0,4 2,34±1,09 

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; 

НР+ – інфіковані Helicobacter pylori; 

HP- – неінфіковані Helicobacter pylori; 

ХГ – хронічний гастрит; 

ФД – функціональна диспепсія. 

 

Серед НР+ чоловіків, порівняно з жінками, 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. 
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Відмічено достовірно нижчі показники гемоглобіну та еритроцитів і 

вірогідно вищий рівень тромбоцитів у обстежених чоловіків, інфікованих НР, 

порівняно з неінфікованими, чого не спостерігалося у групах чоловіків та жінок, 

неінфікованих НР, хоча ці показники залишалися в межах норми.  

Серед пацієнтів обох статей, інфікованих НР, виявлено достовірно вищі 

показники ШОЕ і Т/Л порівняно з неінфікованими, а серед чоловіків порівняно з 

жінками – також лейкоцитів і нейтрофілів, що може свідчити про вищу 

інтенсивність запального процесу на фоні гелікобактерної інфекції, особливо у 

чоловіків. Серед хворих обох статей, не інфікованих НР, достовірних 

відмінностей показників ШОЕ, лейкоцитів і Н/Л та Т/Л нами не виявлено. 

Виявлена достовірна різниця рівнів нейтрофілів і Н/Л та Т/Л серед жінок, 

інфікованих НР, порівняно з неінфікованими, може свідчити про вищу чутливість 

даних показників як маркерів запалення у жінок порівняно з чоловіками. 

Відношення Т/Л було достовірно вищим у пацієнтів, інфікованих НР, порівняно з 

неінфікованими, незалежно від статі, тож цей показник, очевидно, є найбільш 

чутливим із досліджених у хворих із ГКС.  

Показники ліпідограми обстежених пацієнтів приведені у табл. 4.15-4.16.  

 

Таблиця 4.15 – Окремі показники ліпідограми у чоловіків із гострим 

коронарним синдромом без підйому сегмента ST та супутнім 

гелікобактерасоційованим гастритом (M±m) 

Показники НР+ НР-, n=32 

ХГ 

n=32 

ФД 

n=67 

1 2 3 4 

Загальний 

холестерин, ммоль/л 
6,72±4,45

*
 6,38±4,36* 4,31±0,34 

ЛПНЩ, ммоль/л 4,42 ±0,39
*
 4,21±0,23* 2,75±0,27 

ЛПВЩ, ммоль/л 1,51±0,09 1,6±0,07 1,39±0,14 
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Продовження табл. 4.15 

1 2 3 4 

ТГ, ммоль/л 1,61±0,15
*
 1,52±0,18* 1,08±0,17 

КА, ум. од. 3,82±0,26
*+

 3,37±0,16* 2,62±0,18 

Примітки: *p<0,05 порівняно з неінфікованими Helicobacter pylori; 

+ p<0,05 порівняно з групою ФД; 

НР+ – інфіковані Helicobacter pylori; 

HP- – неінфіковані Helicobacter pylori; 

ХГ – хронічний гастрит; 

ФД – функціональна диспепсія; 

ЛПНЩ – ліпопротеїди низької щільності; 

ЛПВЩ – ліпопротеїди високої щільності; 

ТГ – тригліцериди; 

КА – коефіцієнт атерогенності. 

 

У групах чоловіків, інфікованих НР (із супутніми ХГ або ФД), порівняно з 

неінфікованими, відмічено достовірно вищі рівні загального холестерину (ЗХ), 

ЛПНЩ, ТГ і коефіцієнта атерогенності (КА), що свідчить про поглиблення 

дисліпідемії у хворих із ГКС за наявності гелікобактерної інфекції.  

Серед обстежених жінок, інфікованих НР (із супутніми ХГ або ФД), 

порівняно з неінфікованими, відмічено достовірно вищі рівні ЗХ, ЛПНЩ, ТГ і 

КА, без істотних відмінностей порівняно з чоловіками. Слід зазначити, що КА був 

достовірно вищим у групах НР+ пацієнтів із супутнім ХГ порівняно з групою ФД, 

вказуючи на прогресування дисліпідемії із прогресуванням запального процесу 

слизової оболонки шлунка та, ймовірно, системного запалення.  

Серед НР+ жінок із супутньою ФД, порівняно з чоловіками, виявлено 

вірогідно нижчі рівні лейкоцитів ((7,56±1,07)х109/л і (8,89±0,5)х109/л відповідно, 

p<0,05), нейтрофілів ((5,48±1,22)х109/л і (4,91±1,08)х109/л відповідно, p<0,05) і 

Т/Л ((120,72±20,16) х109/л і (146,75±32,43)х109/л відповідно, p<0,05), що може 
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вказувати на вищу інтенсивність запального процесу серед обстежених чоловіків 

із ГКС, інфікованих Helicobacter pylori, порівняно з жінками, навіть за відсутності 

доведених органічних змін слизової оболонки шлунка згідно ФЕГДС. 

 

Таблиця 4.16 – Окремі показники ліпідограми у жінок із гострим 

коронарним синдромом без підйому сегмента ST та супутнім 

гелікобактерасоційованим гастритом (M±m) 

Показники НР+ НР-, n=32 

ХГ 

n=32 

ФД 

n=67 

Загальний 

холестерин, 

ммоль/л 

6,68±4,57
*
 6,48±0,31* 4,4±0,25 

ЛПНЩ, ммоль/л 4,32 ±0,38
*
 3,46±0,48* 2,8±0,18 

ЛПВЩ, ммоль/л 1,41±0,08* 1,25±0,11* 2,01±0,36  

ТГ, ммоль/л 1,73±0,18
*
 1,68±0,24* 0,99±0,12 

КА, ум. од. 3,88±0,37
*+

 3,46±0,21* 2,47±0,16 

Примітки: *p<0,05 порівняно з неінфікованими Helicobacter pylori; 

+ p<0,05 порівняно з групою ФД; 

НР+ – інфіковані Helicobacter pylori; 

HP- – неінфіковані Helicobacter pylori; 

ХГ – хронічний гастрит; 

ФД – функціональна диспепсія; 

ЛПНЩ – ліпопротеїди низької щільності; 

ЛПВЩ – ліпопротеїди високої щільності; 

ТГ – тригліцериди; 

КА – коефіцієнт атерогенності. 

 

Показники коагулограми обстежених пацієнтів наведені в табл. 4.17 і 4.18. 
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Таблиця 4.17 – Характеристика окремих показників коагулограми 

обстежених чоловіків із ГКС без елевації сегмента ST з супутнім 

гелікобактерасоційованим ХГ (M±m) 

Показники НР+ НР- 

n=32 ХГ 

n=31 

ФД 

n=61 

Протромбіновий 

індекс (ПІ), % 

80,72±7,92 82,17±6,65 83,27±6,52 

Протромбіновий 

час, (ПЧ), с 

21,95±2,14 22,42±2,46 22,9±2,83 

Міжнародне 

нормалізаційне 

співвідношення 

(МНС) 

1,31±0,13 1,43±0,56 1,28±0,38 

Активований 

частковий 

тромбопластиновий 

час (АЧТЧ), с 

31,53±1,66* 31,22±1,25* 29,42±1,14 

Примітки: *p<0,001 порівняно з неінфікованими Helicobacter pylori; 

НР+ – інфіковані Helicobacter pylori; 

  HP- – неінфіковані Helicobacter pylori; 

ХГ – хронічний гастрит; 

ФД – функціональна диспепсія. 

 

Серед чоловіків із ГКСбелST, інфікованих НР, виявлено достовірно вищий 

АЧТЧ, порівняно з неінфікованими НР, без достовірної різниці в пацієнтів із ХГ 

або ФД. 

Серед обстежених жінок із ГКСбелST, інфікованих НР, порівняно з 

неінфікованими, виявлено достовірно вищі ПІ та показник АЧТЧ, без достовірної 
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різниці ПІ в групах із супутніми гелікобактерасоційованими ХГ або ФД. Разом із 

тим, АЧТЧ в групі жінок із ГКС без елевації сегмента ST і супутнім 

гелікобактерасоційованим ХГ був достовірно вищим порівняно з групою ФД 

(достовірно не відрізнявся від показника групи неінфікованих НР). 

Слід зазначити, що показник ПІ серед обстежених пацієнтів із ГКСбелST і 

супутнім гелікобактерасоційованим ХГ був достовірно нижчим, а МНС - 

достовірно вищим у групі чоловіків порівняно із жінками. Слід зазначити, що всі 

приведені показники коагулограми не виходили за межі нормальних значень. 

Результати УЗД органів черевної порожнини показали 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 істотної 

різниці 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). 

