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ВСТУП 

Актуальність теми 

Хвороби органів травлення в структурі неінфекційних захворювань 

займають третє місце у світі. Особливої актуальності набуває проблема 

діагностики та лікування хворих на кислотозалежну патологію, чільне місце 

серед якої належить гастроезофагеальній рефлюксній хворобі (ГЕРХ). 

Постійна увага до ГЕРХ обумовлена її високою розповсюдженістю, 

симптоми якої за  даними досліджень, проведених у різних країнах Європи та 

США періодично відмічаються в 10-40% населення, а щоденно в 7% [181]. 

Рецидивуючий перебіг захворювання вимагає значних витрат на лікування, а  

розвиток тяжких ускладнень призводять до стійкої втрати працездатності, 

інвалідності та смертності [9, 138]. Це визначає ГЕРХ  як медичну, так і 

соціально-економічну проблему. 

ГЕРХ є багатофакторним захворюванням, у виникненні якого мають 

значення як сприяючі фактори, серед яких стрес, робота, зв’язана з 

нахиляннями, ожиріння, куріння, хіатальна кила, деякі медикаментозні 

препарати, особливості харчування, так і визначальні, до яких належать 

недостатність кардії, рефлюкс шлункового і дуоденального вмісту, зниження 

стравохідного кліренсу і резистентності слизової оболонки стравоходу [11, 

56]. Тонус нижнього стравохідного сфінктера  знаходиться під впливом 

значного числа екзогенних і ендогенних факторів. Зокрема, тиск у ньому 

знижується під впливом ряду гастроінтестинальних  гормонів: глюкагону, 

гастрину, соматостатину, холецистокініну, секретину, вазоінтестинального 

пептиду, енкефалінів [9, 179]. Зниження тонусу нижнього стравохідного 

сфінктера також може бути обумовлене порушенням чутливості рецепторів 

до гастрину, як на периферії, так і в центральній нервовій системі [146].  

Незважаючи на незаперечну роль хлористоводневої кислоти в закисленні 

стравоходу та пошкодженні його слизової, недостатньо з’ясованою є дія на 

неї пепсиногенів. Визначення рівнів ПГ І і ІІ в крові та їхнього 

співвідношення відображають стан залоз тіла і фундального відділу шлунка, 
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та служать маркерами секреторного процесу [164,  157]. Суттєве значення як 

в ульцерогенезі, так і в розвитку ГЕРХ, надається фактору порушеної 

моторної діяльності езофагогастродуоденальної зони, закиданню в стравохід 

жовчі та панкреатичного секрету. Так, унаслідок порушення регуляторних 

механізмів, які координують періодичну моторну діяльність шлунково-

кишкового тракту, виникає дезінтеграція вторинної перистальтики 

стравоходу, дисфункція нижнього стравохідного та пілоричного сфінктерів, 

підвищення внутрішньошлункового та внутрішньодуоденального тиску [54, 

101,  124].  

Проблема йододефіцитних захворювань є однією з найактуальніших, 

оскільки в регіонах із нестачею йоду проживає майже 30% населення 

планети, а для України вона небезпечна ще й тим, що з ліквідацією системи 

профілактики йододефіцитних станів, яка грунтувалася на обов’язковому 

вживанні йодованої солі, дефіцит йоду в харчуванні відмічається на всій її 

території [78]. Нестача йоду призводить до йододефіцитного гіпотиреозу, 

дифузного токсичного, вузлового та багатовузлового еутиреоїдного зобу, 

функціональної автономії щитоподібної залоз [35]. У структурі ендокринних 

захворювань йододефіцитні стани посідають одне з провідних місць. 

Поширеність йододефіцитних захворювань у світі коливається від 1,3 до 

10,3% [162, 184], а серед населення України зростає з року в рік і становить 

170,4 випадків на 100 тис. населення [108]. Тому вивчення перебігу 

захворювань внутрішніх органів на тлі патології щитоподібної залози 

набуває особливої актуальності. 

 Унаслідок зміненого тиреоїдного статусу розвиваються порушення 

моторної і секреторної функцій травного каналу, хоча питання про роль 

щитоподібної залози в регуляції антирефлюксних механізмів 

гастроезофагеальної зони і підтримання резистентності слизової оболонки 

стравоходу залишається недостатньо вивченим [192, 105]. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних 

робіт ДВНЗ  «Івано-Франківський національний медичний університет» на 

тему: «Перебіг та лікування захворювань шлунково-кишкового тракту в 

умовах впливу модифікуючих чинників та поєднаної патології» (№ державної 

реєстрації 0108U003987). Здобувач є виконавцем фрагменту роботи. 