 

Таблиця 4.18 – Характеристика окремих показників коагулограми 

обстежених жінок із ГКС без елевації сегмента ST з супутнім 

гелікобактерасоційованим ХГ (M±m) 

Показники НР+ НР- 

n=32 ХГ 

n=31 

ФД 

n=61 

1 2 3 4 

Протромбіновий 

індекс (ПІ), % 

93,52±2,59** 90,13±2,45* 87,67±3,76 

Протромбіновий 

час, (ПЧ), с 

19,61±0,75 22,42±2,46 19,83±1,16 
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Продовження табл. 4.18 

1 2 3 4 

Міжнародне 

нормалізаційне 

співвідношення 

(МНС) 

1,09±0,04 1,03±0,05 1,16±0,07 

Активований 

частковий 

тромбопластиновий 

час (АЧТЧ), с 

30,67±1,16**+ 26,22±1,25 25,19±1,32 

Примітки: *p<0,01 порівняно з неінфікованими Helicobacter pylori; 

**p<0,001 порівняно з неінфікованими Helicobacter pylori; 

+p<0,001 порівняно з групою ФД; 

НР+ – інфіковані Helicobacter pylori; 

HP- – неінфіковані Helicobacter pylori; 

ХГ – хронічний гастрит; 

ФД – функціональна диспепсія. 

 

Основні зміни ЕКГ обстежених пацієнтів показані на рис. 4.1. 

Серед жінок, інфікованих НР, порівняно з неінфікованими, достовірно 

частіше спостерігалися зміни частоти серцевих скорочень (як тахікардія, так і 

брадикардія), а також ознаки гіпертрофії ЛШ та ішемії міокарда. Разом з тим, 

серед чоловіків такої тенденції не спостерігалося, а порушення ритму (в 

основному фібриляція передсердь) достовірно частіше реєструвалися у ґрупі НР- 

порівняно з НР+. Достовірної різниці змін ЕКГ у підгрупах чоловіків і жінок із 

гелікобактерасоційованими ХГ і ФД нами не виявлено. 
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Рисунок 4.1 – Основні зміни електрокардіоґрами обстежених пацієнтів 

різної статі, ушпиталених із гострим коронарним синдромом без елевації 

сеґмента ST і супутнім гелікобактерасоційованим хронічним гастритом 

Примітки: *p<0,05 порівняно з неінфікованими Helicobacter pylori; 

+ p<0,05 порівняно з групою ФД; 

НР+ – інфіковані Helicobacter pylori; 

HP- – неінфіковані Helicobacter pylori; 

ХГ – хронічний гастрит; 

ФД – функціональна диспепсія. 

 

Зміни показників ЕхоКС обстежених чоловіків наведені у табл. 4.19. 

Серед обстежених чоловіків, інфікованих НР, порівняно з неінфікованими, 

виявлено достовірно нижчий показник ФВ, без істотної різниці у групах ХГ і ФД. 

Крім того, показники КСР, КДО і розміру МШПд були істотно вищими у 

пацієнтів із гелікобактерасоційованими ХГ і ФД, порівняно з неінфікованими, без 

достовірної різниці у групах ХГ і ФД. Розмір МШП перевищував нормальний в 

усіх ґрупах чоловіків. 
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У групах НР+ пацієнтів із супутнім ХГ порівняно з ФД відмічено істотно 

нижчу ФВ та вираженіше потовщення МШП, що може свідчити про поглиблення 

серцевої недостатності та перевантаження шлуночків із прогресуванням 

запального процесу, викликаного НР. 

 

Таблиця 4.19 – Окремі показники ехокардіоскопії у обстежених 

чоловіків із гострим коронарним синдромом без елевації сеґмента ST і 

супутнім гелікобактерасоційованим хронічним гастритом(М±m) 

Показники НР+ НР- 

n=32 ХГ 

n=31 

ФД 

n=61 

1 2 3 4 

Фракція викиду (ФВ), 

% 

52,43±3,40* 51,50±3,46* 58,21±3,74 

Кінцевий систолічний 

резерв (КСР), см 

3,86±0,44* 3,94±0,38* 3,39±0,40 

 Кінцевий 

діастолічний резерв 

(КДР), см 

5,07±0,26 5,04±0,22 5,37±0,23 

Кінцевий систолічний 

об’єм (КСО), мл 

59,75±7,81 56,33±9,04 57,71±8,97 

Кінцевий 

діастолічний об’єм 

(КДО), мл 

148,75±9,85* 137,57±5,13* 119,67±4,83 

Товщина 

міжшлуночкової 

перетинки у діастолу 

 (МШПд), см 

1,26±0,04* 1,28±0,09* 1,17±0,02 
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Продовження табл. 4.19 

1 2 3 4 

Задня стінка лівого 

шлуночка у фазі 

діастоли 

 (ЗСЛШ), см 

1,18±0,05 1,13±0,09  1,16±0,03 

Правий шлуночок 

 (ПШ), см 

3,92±0,11* 3,80±0,17* 3,39±0,16 

Примітки: *p<0,05 порівняно з НР-; 

+ p<0,05 порівняно з групою ФД; 

# p<0,05 порівняно з жінками; 

НР+ – інфіковані Helicobacter pylori; 

HP- – неінфіковані Helicobacter pylori; 

ПШ – правий шлуночок; 

ЗСЛШ – задня стінка лівого шлуночка в фазі діастоли; 

МШПд – товщина міжшлуночкової перетинки в фазі діастоли; 

КСР – кінцевий систолічний резерв; 

КДР – кінцевий діастолічний резерв; 

КСО – кінцевий систолічний об’єм; 

КДР – кінцевий діастолічний об’єм; 

ФВ – фракція викиду. 

 

Під час аналізу окремих показників ехокардіоскопії у обстежених жінок із 

ГКСбелST (табл. 4.20) виявлено підвищений показник КСР порівняно з віковою 

нормою в усіх клінічних підгрупах. КДО був істотно вищим за нормальні 

показники тільки у жінок, інфікованих НР, без істотної різниці у групах ХГ і ФД. 

Розмір МШП перевищував нормальний в обох групах жінок, інфікованих НР, без 

достовірної різниці серед пацієнток із гелікобактерасоційованими ХГ чи ФД, в 

той час як у групі жінок НР- він залишався в межах норми. 
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Таблиця 4.20 – Окремі показники ехокардіоскопії у обстежених жінок із 

гострим коронарним синдромом без елевації сеґмента ST і супутнім 

гелікобактерасоційованим хронічним гастритом(М±m) 

Показники НР+ НР- 

n=32 ХГ 

n=31 

ФД 

n=61 

ФВ, % 54,50±4,24 56,17±2,13  56,68 ±3,56 

КСР, см 3,43±0,33 3,95±0,15* 3,25±0,26 

КДР, см 5,02±0,11 5,30±0,40 4,83±0,18 

КСО, мл 61,5±8,50* 58,75±8,99 53,33±8,29 

КДО, мл 124,50±1,50* 122,33±4,62* 110,75±6,64 

МШПд, см 1,21±0,03* 1,20±0,04* 1,06±0,02 

ЗСЛШ, см 1,15±0,05* 1,10±0,06 1,03±0,03 

ПШ, см 3,40±0,40 3,20±0,30 3,13±0,10 

Примітки: *p<0,05 порівняно з НР-; 

+ p<0,05 порівняно з групою ФД; 

# p<0,05 порівняно з жінками; 

НР+ – інфіковані Helicobacter pylori; 

HP- – неінфіковані Helicobacter pylori; 

ПШ – правий шлуночок; 

ЗСЛШ – задня стінка лівого шлуночка в фазі діастоли; 

МШПд – товщина міжшлуночкової перетинки в фазі діастоли; 

КСР – кінцевий систолічний резерв;  

КДР – кінцевий діастолічний резерв; 

КСО – кінцевий систолічний об’єм;  

КДР – кінцевий діастолічний об’єм; 

ФВ – фракція викиду. 
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Серед обстежених чоловіків, інфікованих НР, порівняно із 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 КСР, КДО і розміру МШПд були 

істотно вищими. 

Показник КСР був достовірно підвищеним порівняно з віковою нормою в 

усіх клінічних підгрупах, у той час як показник КДО був істотно вищим за 

нормальні показники тільки у жінок, інфікованих НР, без істотної різниці у 

групах ХГ і ФД. Розмір МШП перевищував нормальний в обох групах 

чоловіків, а також серед жінок, інфікованих НР (без істотної різниці у групах 

ХГ і ФД), в той час як у групі жінок НР- він залишався в межах норми. 

Виявлені зміни можуть свідчити про поглиблення дисфункції лівого шлуночка 

у хворих із ГКС без елевації сегмента ST за умов гелікобактерної інфекції.  

Під час аналізу частоти гіпертрофії ЛШ у обстежених пацієнтів різної 

статі з ГКСбелST звертає на себе увагу 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 – дилятації лівого 

передсердя (у 70,0% чоловіків групи НР+ і 56,0% – у групі НР-, 50,0% та 14,0% 

у групах жінок НР+ і НР- відповідно), без істотних відмінностей серед 

пацієнтів із супутнім ХГ та ФД. Частота гіпертрофії ЛШ у обстежених 

пацієнтів із ГКС без елевації сегмента ST у групах із супутніми 

гелікобактерасоційованими ХГ і ФД склала 83% і 72% відповідно серед 

чоловіків та 43% і 39% відповідно серед жінок, частота дилатації лівого 

передсердя – 76% і 65% відповідно серед чоловіків та 54% і 36% відповідно 

серед жінок.  

Значна частота гіпертрофії ЛШ та дилатації ЛП у обстежених пацієнтів 

свідчить про перевантаження лівих відділів серця і відповідає типовій 

маніфестації ГКС. Разом з тим, значно вища частота гіпертрофії ЛШ і дилатації 

ЛП у групах пацієнтів із ГКСбелST, інфікованих НР, порівняно з 

неінфікованими, може свідчити про поглиблення дисфункції міокарда, а відтак 
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і вираженіші ознаки перевантаження лівих відділів серця за наявності 

інфікування НР. Спостерігалася майже вдвічі вища частота гіпертрофії ЛШ у 

обстежених чоловіків порівняно із жінками, незалежно від фактору інфікування 

НР, що може свідчити про кращі компенсаторні можливості у жінок із 

ГКСбелST. 

Під час аналізу показників коронарографії 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. 

Таким чином, отримані результати можуть свідчити про зв’язок 

хронічного системного запалення, індукованого НР, і більш вираженого 

перевантаження лівих відділів серця у хворих із ГКСбелST, особливо чоловіків, 

за умов інфікування НР. 

Резюме. Серед пацієнтів НР+ груп порівняно з НР-, відмічені обтяження 

клінічного перебігу, достовірне підвищення показників системного запалення 

(ШОЕ, відношення нейтрофілів до лімфоцитів і тромбоцитів до лімфоцитів), 

загального холестеролу та коефіцієнта атерогенності плазми, вказуючи на 

активний запальний процес і поглиблення дисліпідемії за умов гелікобактерної 

інфекції. Крім того, достовірно вираженіше збільшення печінки за даними УЗД 

органів черевної порожнини у групах НР+ порівняно з НР-, нижча фракція 

викиду, а також вища частота гіпертрофії та дилатації ЛШ можуть вказувати на 

прогресування серцевої недостатності у пацієнтів, інфікованих НР. Під час 

аналізу досліджуваних показників у групах із супутнім ХГ та ФД відмічено 

поглиблення виявлених змін із прогресуванням запального процесу слизової 

оболонки шлунка. 
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Результати власних досліджень розділу 4 викладені у статтях: [34, 37, 38]. 

Результати власних досліджень розділу 4 апробовані на наукових 

форумах: [7, 32, 112]. 
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РОЗДІЛ 5 

 РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ РІЗНОЇ СТАТІ З ГОСТРИМ 

КОРОНАРНИМ СИНДРОМОМ БЕЗ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST, 

ІНФІКОВАНИХ ТА НЕІНФІКОВАНИХ HELICOBACTER PYLORI 

 

Динаміка клініко-анамнестичних показників під впливом лікування 

хворих різної статі з гострим коронарним синдромом без елевації сегмента 

ST, інфікованих та неінфікованих Helicobacter pylori 

 

Під час аналізу динаміки больового синдрому і тривалості перебування в 

стаціонарі в досліджуваних групах виявлено наступне (рис. 5.1). 

 

Рисунок 5.1 – Характеристика больового синдрому і тривалість 

перебування в стаціонарі хворих із гострим коронарним синдромом без підйому 

сегмента ST і супутнім гелікобактерасоційованим гастритом та без нього (M±m) 

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

+р<0,05 порівняно з неінфікованими Helicobacter pylori; 

НР+ – інфіковані Helicobacter pylori; 

HP- – неінфіковані Helicobacter pylori; 

1 – тривалість болю в грудній клітці; 



100 
 

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. 

 

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 

виражена 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 обстежених 

чоловіків виявлено наступне (рис. 5.2). 

 

 Рисунок 5.2 – Динаміка окремих показників гемограми та ліпідограми 

в процесі лікування у чоловіків із гострим коронарним синдромом без 

підйому сегмента ST із супутнім гелікобактерасоційованим гастритом та без 

нього (M±m) 

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

НР+ – інфіковані Helicobacter pylori; 

HP- – неінфіковані Helicobacter pylori; 

ХГ – хронічний гастрит; 

ФД – функціональна диспепсія; 

СТ – стандартна терапія; 

ЕТ – ерадикаційна терапія; 

ІПП – інгібітор протонної помпи; 

ШОЕ – швидкість осідання еритроцитів, мм / год; 

Н/Л – відношення нейтрофілів до лімфоцитів; 

Т/Л – відношення тромбоцитів до лімфоцитів. 

 

На початку лікування показники ШОЕ і Т/Л у HP+ групах були достовірно 

вищими, порівняно з групою НР-, що свідчило про вищу інтенсивність 

системного запалення серед чоловіків із ГКС за наявності гелікобактерної 

інфекції. Наприкінці лікування спостерігалося достовірне зниження ШОЕ та Т/Л у 

групах чоловіків, інфікованих НР, і достовірна нормалізація ШОЕ, а також 

позитивна динаміка Т/Л – у групі НР-, що свідчить про ефективність проведеного 

лікування у всіх клінічних групах і хороший ефект усіх призначених лікувальних 

комплексів.  

Серед чоловіків, інфікованих НР, показник ШОЕ після лікування був 

достовірно нижчим у підгрупах із супутніми ХГ і ФД, що отримували ЕТ, 

порівняно з підгрупою ФД, де призначався тільки ІПП, що свідчить про кращу 

динаміку запального процесу за умови проведення ранньої ерадикації. 

Динаміка окремих показників гемограми у обстежених жінок із ГКС без 

елевації сегмента ST в процесі лікування приведена на рис. 5.3.  

Наприкінці лікування виявлено нормалізацію ШОЕ, а також достовірне 

зниження співвідношень Н/Л і Т/Л у групах НР+ жінок із супутніми ХГ і ФД, що 

отримували ЕТ додатково до стандартного лікування ГКС, в той час як у групі 
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ІПП ці показники хоч і знижувалися під впливом лікування, проте не всі 

відповідали нормі наприкінці лікування.  

Вищезгадані показники достовірно не відрізнялися у групах НР+ жінок, що 

отримували ЕТ, порівняно з неінфікованими НР, і були достовірно нижчими 

порівняно із групою НР+ жінок, що приймали тільки ІПП, вказуючи на 

позитивний ефект ерадикаційної терапії для зниження інтенсивності процесів 

системного запалення у жінок із ГКС. 

 

Рисунок 5.3 – Динаміка окремих показників гемограми в процесі 

лікування у жінок із гострим коронарним синдромом без підйому сегмента 

ST із супутнім гелікобактерасоційованим гастритом та без нього (M±m) 

Примітки:*p<0,05 порівняно з початком лікування; 

#p<0,05 порівняно з групою, що приймала тільки ІПП; 

+р<0,05 порівняно з неінфікованими Helicobacter pylori; 

НР+ – інфіковані Helicobacter pylori; 

HP- – неінфіковані Helicobacter pylori; 

ХГ – хронічний гастрит; 



103 
 

ФД – функціональна диспепсія; 

СТ – стандартна терапія; 

ЕТ – ерадикаційна терапія; 

ІПП – інгібітор протонної помпи; 

ШОЕ – швидкість осідання еритроцитів, мм/год; 

Н/Л – відношення нейтрофілів до лімфоцитів; 

Т/Л – відношення тромбоцитів до лімфоцитів. 

 

Динаміка окремих показників коагулограми серед обстежених чоловіків із 

ГКСбелST із супутнім гелікобактерасоційованим ХГ приведена в табл. 5.1-5.3. 

 

Таблиця 5.1 – Динаміка окремих показників коагулограми обстежених 

чоловіків із ГКС без елевації сегмента ST з супутнім гелікобактер-

асоційованим ХГ, що приймали ерадикаційну терапію, в процесі лікування 

(M±m) 

Показники До лікування Після лікування 

1 2 3 

Підгрупа ХГ (ЕТ), n=31 

Протромбіновий індекс 

(ПІ), % 

80,72±7,92 84,25±6,75 

Протромбіновий час, 

(ПЧ), с 

21,95±2,14 23,78±2,63 

Міжнародне 

нормалізаційне 

співвідношення (МНС) 

1,31±0,13 1,21±0,31 

Активований частковий 

тромбопластиновий час 

(АЧТЧ), с 

31,53±1,66 28,11±1,45* 
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Продовження табл. 5.1 

1 2 3 

Підгрупа ФД (ЕТ), n=36 

Протромбіновий індекс (ПІ), 

% 

81,18±5,45 84,26±4,46 

Протромбіновий час, (ПЧ), с 23,25±2,32 25,13±2,28 

Міжнародне нормалізаційне 

співвідношення (МНС) 

1,46±0,53 1,32±0,42 

Активований частковий 

тромбопластиновий час 

(АЧТЧ), с 

30,11±1,35* 28,12±1,75 

Примітки: *p<0,001 порівняно з початком лікування; 

ХГ – хронічний гастрит; 

ФД – функціональна диспепсія; 

ЕТ – ерадикаційна терапія; 

ІПП – інгібітор протонної помпи. 