Мета дослідження 

Підвищити ефективність лікування хворих на гастроезофагеальну 

рефлюксну хворобу в поєднанні з ендемічним зобом на основі вивчення ролі 

інтестинальних гормонів, пепсиногенів у сироватці крові, змін моторики 

езофагогастральної зони та функції щитоподібної залози шляхом оптимізації 

комплексної терапії з включенням інгібітора протонової помпи, прокінетика, 

препарату урсодезоксихолевої кислоти та йоду. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити особливості клінічних проявів та характер змін слизової 

оболонки нижньої третини стравоходу у хворих на ГЕРХ, у тому числі її 

поєднання з ендемічним зобом. 

2. Дослідити характер змін моторно-евакуаторної функції шлунка та 

показники добової рН-метрії у нижній третині стравоходу.  

3. Встановити роль гастрину-17, холецистокініну-панкреозиміну та 

гормонів ЩЗ у патогенезі зазначеної поєднаної патології. 

4. Вивчити вираженість змін рівня пепсиногенів та їхнє співвідношення в 

сироватці крові у хворих на ГЕРХ та її поєднання з ЕЗ. 

5. Розробити диференційовані підходи щодо вибору комплексної терапії 

ГЕРХ у поєднанні з ЕЗ, обгрунтувати доцільність та вивчити ефективність 

застосування препарату йоду. 

Об’єкт дослідження – особливості перебігу гастроезофагеальної 

рефлюксної хвороби в поєднанні з ендемічним зобом. 
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Предмет дослідження – клінічні, ендоскопічні, функціональні, 

секреторні, біохімічні зміни, рівень інтестинальних та тиреоїдних гормонів, 

пепсиногенів у хворих на ГЕРХ, у тому числі за її поєднання з ендемічним 

зобом. 

Методи дослідження. Загальноклінічні, методи самооцінки симптомів 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби за допомогою скороченої шкали 

ReQuest та якості сну за Пітсбурським опитувальником, функціональні 

(добове моніторування рН у нижній третині стравоходу), ендоскопічні 

(езофагогастродуоденоскопія з прицільною біопсією та хромоендоскопією), 

вивчення стану моторно-евакуаторної функції шлунка (за допомогою 
13

С-

октаноєвого дихального тесту), імуноферментні (визначення рівнів Г-17, Х-

П, П I та П II, антитіл до Helicobacter рylori, концентрації тиреотропного 

гормону гіпофізу, тиреоїдних гормонів), сонографічні (дослідження ЩЗ), 

біохімічні (визначення концентрації йоду в сечі), статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у встановленні 

клінічних особливостей перебігу ГЕРХ, що полягають у переважанні печії, 

больового синдрому за ізольованого перебігу даного захворювання, та в 

більшій мірі позастравохідних проявів (кардіального, бронхопульмонального 

та орофарингеального синдромів) за її поєднання з ЕЗ. 

Уперше показано, що при коморбідній патології (ГЕРХ та ЕЗ) частіше 

відмічаються більш глибокі зміни СОС (С та Д ступені езофагіту), ніж при 

ізольованій ГЕРХ (А та В, рідше С ступені). 

Досліджено, за даними добового моніторування рН у нижній третині 

стравоходу, переважання у хворих на ГЕРХ у поєднанні з ЕЗ рефлюксів 

змішаного характеру, в той час, як при ізольованій ГЕРХ порівну виявлялись 

як кислі, так і змішані. 

Уперше встановлено особливості порушень моторно-евакуаторної 

функції шлунка при ізольованій ГЕРХ та її поєднанні з ЕЗ, які проявлялися 



12 

 

збільшенням та/або зменшенням періоду напіввиведення твердої їжі з 

шлунка та зниженням коефіцієнта спорожнення. 

Встановлено різноспрямовані зміни рівнів Г-17 та Х-П у хворих на 

ГЕРХ, що супроводжувались різним характером гастро-езофагеальних 

рефлюксів та порушень моторики шлунка.  

Уперше виявлено підвищення рівня П І та співвідношення П І / П ІІ у 

хворих на ГЕРХ із переважанням кислих рефлюксів та зниження рівня П ІІ у 

хворих на ГЕРХ у поєднанні з ЕЗ.  

Науково обґрунтовано диференційовані підходи до вибору комплексної 

терапії ГЕРХ як самостійного захворювання, так і її поєднання з ЕЗ. 

Практичне значення отриманих результатів 

Обгрунтовано виділення різних варіантів стравохідних рефлюксів (із 

переважанням кислих чи змішаних компонентів) залежно від результатів 

добової рН-метрії нижньої третини стравоходу, та особливості клініки ГЕРХ 

залежно від типу рефлюксу. Спосіб диференційованої діагностики видів 

стравохідних рефлюксів при ГЕРХ захищений патентом на корисну модель 

«Спосіб діагностики характеру рефлюксів при гастроезофагеальній 

рефлюксній хворобі» (№ 99226 від 25.05.2015). 

Встановлені особливості моторики шлунка, залежно від ступеня та 

спрямованості змін рівня гастроінтестинальних гормонів, які можуть 

слугувати критеріями вибору комплексної терапії ерозивної форми ГЕРХ. 

Розроблені диференційовані підходи до лікування ГЕРХ, залежно від 

типу рефлюксів (кислі чи змішані), призначенням у першому випадку 

подвійної дози інгібіторів протонової помпи (ІПП), а в другому –  

стандартної їхньої дози в поєднанні з прокінетиком, препаратом 

урсодезоксихолевої кислоти. У випадках поєднання ГЕРХ з ЕЗ доцільним є 

включення до комплексної терапії йодиду калію, що відображено в 

Інформаційному листі про нововведення в системі охорони здоров’я «Шляхи 
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підвищення результатів лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби» 

(«Урмедпатентінформ» МОЗ України випуск 5, № 347- 2014 . – Київ, 2015).  

 

Впровадження отриманих результатів   

Результати дисертаційного дослідження впроваджені в лікувальний 

процес гастроентерологічних відділень МКЛ №3 м. Чернівці (затв. 14. 11. 

2015 р.), Тернопільської комунальної міської лікарні №2 (затв. 14. 11. 2015 

р.), МКЛ №8 м. Львова (затв. 20. 10. 2015 р.), центральних регіональних 

лікарень Калуського (затв. 24. 12. 2015 р.), Коломийського (затв. 27. 10. 2015 

р.) та Надвірнянського (затв. 22. 10. 2015 р.) районів Івано-Франківської 

області, Яремчанської ЦМЛ (затв. 22. 10. 2015 р.), терапевтичних відділень 

МКЛ №1 м. Івано-Франківськ (затв. 28. 12. 2015 р.) та університетської 

клініки ДВНЗ ІФНМУ (затв. 8. 10. 2015 р.). 

Основні положення дисертації використовуються в навчальному 

процесі кафедр пропедевтики внутрішніх хвороб ВДНЗ ―Буковинський 

державний медичний університет‖ (затв. 20. 11. 2015 р.), терапії №1 ФПДО 

та медичної діагностики Львівського національного медичного університету 

ім. Данила Галицького (затв. 14. 10. 2015 р.), загальної практики (сімейної 

медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини ДВНЗ ―Івано-

Франківський національний медичний університет‖ (затв. 8. 10. 2015 р.). 

Особистий внесок здобувача 

Дисертація є особистою науковою працею автора. На основі аналізу 

вітчизняної та світової медичної літератури автор визначила актуальність 

проблеми поєднання ГЕРХ з ендемічним зобом, виконала інформаційний 

пошук, самостійно здійснила набір хворих, анкетування з використанням 

скороченої шкали ReQuest та Пітсбурського опитувальника на визначення 

якості сну, проводила 24-годинне добове моніторування pH у нижній третині 

стравоходу,  визначила стан моторно-евакуаторної функції шлунка за 

допомогою 
13

С-октаноєвого дихального тесту. Автором самостійно створена 

база наукових даних для проведення їхнього аналізу, статистичної обробки 
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отриманих результатів, оформлена дисертаційна робота. Планування 

дослідження та обговорення отримання  результатів, висновків і практичних 

рекомендацій проводилось разом із науковим керівником.  

Апробація результатів дисертації 

Основні положення і результати дисертаційного дослідження 

доповідались і обговорювались на: науково-практичній конференції 

«Актуальні питання внутрішньої медицини» до 100-річчя з дня народження 

професора І. І. Крижанівської (Дніпропетровськ, 2013); 83-ій науково-

практичній конференції cтудентів і молодих вчених з міжнародною участю 

«інновації в медицині» (Івано-Франківськ, 2014); науково-практичній 

конференції молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Сучасні 

аспекти медицини і фармації-2014» (Запоріжжя, 2014); міжнародній науково-

практичній конференції «Медична наука та практика в умовах сучасних 

трансформаційних процесів», (Львів, 2014); 7
th

 International Scientific 

Interdisciplinary Conference for medical students and young scientists (Kharkiv, 

2014); науково-практичній конференції з міжнародною участю «Наукові та 

практичні аспекти хронізації неінфекційних захворювань внутрішніх 

органів» (Харків, 2014); міжнародній науково-практичній конференції 

«Медичні та фармацевтичні науки: аналіз сучасності та прогноз 

майбутнього» (Дніпропетровськ, 2014); XIX міжнародному медичному 

конгресі студентів та молодих вчених присвячений пам’яті ректора,  члена-

кореспондента НАМН України,  професора  Л. Я. Ковальчука (Тернопіль, 

2015). 