 

Виявлено незначну динаміку приведених показників коагулограми серед 

обстежених чоловіків із ГКСбелST в усіх клінічних підгрупах, без достовірної 

різниці більшості з них, за виключенням АЧТЧ. 

 

Таблиця 5.2 – Динаміка окремих показників коагулограми обстежених 

чоловіків із ГКС без елевації сегмента ST, інфікованих Helicobacter pylori, що 

приймали інгібітор протонної помпи, в процесі лікування (M±m) 

Показники До лікування Після лікування 

1 2 3 

Підгрупа ФД (ІПП), n=32 

Протромбіновий індекс (ПІ), % 82,25±5,18 84,35±5,43 

Протромбіновий час, (ПЧ), с 23,54±2,38 24,17±2,58 
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Продовження табл. 5.2  

1 2 3 

Підгрупа ФД (ЕТ), n=36 

Протромбіновий індекс 

(ПІ), % 

81,18±5,45 84,26±4,46 

Протромбіновий час, (ПЧ), 

с 

23,25±2,32 25,13±2,28 

Міжнародне 

нормалізаційне 

співвідношення (МНС) 

1,46±0,53 1,32±0,42 

Активований частковий 

тромбопластиновий час 

(АЧТЧ), с 

30,11±1,35* 28,12±1,75 

Примітки: *p<0,001 порівняно з початком лікування; 

ФД – функціональна диспепсія; 

ЕТ – ерадикаційна терапія; 

ІПП – інгібітор протонної помпи. 

 

Таблиця 5.3 – Динаміка окремих показників коагулограми обстежених 

чоловіків із ГКС без елевації сегмента ST, не інфікованих Helicobacter pylori, 

що приймали інгібітор протонної помпи (n=31), в процесі лікування (M±m) 

Показники До лікування Після лікування 

Протромбіновий індекс (ПІ), % 83,27±6,52 85,12±4,75 

Протромбіновий час, (ПЧ), с 22,9±2,83 24,28±2,35 

Міжнародне нормалізаційне 

співвідношення (МНС) 

1,28±0,38 1,21±0,23 

Активований частковий 

тромбопластиновий час 

(АЧТЧ), с 

29,42±1,14 28,11±1,15 
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Серед пацієнтів, що приймали тільки ІПП додатково до стандартного 

лікування ГКСбелST, також встановлено достовірне зниження АЧТЧ, без 

вірогідної різниці інших показників на початку та наприкінці лікування. Слід 

зазначити, що в усіх клінічних підгрупах цей показник не виходив за межі 

фізіологічних вікових норм. 

Під час аналізу показників коагулограми обстежених жінок, інфікованих 

НР, що приймали ерадикаційну терапію (табл. 5.4-5.6), виявлено аналогічну 

тенденцію: показники коагулограми не виходили за межі норми як на початку, так 

і наприкінці лікування, без достовірної різниці у групах пацієнток із ГКСбелST із 

супутніми ХГ чи ФД. 

 

Таблиця 5.4 – Динаміка окремих показників коагулограми серед 

обстежених жінок із гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST 

з супутнім гелікобактерасоційованим хронічним гастритом, що приймали 

ерадикаційну терапію, у процесі лікування (M±m) 

Показники До лікування Після лікування 

1 2 3 

Підгрупа ХГ (ЕТ), n=31 

Протромбіновий 

індекс (ПІ), % 

93,52±2,59 91,32±2,15 

Протромбіновий час, 

(ПЧ), с 

19,61±0,75 20,43±0,45 

Міжнародне 

нормалізаційне 

співвідношення (МНС) 

1,09±0,04 1,02±0,05 

Активований 

частковий 

тромбопластиновий 

час (АЧТЧ), с 

30,67±1,16  31,62±1,45 
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Продовження табл. 5.4 

1 2 3 

Підгрупа ФД (ЕТ), n=35 

Протромбіновий індекс (ПІ), % 91,33±2,36 92,16±2,36 

Протромбіновий час, (ПЧ), с 21,44±2,48 23,73±2,25 

Міжнародне нормалізаційне 

співвідношення (МНС) 

1,23±0,05 1,18±0,07 

Активований частковий 

тромбопластиновий час (АЧТЧ), 

с 

28,12±1,13 30,29±1,22 

Примітки: ХГ – хронічний гастрит; 

ФД – функціональна диспепсія; 

ЕТ – ерадикаційна терапія; 

ІПП – інгібітор протонної помпи. 

 

Серед обстежених жінок із ГКСбелST, що приймали тільки ІПП (як 

інфікованих, так і не інфікованих НР), достовірної динаміки показників 

коагулограми нами не виявлено (табл. 5.4-5.6). 

 

Таблиця 5.5 – Динаміка окремих показників коагулограми обстежених 

жінок із ГКС без елевації сегмента ST, інфікованих Helicobacter pylori, що 

приймали інгібітор протонної помпи, в процесі лікування (M±m) 

Показники До лікування Після лікування 

1 2 3 

Протромбіновий індекс (ПІ), 

% 

93,44±2,32 92,76±2,59 

Протромбіновий час, (ПЧ), с 20,11±0,72 20,86±1,25 

Міжнародне нормалізаційне 

співвідношення (МНС) 

1,19±0,05 1,07±0,06* 
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Продовження табл. 5.5 

1 2 3 

Активований частковий 

тромбопластиновий час 

(АЧТЧ), с 

29,27±1,17  30,12±1,32 

Примітки: *p<0,05 порівняно з початком лікування; 

ХГ – хронічний гастрит; 

ФД – функціональна диспепсія; 

ЕТ – ерадикаційна терапія; 

ІПП – інгібітор протонної помпи. 

 

Динаміка коагулограми у обстежених жінок, не інфікованих НР, приведена 

у таблиці 5.6. 

 

Таблиця 5.6 - Динаміка окремих показників коагулограми обстежених 

жінок із ГКС без елевації сегмента ST, не інфікованих Helicobacter pylori, що 

приймали інгібітор протонної помпи (n=31), в процесі лікування (M±m) 

Показники До лікування Після лікування 

Протромбіновий індекс (ПІ), % 87,67±3,76 93,18±2,56* 

Протромбіновий час, (ПЧ), с 19,83±1,16 20,14±2,12 

Міжнародне нормалізаційне 

співвідношення (МНС) 

1,16±0,07 1,02±0,02 

Активований частковий 

тромбопластиновий час 

(АЧТЧ), с 

25,19±1,32 27,33±1,48 

Примітка: *p<0,05 порівняно з початком лікування; 

 

Динаміка показників ліпідограми у обстежених чоловіків приведена у табл. 

5.7-5.8. Наприкінці лікування виявлено достовірне зниження рівнів ЗХ і КА у 

групах чоловіків із супутніми ХГ і ФД, що отримували ЕТ. 
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Таблиця 5.7 – Динаміка окремих показників ліпідограми обстежених 

чоловіків із ГКС без елевації сегмента ST з супутнім гелікобактерасоційованим 

ХГ, які отримували ерадикаційну терапію, в процесі лікування (M±m)  

Показники До лікування Після лікування 

Підгрупа ХГ (ЕТ), n=32 

ЗХ, ммоль/л 6,72±4,45 4,95±3,82* 

ЛПНЩ, ммоль/л 4,42 ±0,39 4,13±2,11 

ЛПВЩ, ммоль/л 1,51±0,09 1,37±0,36 

ТГ, ммоль/л 1,61±0,15 1,46±1,55 

КА, ум. од. 3,82±0,26 2,78±0,17* 

Підгрупа ФД (ЕТ), n=36 

ЗХ, ммоль/л 6,44±4,41 4,52±3,25* 

ЛПНЩ, ммоль/л 4,61±0,31 4,02±2,26 

ЛПВЩ, ммоль/л 1,71±0,07 1,52±0,06 

ТГ, ммоль/л 1,36±0,18 1,28±0,16 

КА, ум. од. 3,23±0,12 2,63±0,14* 

Примітки: *p<0,05 порівняно з початком лікування; 

ХГ – хронічний гастрит; 

ФД – функціональна диспепсія; 

ЕТ – ерадикаційна терапія; 

ІПП – інгібітор протонної помпи; 

ЗХ – загальний холестерин 

ЛПНЩ – ліпопротеїди низької щільності; 

ЛПВЩ – ліпопротеїди високої щільності; 

ТГ – тригліцериди; 

КА – коефіцієнт атерогенності. 
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Відмічено також позитивну динаміку нормалізації решти показників і у 

підгрупах, що приймали тільки ІПП (як НР+, так і НР-), що свідчить про 

ефективність проведеного лікування у всіх клінічних групах і хороший ефект усіх 

призначених лікувальних комплексів (табл. 5.8).  

 

Таблиця 5.8 – Динаміка окремих показників ліпідограми обстежених 

чоловіків із ГКС без елевації сегмента ST, які отримували  

інгібітор протонної помпи, в процесі лікування (M±m) 

Показники До лікування Після лікування 

1 2 3 

Підгрупа ФД (ІПП), n=32 

ЗХ, ммоль/л 6,44±4,41 6,15±3,12 

ЛПНЩ, ммоль/л 4,15±0,29 3,97±2,45 

ЛПВЩ, ммоль/л 1,5±0,09 1,7±0,08 

ТГ, ммоль/л 1,45±0,14 1,31±0,12 

КА, ум. од. 3,23±0,12 2,97±0,15 

Підгрупа неінфікованих НР (ІПП), n=31 

ЗХ, ммоль/л 4,31±0,34 4,22±0,25 

ЛПНЩ, ммоль/л 2,75±0,27 2,22±1,31 

ЛПВЩ, ммоль/л 1,39±0,14 1,31±0,42 

ТГ, ммоль/л 1,08±0,17 1,16±0,19 
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Продовження табл. 5.8 

1 2 3 

КА, ум. од. 2,62±0,18 2,52±0,16 

Примітки: *p<0,05 порівняно з неінфікованими Helicobacter pylori; 

ХГ – хронічний гастрит; 

ФД – функціональна диспепсія; 

ЕТ – ерадикаційна терапія; 

ІПП – інгібітор протонної помпи. 

 

У групах чоловіків, інфікованих НР, показники ЗХ і КА після лікування 

були вірогідно нижчими в підгрупах із супутніми ХГ і ФД, що отримували ЕТ, 

порівняно з підгрупою ФД, де призначався тільки ІПП, що свідчить про кращу 

динаміку запального процесу і показників ліпідограми за умови додавання 

ерадикаційної терапії до стандартного комплексу лікування ГКСбелST. 

Динаміка показників ліпідограми у обстежених жінок приведена у табл. 5.9-

5.10.  

 

Таблиця 5.9 – Динаміка окремих показників ліпідограми обстежених 

жінок із ГКС без елевації сегмента ST з супутнім гелікобактерасоційованим 

ХГ, що приймали ерадикаційну терапію, в процесі лікування (M±m) 

Показники До лікування Після лікування 

1 2 3 

Підгрупа ХГ (ЕТ), n=32 

ЗХ, ммоль/л 6,52±0,33 4,12±0,25 

ЛПНЩ, ммоль/л 3,45±0,49 3,22±0,17 

ЛПВЩ, ммоль/л 1,27±0,13 1,76±0,21 

ТГ, ммоль/л 1,57±0,13 1,42±0,27 
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Продовження табл. 5.9 

1 2 3 

КА, ум. од. 3,48±0,19 2,51±0,34* 

Підгрупа ФД (ЕТ), n=35 

ЗХ, ммоль/л 6,52±0,33# 4,61±0,43*+ 

ЛПНЩ, ммоль/л 4,32 ±0,38 4,16±0,23 

ЛПВЩ, ммоль/л 1,41±0,08 1,35±0,24 

ТГ, ммоль/л 1,73±0,18 1,53±0,74 

КА, ум. од. 3,48±0,19 2,46±0,26* 

Примітки: *p<0,05 порівняно з початком лікування; 

ХГ – хронічний гастрит; 

ФД – функціональна диспепсія; 

ЕТ – ерадикаційна терапія; 

ІПП – інгібітор протонної помпи; 

ЗХ – загальний холестерин 

ЛПНЩ – ліпопротеїди низької щільності; 

ЛПВЩ – ліпопротеїди високої щільності; 

ТГ – тригліцериди; 

КА – коефіцієнт атерогенності. 

 

Наприкінці лікування виявлено нормалізацію показників ЗХ та КА у групі 

НР+ жінок 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.  

Ці показники достовірно не відрізнялися у групі НР+ жінок, що отримували 

ЕТ, порівняно з неінфікованими НР, і були достовірно нижчими порівняно із 
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групою НР+ жінок, що приймали тільки ІПП, вказуючи на позитивний ефект 

ерадикаційної терапії для усунення дисліпідемії у жінок із ГКС. 

 

Таблиця 5.10 – Динаміка окремих показників ліпідограми обстежених 

жінок із ГКС без елевації сегмента ST, що приймали інгібітор протонної 

помпи, в процесі лікування (M±m) 

Показники До лікування Після лікування 

Підгрупа ФД (ІПП), n=32 

ЗХ, ммоль/л 6,43±0,67# 5,65±0,48*# 

ЛПНЩ, ммоль/л 23,54±2,38 22,15±2,15 

ЛПВЩ, ммоль/л 1,32±0,07 1,26±0,08 

ТГ, ммоль/л 1,43±0,56 1,24±0,42 

КА, ум. од. 3,22±0,31# 3,13±0,26# 

Підгрупа не інфікованих НР (ІПП), n=31 

ЗХ, ммоль/л 4,4±0,25 4,2±0,21 

ЛПНЩ, ммоль/л 2,8±0,18 2,5±0,17 

ЛПВЩ, ммоль/л 2,01±0,36  2,05±0,42 

ТГ, ммоль/л 0,99±0,12 0,73±0,14 

КА, ум. од. 2,47±0,16 2,39±0,18 

Примітки: *p<0,05 порівняно з початком лікування; 

ХГ – хронічний гастрит; 

ФД – функціональна диспепсія; 

ЕТ – ерадикаційна терапія; 

ІПП – інгібітор протонної помпи; 

ЗХ – загальний холестерин 
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ЛПНЩ – ліпопротеїди низької щільності; 

ЛПВЩ – ліпопротеїди високої щільності; 

ТГ – тригліцериди; 

КА – коефіцієнт атерогенності. 

 

Динаміка показників ЕКГ у обстежених чоловіків приведена на рис. 5.4.  

Виявлено достовірну позитивну динаміку показників ЕКГ в усіх клінічних 

підгрупах серед чоловіків 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. 

 

Рисунок 5.4 – Динаміка частоти основних порушень 

електрокардіограми в процесі лікування чоловіків із гострим коронарним 

синдромом без підйому сегмента ST із супутнім гелікобактерасоційованим 

гастритом та без нього (M±m) 

Примітки: – на початку лікування; 

– наприкінці лікування; 
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+p<0,05 порівняно з початком лікування; 

*p<0,05 порівняно з неінфікованими Helicobacter pylori; 

НР+ – інфіковані Helicobacter pylori; 

HP- – неінфіковані Helicobacter pylori; 

ХГ – хронічний гастрит; 

ФД – функціональна диспепсія; 

СТ – стандартна терапія; 

ЕТ – ерадикаційна терапія; 

ІПП – інгібітор протонної помпи; 

1 – порушення ритму;  

2 – тахікардія;  

3 – брадикардія;  

4 – знижений вольтаж; 

5 – відхилення електричної осі серця вліво;  

6 – ознаки гіпертрофії лівого шлуночка; 

7 – ознаки ішемії міокарда. 

 

Слід зазначити, що на початку лікування у НР+ підгрупах зміни ЕКГ, 

особливо порушення ритму і ознаки ішемії міокарда зустрічалися достовірно 

частіше порівняно з НР- хворими, в той час як наприкінці лікування частота 

цих порушень істотно не відрізнялася у групах НР+ і НР- пацієнтів обох 

статей. 

Виявлено виражену позитивну динаміку показників ЕКГ також і в усіх 

клінічних підгрупах жінок із нормалізацією ритму, частоти серцевих скорочень, 

вольтажу і часткового усунення ознак ішемії міокарда та гіпертрофії ЛШ, 

імовірно за рахунок реперфузії та компенсації серцевої недостатності зі 

зменшенням перевантаження лівих відділів серця. Динаміка показників ЕКГ серед 

жінок приведена на рис. 5.5. 
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Рисунок 5.5 – Динаміка частоти основних порушень 

електрокардіограми в процесі лікування жінок із гострим коронарним 

синдромом без підйому сегмента ST із супутнім гелікобактерасоційованим 

гастритом та без нього (M±m) 

Примітки: – на початку лікування; 

– наприкінці лікування; 

+p<0,05 порівняно з початком лікування; 

*p<0,05 порівняно з неінфікованими Helicobacter pylori; 

НР+ – інфіковані Helicobacter pylori; 

HP- – неінфіковані Helicobacter pylori; 

ХГ – хронічний гастрит; 

ФД – функціональна диспепсія; 

СТ – стандартна терапія; 

ЕТ – ерадикаційна терапія; 

ІПП – інгібітор протонної помпи; 

1 – порушення ритму;  

2 – тахікардія;  

3 – брадикардія;  
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4 – знижений вольтаж; 

5 – відхилення електричної осі серця вліво;  

6 – ознаки гіпертрофії лівого шлуночка; 

7 – ознаки ішемії міокарда. 