Публікації 

За темою дисертації опубліковано 18 наукових праць, серед яких 6 

статей у наукових фахових виданнях України, 2 – у  зарубіжних журналах 

(Польща, Індія-електронне видання), 8 тез, 1 патент на корисну модель, 1 

інформаційний лист. 
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РОЗДІЛ 1  

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКУ І 

ЛІКУВАННЯ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

 

1.1. Поширеність, етіологічні чинники та патогенетичні механізми 

розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби 

Захворювання верхніх відділів травного тракту є найбільш 

поширеними серед хвороб людини [176]. Це, у першу чергу, стосується 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ). За останні 20 років тричі 

приймалися консенсуси щодо визначення, діагностики та лікування даної 

хвороби: Гленвальський (1997), Йельський (2003) та Монреальський (2006), а 

засідання міжнародної робочої групи з вивчення ГЕРХ відбувається 

практично щорічно [37, 58, 186]. 

ГЕРХ належить до найпоширеніших захворювань людей у XXI 

столітті. Її частота в різних країнах коливається від 10,00 % у Великобританії 

та Іспанії до 17,00 % в Швеції та від 13,00 до 20,00 % у США [176]. Дещо 

рідше (до 13% населення) вона реєструється в Китаї. У середньому 

поширеність ГЕРХ у західній популяції коливається від 10,00 до 20,00 % із 

постійною тенденцією до зростання [98, 145, 207]. Особливо чітко ця 

динаміка спостерігається в США, де зростає кількість населення з надмірною 

масою тіла і ожирінням, як факторами розвитку ГЕРХ [149, 217]. Окрім того, 

відмічається зростання кількості населення похилого віку, число якого по 

прогнозах до 2015 року на нашій планеті збільшиться до 1 млрд [20], а  

розвиток ГЕРХ у похилому віці обумовлений ослабленням холінергічної 

активності і на її фоні підвищенням симпато-адреналової, атеросклерозом 

судин власної пластинки слизової оболонки стравоходу та розвитком 

слабості сполучної тканини, зменшенням м’язової при збільшенні жирової 

частки, що призводить до зниження тонусу нижнього стравохідного 
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сфінктера [22, 62]. Ці вікові особливості порушують  антирефлюксні бар’єри 

між шлунком і стравоходом, знижують репаративні можливості слизової 

оболонки стравоходу і сповільнюють заживлення ерозій при езофагіті [56]. 

Україна належить до тих країн, де діагноз ГЕРХ ставиться не завжди, а 

стравохід Барретта діагностується тільки в поодиноких випадках [7]. 

С. М. Ткач, В. Г. Передерій [114] вважають, що поширенісь ГЕРХ в Україні 

становить 20-30% та є близькою до США і країн Європи. За даними М. Б. 

Щербиніної і співавторів [138], у 2009 році в Україні було зареєстровано 

31190 хворих на ГЕРХ, при цьому більше як у 10 тисяч осіб її виявлено 

вперше. Причиною несвоєчасної діагностики ГЕРХ є наяність 

позастравохідних масок, моносимптомний перебіг, недостатня увага до цієї 

патології з боку лікарів [183, 202]. Значну роль у невчасній діагностиці ГЕРХ 

відіграє відсутність у значної частини медичних установ загального профілю 

умов та устаткування для об’єктивної діагностики ГЕРХ, особливо її 

ендоскопічно негативної форми [101, 218]. 

Печію і регургітацію відмічають від 10% до 60% дорослого населення 

[102, 104, 134]. На початку захворювання ГЕРХ характеризується 

незначними по вираженості і тривалості клінічними симптомами, яким хворі 

тривалий час не приділяють особливої уваги і не звертаються за медичною 

допомогою. При зростанні тривалості захворювання та відсутності 

адекватного лікування, особливо в осіб похилого та старечого віку, воно 

завершується ускладненнями (стриктурами нижньої третини, стравоходом 

Барретта, аденокарциномою) [138]. Персистуючий перебіг ГЕРХ із частими 

загостреннями нерідко потребує використання повторних інвазивних 

досліджень і призначення тривалого лікування, що веде до значних 

економічних затрат [131, 135]. 