 

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), і 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 

нормі у всіх клінічних підгрупах, що свідчить про хороший ефект проведеного 

лікування ГКС. 

Резюме. Включення ерадикаційної терапії до комплексу лікування 

хворих з гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST і 

коморбідним гелікобактерасоційованим хронічним гастритом або 

функціональною диспепсією призводило до швидшого припинення больового 

синдрому, покращення динаміки показників гемограми і ліпідограми із 

повною нормалізацією серед жінок, а також скорочення терміну перебування 
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у стаціонарі, порівняно із хворими, що додатково приймали тільки інгібітор 

протонної помпи. 

 

Результати власних досліджень розділу 5 викладені у статтях: [33, 34, 37, 

38]. 

Результати власних досліджень розділу 5 апробовані на наукових форумах: 

[32, 112]. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Проведення даного дослідження обумовлене актуальністю проблеми ГКС 

для сучасної медицини внаслідок зростаючої частоти ішемічної хвороби серця та 

її ускладнень, зокрема ГКС. У свою чергу, ГКС є однією із найбільш загрозливих 

хвороб серцево-судинної системи внаслідок високої летальності як на етапах 

ушпиталення і стаціонарного лікування, так і у віддаленому періоді в Україні та 

світі [126, 137].  

Поширеність ГКСбелST продовжує зростати і на сьогоднішній день є 

значно вищою порівняно з ГКС із елевацією сегмента ST. ГКСбелST 

характеризується поліморфізмом проявів, торпідним та стрімко прогресуючим 

перебігом і за умов неадекватного лікування призводить до передчасної 

інвалідизації та тривалої втрати працездатності. Крім того, у багатьох випадках 

ГКС погано піддається корекції, зокрема за умов поєднання з іншими 

захворюваннями внутрішніх органів. Одним із основних фонових станів і 

чинників ризику розвитку ГКС та його ускладнень є есенціальна артеріальна 

гіпертензія [82, 102]. 

У структурі супутньої патології одними з ведучих є хвороби органів 

травлення, особливо гелікобактерасоційовані. Так, за даними літератури, 

інфікування НР виявляють у понад 60% населення планети, а серед хворих на ІХС 

загалом і ГКС зокрема патологія органів травлення спостерігається в декілька 

разів частіше, ніж у загальній популяції. При цьому в 2/3 випадків реєструються 

ФД, гастрит, дуоденіт, виразкові ураження шлунка і дванадцятипалої кишки, 

дискінезія жовчовивідних шляхів, холецистит, панкреатит. Вивчення 

аутопсійного матеріалу померлих пацієнтів із ГКС показує, що реальна частота і 

ступінь вираженості супутніх захворювань органів травлення є набагато вищою, 

ніж діагностується за життя [82, 132]. 

Встановлено, що ГКСбелST розвивається у хворих старшого віку на фоні 

коморбідностей і, як правило, характеризуються субклінічним перебігом і 
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високою частотою атипових симптомів, що проявляються переважно диспепсією, 

а відтак хворі з ГКСбелST часто залишаються не діагностованими вчасно або 

корекції їх лікування не приділяється належної уваги [160].  

Загалом диспептичні розлади відносяться до найбільш поширених 

гастроентерологічних скарг: у США та Великобританії вони спостерігаються у 26 

та 41 % населення відповідно, в Україні поширеність диспепсії досягає 30 – 40 %, 

в тому числі ФД – до 58%. Травний канал і серце мають тісні анатомо-

функціональні зв’язки, як і спільні морфологічні прояви запального процесу, у 

тому числі за умов гелікобактерної інфекції. 

Взаємозв’язок між ГКС і хворобами органів травлення відзначений 

клініцистами давно, але механізм цих взаємодій при поєднаній патології 

залишається до кінця не з’ясованим. HP виявляють у близько половини пацієнтів 

із ГКС, а частота кардіоваскулярних подій серед пацієнтів, серопозитивних щодо 

НР, у 2,5 рази вища, порівняно з серонегативними. Симптоми 

гелікобактерасоційованих гастропатій і пептичної виразки можуть маскувати 

прояви ГКС, і, згідно даних літератури, рівень інфікування НР корелює з 

частотою ранніх ускладнень та летальності у хворих з ГКС [10, 68]. 

Системне і коронарне запалення є важливою патогенетичною ланкою 

розвитку ГКС і критичним компонентом атеросклерозу. Так, ризик ГКС 

безпосередньо залежить від порушення рівноваги про- і протизапальних 

механізмів у бік активного запального процесу, в тому числі атеросклеротичної 

бляшки з її дестабілізацією та розривом і, відповідно, індукцією прозапального 

каскаду з розвитком важких ускладнень ГКС. У свою чергу, високий рівень 

медіаторів системного і коронарного запалення сприяє пошкодженню стінки 

коронарних судин і формуванню нових атеросклеротичних бляшок у 

майбутньому, замикаючи хибне коло прогресування ІХС із повторним 

виникненням ГКС [31, 225]. 

Бактеріальні та вірусні інфекції хоча і не вважаються факторами ризику 

ГКС, проте розглядаються як потенційні тригер-фактори. Як відомо, інфекції 

підвищують в'язкість крові, викликають гіперкоагуляцію і можуть сприяти 
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виникненню змін ліпідного профілю сироватки крові. Крім того, ендотоксини 

деяких бактерій індукують утворення вільних радикалів, які можуть 

пошкоджувати мембрани ендотеліальних клітин, а також окиснювати холестерин 

ліпопротеїдів низької щільності, сприяючи як пошкодженню вінцевих судин, так і 

атерогенезу [49,148].  

Встановлено, що хронічна інфекція НР, набута в юності, підвищує ризик 

ІХС протягом життя, а ризик розвитку важких ускладнень ІХС на фоні 

гелікобактерної інфекції зростає в декілька разів незалежно від інших тригерів. 

HP викликає запальні та імунні реакції як на локальному, так і системному рівнях.  

Можливий зв’язок НР і ГКС пояснюється, з одного боку, системними 

ефектами місцевого запалення слизової оболонки гастродуоденальної зони, а з 

іншого – хронічною імунно-запальною відповіддю із залученням у процес 

віддалених структур за рахунок прямих (ураження ендотелію вінцевих судин 

циркулюючими ендотоксинами з розвитком дисфункції, спазму гладких м'язів та 

локального запалення) і непрямих (підвищення рівнів медіаторів запалення, що 

проявляють прокоагулянтний і атерогенний ефекти; синтез перехресних антитіл; 

метаболічні порушення, зокрема надлишковий синтез аміаку бактерією) 

механізмів [10, 83]. 

Таким чином, існує багато передумов для виникнення поєднання 

гелікобактерасоційованих станів і ускладнень ІХС, а також для взаємного впливу 

патологічних процесів. 

Виходячи з вищенаведених даних, важливими напрямками є дослідження 

частоти гелікобактерасоційованих хвороб шлунково-кишкового тракту і їх 

клініко-патогенетичного значення та можливого впливу на клінічний перебіг і 

результати лабораторних та інструментальних досліджень у хворих із ГКСбелST, 

до пред’являють диспептичні скарги. Крім того, доцільним є включення до 

комплексу лікування засобів, які здатні вплинути на різноманітні патофізіологічні 

механізми формування ускладнень ГКС, зокрема пригнічення кислототвірної 

функції шлунка та усунення гелікобактерасоційованого хронічного запалення, що 
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є важливими патогенетичними ланками виникнення і прогресування ГКС та 

розвитку його ускладнень, зокрема шлунково-кишкових кровотеч [147, 196]. 

Проаналізувавши дані літератури, слід відмітити, що клінічна картина 

ГКСбелST у хворих на гелікобактерасоційований ХГ може бути дуже різною (від 

відсутності больового синдрому в грудній клітці, який потрібно прицільно 

виявляти під час детального опитування, і до типового болю за грудиною з 

іррадіацією в ліву руку, плече тощо). Крім того, ГКС може проявлятися 

диспептичними скаргами або вираженим болем і дискомфортом в епігастрії. У 

зв’язку з вищезгаданим, дуже важливо проводити опитування хворих за 

допомогою стандартизованих опитників, що враховують як типові, так і атипові 

скарги. 

Лікування за умов поєднання ГКСбелST і гелікобактерасоційованого ХГ 

повинно бути комплексним і включати такі методи, які б давали ефект як на рівні 

клініко-функціональних, так і лабораторно-інструментальних показників. З 

огляду на ці вимоги, в ході дослідження ми вивчали вплив ерадикації Helicobacter 

pylori, оскільки є численні літературні дані про його різносторонній вплив на 

організм людини, у тому числі виникнення і ускладнення хвороб серцево-

судинної системи. Ряд дослідників зазначили позитивний ефект ерадикаційної 

терапії на перебіг ішемічної хвороби серця, однак чітких даних про її вплив у 

пацієнтів із ГКС різної статі в доступній літературі нами не знайдено. 

Основним методом лікування ГКСбелST є застосування реперфузійної 

терапії, якій передує проведення коронаровентрикулографії із використанням 

навантажуючих доз потужних антитромбоцитарних препаратів із продовженням 

антитромботичного лікування (подвійна антитромбоцитарна терапія). Ці 

препарати негативно впливають на слизову оболонку шлунка, проявляючи 

канцерогенний ефект, і можуть ставати причиною розвитку гастропатій та 

виразок із підвищенням ризику кровотечі у майбутньому. Крім того, за рахунок 

подразнюючої дії вони можуть стимулювати кислотопродукуючу функцію 

шлунка, сприяючи прогресуванню гастродуоденопатій та поглибленню ерозій і 

виразок за їх наявності [217, 230].  
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З іншого боку, застосування препаратів, що блокують кислототвірну 

функцію шлунка, може сприяти зниженню абсорбції та, відповідно, знижувати 

ефект антикоагулянтної терапії у хворих із ГКС. Діагностика 

гелікобактерасоційованих гастропатій та виразок у хворих ГКС є затрудненою, 

оскільки диспептичні скарги часто розцінюються як атипова маніфестація ІМ, а 

проведення ФЕГДС у гострому періоді не рекомендується. Проведення 

ерадикаційної терапії на основі серологічного дослідження несе додаткове 

медикаментозне навантаження і важко оцінити ефект після її проведення, 

оскільки контроль ерадикації є відтермінованим, а навіть успішна ерадикація НР 

не завжди усуває синдром шлункової диспепсії, а за деякими джерелами, частота 

диспептичних скарг навіть зростає після ерадикації.  

Отже, гелікобактерасоційовані хронічні гастрити можуть маскувати клініку 

ГКС, сприяти виникненню шлунково-кишкових кровотеч на усіх етапах 

лікування, а також у віддаленому періоді, а їх ефективна діагностика і контроль 

ефективності лікування є затрудненими через обмеженість можливості 

проведення ФЕГДС із біопсією в ранньому періоді, обумовлюючи важливість 

встановлення груп для прицільного скринінгу гелікобактерної інфекції та оцінки 

ефекту ерадикаційної терапії серед пацієнтів із ГКСбелST різного віку та статі. 

У зв’язку з вищезгаданим, наше дослідження проводилося у двох 

напрямках. Метою першого напрямку було вивчення клініко-анамнестичної 

характеристики і клініко-лабораторних показників у хворих різної статі з 

ГКСбелST у поєднанні з гелікобактерасоційованим ХГ. Другий напрямок 

присвячений вивченню можливостей корекції показників клінічного перебігу і 

результатів лабораторних та інструментальних методів обстеження у хворих на 

ГКСбелST у поєднанні з гелікобактерасоційованим ХГ за допомогою поєднання 

стандартного лікування з ерадикаційною терапією, що, на нашу думку, 

безпосередньо сприяло корекції різносторонніх порушень, зумовлених 

персистуючою гелікобактерною інфекцією як на локальному (шлунково-

кишковий тракт), так і системному рівні.  
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Нами обстежено 363 пацієнти, з них під час проведення першого етапу 

дослідження нами обстежено 103 особи, госпіталізовані до Закарпатського 

обласного клінічного кардіологічного диспансеру та кардіореанімаційного 

відділення Центральної міської клінічної лікарні м. Ужгорода із попереднім 

діагнозом ГКСбелST та синдромом шлункової диспепсії, для встановлення 

частоти інфікування НР та можливого зв’язку гелікобактерної інфекції з важкістю 

перебігу ГКСбелST. Виявлено анамнез есенціальної гіпертензії у всіх пацієнтів, 

що увійшли у дослідну групу першого етапу, що узгоджується із даними 

літератури про важливість ЕАГ як чинника ризику розвитку ГКС та його 

ускладнень [1, 5, 8]. Крім того, серед інфікованих НР хворих, порівняно з 

неінфікованими, частота інфаркту міокарда в анамнезі була достовірно вищою 

(60% і 20% відповідно, p<0,05), особливо у чоловіків середнього (36%) та 

похилого віку (6%), порівняно з жінками (16% і 2% відповідно), що не суперечить 

літературним даним про вищу частоту ІХС загалом та ІМ зокрема у чоловіків 

старшого віку. 

Частота стабільної стенокардії напруження була достовірно вищою також 

серед чоловіків середнього та похилого віку, інфікованих НР, порівняно із 

жінками, що узгоджується із даними літератури про вищу частоту як окремих 

хвороб серцево-судинної системи, так і наявності інфікування НР серед пацієнтів 

чоловічої статі [11, 12, 23, 28]. Серед хворих, не інфікованих НР, частота інфаркту 

міокарда і стабільної стенокардії напруження суттєво не відрізнялися у чоловіків 

та жінок різних вікових груп. Однозначних даних про гендерні особливості 

частоти інфаркту міокарда серед пацієнтів старших вікових груп за умов 

інфікування НР у доступній літературі нами не знайдено.  

Ці дані вказували на ймовірний зв’язок інфікування Helicobacter pylori та 

важкості перебігу гострого коронарного синдрому у чоловіків середнього та 

похилого віку, тож для наступних етапів дослідження відбиралися пацієнти різної 

статі середнього і похилого віку з ГКСбелST і диспептичними скаргами. 

На основі результатів першого етапу дослідження, в подальшому нами 

відбиралися чоловіки та жінки із верифікованим діагнозом ГКСбелST і 
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диспептичними скаргами середнього та похилого віку. Залежно від результатів 

серологічного дослідження титру сумарних антитіл до НР пацієнти були поділені 

на дослідні (НР+) групи та групи порівняння (НР-) чоловіків та жінок. Серед НР+ 

пацієнтів виділено хворих із верифікованим діагнозом ХГ (за результатами 

ФЕГДС і біопсії СОШ) та ФД. У якості контрольної групи обстежено 60 умовно 

здорових осіб (30 чоловіків і 30жінок) відповідного віку. 

Виявлено вищу інтенсивність больового синдрому за 10-бальною шкалою в 

ґрупах пацієнтів обох статей, інфікованих НР, порівняно з неінфікованими, а 

також – у чоловіків порівняно з жінками незалежно від інфікування НР. Так, 

середня інтенсивність болю в грудях серед чоловіків НР+ складала (8,92±0,38) 

балів у групі з супутнім гелікобактерасоційованим ХГ і (8,15±0,43) балів у групі з 

гелікобактерасоційованою ФД порівняно з (7,26±0,35) у групі чоловіків НР- 

(p<0,05), серед жінок – відповідно (7,26 ±0,31) балів, (6,89±0,37) і (5,34±0,32) 

балів (p<0,05). Крім того, інтенсивність болю в плечі склала (4,78±0,29) балів 

серед чоловіків із супутнім ХГ, (3,92±0,23) балів у групі чоловіків із супутньою 

ФД і (3,01±0,43) – серед неінфікованих НР (p<0,05), а болю у верхній частині 

спини – (4,18±0,28) балів, (3,79±0,2) балів і (3,02±0,22) балів відповідно (p<0,05). 

Разом із тим, інтенсивність болю в епігастрії достовірно не відрізнялася у 

досліджуваних підгрупах і складала серед чоловіків НР+ (4,16±0,11) балів у групі 

ХГ, (4,05±0,11) балів у групі ФД порівняно з (4,24±0,13) у ґрупі чоловіків НР- 

(p>0,05), серед жінок – відповідно (3,75±0,19) балів i (3,89±0,17) балів проти 

(4,21±0,12) балів (p>0,05).  

Достовірно вища інтенсивність показників болю (в плечі, верхній частині 

спини і грудній клітці загалом), а також відчуття стискання в грудній клітці як 

серед чоловіків, так і жінок із супутніми гелікобактерасоційованими ХГ і ФД 

порівняно із групою НР- (р<0,05) узгоджується з даними літератури про можливе 

обтяження клінічного перебігу серцево-судинних захворювань, у тому числі ГКС, 

за умов гелікобактерної інфекції [67, 68, 73, 75].  

Звертає на себе увагу найвища інтенсивність больового синдрому серед 

хворих із верифікованим гелікобактерасоційованим ХГ, порівняно з пацієнтами, 
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інфікованими НР, у яких діагноз ХГ було виключено і диспептичні скарги 

розцінювались як ФД, вказуючи на погіршення больового синдрому з 

прогресуванням змін слизової оболонки шлунка. Дані про погіршення клінічного 

перебігу хвороб серцево-судинної системи, у тому числі ГКС, зокрема посилення 

больового синдрому за умов поєднання з патологією ШКТ, особливо 

гелікобактерасоційованими хворобами гастродуоденальної зони, не суперечить 

окремим дослідженням, приведеним у літературі [91, 92, 99, 101]. 

Нижча інтенсивність больового синдрому серед жінок із ГКС, порівняно із 

чоловіками, а також вираженіші диспептичні симптоми узгоджуються з даними 

літератури про частий торпідний перебіг ГКСбелST із атиповою симптоматикою 

серед хворих старшого віку, особливо жінок [10]. Разом із тим, достовірно вища 

інтенсивність больового синдрому, задишки і запаморочення в підгрупі НР+ 

чоловіків порівняно із НР-, а також із жінками можуть вказувати на вираженіший 

зв’язок гелікобактерної інфекції та клінічного перебігу ГКСбелST із коморбідною 

ЕАГ у пацієнтів чоловічої статі. 

Слід зазначити, що інтенсивність симптомів з боку ШКТ (як нудоти, так і 

шлункових розладів загалом) була достовірно вищою серед НР+ жінок порівняно 

із чоловіками, різниця в групах НР+ і НР- була вірогідною за вираженістю 

шлункового розладу серед хворих обох статей і нудоти – серед чоловіків, що 

узгоджується з даними літератури про перебіг гелікобактерної інфекції, у тому 

числі за умов функціональних розладів [11, 14]. 

Виявлені кореляції титру сумарних антитіл до Helicobacter pylori із клініко-

анамнестичними показниками (вік, чоловіча стать, частота інфаркту міокарда в 

анамнезі, частота набряків на нижніх кінцівках, вираженість збільшення печінки) 

можуть вказувати на обтяження клінічного перебігу і прогресування серцевої 

недостатності у чоловіків старшого віку із гострим коронарним синдромом без 

елевації сегмента ST з коморбідною есенціальною артеріальною гіпертензією, 

інфікованих Helicobacter pylori. 

За наявності гелікобактерної інфекції спостерігалися достовірно 

вираженіше збільшення печінки і вищі показники відношення тромбоцитів до 
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лімфоцитів, порівняно з жінками, в той час як у групах неінфікованих Helicobacter 

pylori пацієнтів достовірних статевих відмінностей цих показників нами не 

виявлено.  

Показники ШОЕ, загального холестеролу, ліпопротеїдів низької щільності, 

тригліцеридів та коефіцієнт атерогенності плазми були достовірно вищими серед 

пацієнтів обох статей, інфікованих Helicobacterpylori, порівняно з 

неінфікованими. Крім того, виявлено достовірно вираженіше збільшення печінки, 

нижчу фракцію викиду, підвищення ШОЕ і відношення тромбоцитів до 

лімфоцитів у чоловіків, інфікованих Helicobacterpylori, порівняно з 

неінфікованими, чого не спостерігалося серед жінок.  

Серед жінок, інфікованих НР, порівняно з неінфікованими, достовірно 

частіше спостерігалися зміни частоти серцевих скорочень (як тахікардія, так і 

брадикардія), а також ознаки гіпертрофії ЛШ та ішемії міокарда. Разом з тим, 

серед чоловіків такої тенденції не спостерігалося, а порушення ритму достовірно 

частіше реєструвалися у групі НР- порівняно з НР+. 

Серед обстежених чоловіків, інфікованих НР, порівняно з неінфікованими, а 

також порівняно з жінками (як НР+, так і НР-), виявлено достовірно нижчий 

показник ФВ. Крім того, серед представників обох статей, інфікованих НР, 

порівняно з неінфікованими, показники КСР, КДО і розміру МШП були істотно 

вищими. При цьому показник КСР перевищував вікову норму в усіх клінічних 

підгрупах, КДО був істотно вищим за нормальні показники тільки у жінок, 

інфікованих НР, а розмір МШП перевищував нормальний в обох групах 

чоловіків, а також серед жінок, інфікованих НР, в той час як у групі жінок НР- він 

залишався в межах норми. 

Включення ерадикаційної терапії до комплексу лікування гострого 

коронарного синдрому із коморбідним гелікобактерасоційованим хронічним 

гастритом сприяло покращенню клінічного перебігу із зниженням тривалості як 

больового синдрому в грудній клітці, плечі та верхній частині спини, так і 

диспептичних скарг, зокрема болю в епігастрії. Тривалість перебування в 

стаціонарі пацієнтів, інфікованих НР, що отримували ерадикаційну терапію, була 
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значно нижчою, порівняно з хворими, що отримували тільки інгібітор протонної 

помпи.  

В усіх групах обстежених пацієнтів із ГКСбелST, що приймали 

ерадикаційну терапію, виявлено позитивну динаміку показників гемограми 

(ШОЕ, співвідношення Т/Л, Н/Л). Разом із тим, серед чоловіків, інфікованих НР, 

показник ШОЕ після лікування був достовірно нижчим у підгрупах із супутніми 

ХГ і ФД, що отримували ЕТ, порівняно з підгрупою ФД, де призначався тільки 

ІПП, що свідчить про кращу динаміку запального процесу за умови проведення 

ранньої ерадикації. 

Наприкінці лікування виявлено нормалізацію ШОЕ, а також достовірне 

зниження співвідношень Н/Л і Т/Л у групах НР+ жінок із супутніми ХГ і ФД, що 

отримували ЕТ додатково до стандартного лікування ГКС, в той час як у групі 

ІПП ці показники хоч і знижувалися, проте не всі відповідали нормі наприкінці 

лікування. Вищезгадані показники достовірно не відрізнялися у групах НР+ 

жінок, що отримували ЕТ, порівняно з неінфікованими НР, і були достовірно 

нижчими порівняно із групою НР+ жінок, що приймали тільки ІПП, вказуючи на 

позитивний ефект ерадикаційної терапії для зниження інтенсивності процесів 

системного запалення у жінок із ГКС. 

Спостерігалася позитивна динаміка ліпідного профілю серед хворих обох 

статей із нормалізацією гемограми та ліпідограми, найбільше виражена серед 

жінок, що додатково приймали ерадикаційну терапію. Так, показники ЗХ та КА у 

групі НР+ жінок із супутньою ФД, що отримували ЕТ додатково до стандартного 

лікування ГКС, наприкінці лікування не відрізнялися від норми, а в підгрупі ІПП 

ці показники хоч і знижувалися під впливом лікування, проте залишалися дещо 

підвищеними. Слід зазначити, що показники ліпідограми достовірно не 

відрізнялися у групі НР+ жінок, що отримували ЕТ, порівняно з неінфікованими 

НР, і були достовірно нижчими порівняно із групою НР+ жінок, що приймали 

тільки ІПП, вказуючи на позитивний ефект ерадикаційної терапії для усунення 

дисліпідемії у жінок із ГКС. 
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Виявлено достовірну позитивну динаміку показників ЕКГ в усіх клінічних 

підгрупах 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. Враховуючи, що на початку лікування у 

НР+ підгрупах зміни ЕКГ, особливо порушення ритму і ознаки ішемії міокарда 

зустрічалися достовірно частіше порівняно з НР- хворими, в той час як наприкінці 

лікування частота цих порушень істотно не відрізнялася у групах НР+ і НР- 

пацієнтів обох статей, запропоноване комплексне лікування показало високу 

ефективність. 

ФВ наприкінці лікування достовірно не відрізнялася у всіх клінічних 

підгрупах обстежених чоловіків та жінок із ГКСбелST і відповідала нормі у всіх 

клінічних підгрупах, що свідчить про хороший ефект проведеного лікування ГКС. 

Отримані дані вказували на доцільність включення скринінгу 

гелікобактерної інфекції та раннього призначення ерадикаційної терапії до 

комплексу обстеження та лікування хворих старшого віку (після 45 років) із 

гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST із проведенням ранньої 

ерадикації. 
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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 

Helicobacterpylori(рівномірний розподіл пацієнтів за статтю). При цьому інфаркт 

міокарда істотно частіше спостерігався серед хворих середнього та похилого віку, 

інфікованих Helicobacterpylori (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 
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Helicobacterpylori 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 

ФД та не інфікованими Helicobacterpylori, 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 групах 

пацієнтів із супутніми гелікобактерасоційованими ХГ і ФД, порівняно з 

неінфікованими Helicobacterpylori 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 Helicobacterpylori 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 Helicobacterpylori 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 
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покращення клінічного перебігу, показників гемограми та ліпідограми, а також 

скорочення терміну перебування в стаціонарі порівняно з пацієнтами, що 

отримували лише інгібітор протонної помпи. 
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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 пілоричним гелікобактером 

та хронічний гелікобактерасоційований гастрит, оскільки таке поєднання 

супроводжується обтяженням клінічного перебігу ГКС.  

3. В комплекс лікування пацієнтів з ГКСбелST за наявності коморбідного 

гелікобактерасоційованого 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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