Відповідно до прийнятого в 2006 році Монреальського консенсусу 

визначення ГЕРХ – це стан, який розвивається, коли рефлюкс шлункового 

вмісту викликає симптоми або ускладнення, що турбують пацієнта [232].  

Діагноз ГЕРХ є вірогідним, якщо в пацієнта унаслідок регулярного закиду в 
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стравохід шлункового та/або дуоденального вмісту має місце стійка 

симптоматика (переважно печія), та/або виникають запальні чи ерозивні 

зміни СОС [123, 213]. 

В патогенезі ГЕРХ можна виділити основні та неосновні, провокуючі 

фактори [48]. До перших належить недостатність нижнього  езофагеального 

сфінктера, рефлюкс шлункового та дуоденального вмісту в стравохід, 

зниження стравохідного кліренсу, зменшення резистентності слизової 

оболонки стравоходу. Серед другорядних провокуючих факторів – стрес, 

надмірна маса тіла, куріння, прийом антагоністів кальцію, -блокаторів, 

антихолінергічних препаратів, пози, пов’язані з постійним нахилянням 

тулуба, вагітність (особливо її друга половина), переїдання, систематичне 

вживання окремих продуктів харчування (масної їжі, шоколаду, цитрусових, 

томатів, кави), органічні ураження м’язевої тканини (склеродермія), кила 

стравохідного отвору діафрагми. 

Порушення функції нижнього стравохідного сфінктера є одним з 

основних патогенетичних механізмів, що лежать в основі розвитку ГЕРХ 

[174]. У нормі нижній стравохідний сфінктер скорочується таким чином, що 

тиск у цій зоні вищий за внутрішньошлунковий мінімум на 15 мм. рт. cт., а  

даний механізм діє як фізіологічний. Сфінктер розслабляється у відповідь на 

перистальтику стравоходу. У той же час сфінктер може розслаблятися і при 

відсутності ковтання і перистальтики стравоходу і такі випадки вважаються 

транзиторними розслабленнями нижнього стравохідного сфінктера. У хворих 

на ГЕРХ велика кількість транзиторних розслаблень нижнього стравохідного 

сфінктера, пов’язана з рефлюксом вмісту шлунка в стравохід, призводить до 

того, що СОС піддається дії соляної кислоти протягом більш тривалого часу, 

клінічно проявляється печією, відрижкою, зригуванням [54]. При цьому, у 

регуляції моторно-евакуаторних порушень беруть участь автоматизм, 

скорочення гладких мязів, парасимпатична та симпатична вегетативна 

система, гуморальна за рахунок впливу гастрину, мотиліну, панкреатичного 

поліпептиду, холецистокініну і соматостатину. Поряд з інтестинальними 
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гормонами, скоротлива здатність стравоходу та тонус його нижнього 

сфінктера  також регулюються вегетативною нервовою системою [29, 187]. 

Порушення моторно-евакуаторної функції езофагогастродуоденальної 

зони відіграють провідну роль на початковому етапі розвитку ГЕРХ, а в 

подальшому зростає вплив чинників агресії, особливо кислотно-пепсинової. 

Постійний контакт агресивного шлункового вмісту з багатошаровим плоским 

епітелієм призводить до ушкодження СОС. Наслідком є розвиток запальних 

та ерозивних змін [139, 156]. 

Збільшення кількості випаків транзиторного розслаблення нижнього 

стравохідного сфінктера призводить до частішого попадання соляної кислоти 

в стравохід та її тривалого впливу на СОС. У нормальних умовах рН у 

нижній третині стравоходу становить близько 6,0. Про наявність кислотного 

рефлюксу свідчить його зниження нижче 4,0. При цьому частота виникнення 

симптомів ГЕРХ прямопропорційна рівню закислення стравоходу [166]. Інші 

клінічні дослідження показують, що в 10-15% пацієнтів зі скаргами на печію 

даний симптом виникає при відсутності кислого гастроезофагеального 

рефлюкса, за даними добового моніторування рН у нижній третині 

стравоходу [233]. Тому S. C. Nwokediko запропонував вважати патологічним 

гостро-езофагеальний рефлюкс, частота якого перевищує 50 за добу, а 

середнє значення рН в стравоході < 4 та тривалість таких кислих рефлюксів 

більше 5%, а рефлюкси з рН < 2 реєструються  напротязі 5 хвилин [201]. 

Підвищення чутливості СОС може бути пов’язано також із змінами 

психічного статусу (збудженість, напруга, депресія). При цьому 

спостерігається збільшення кількості кислих рефлюксів, а методи спрямовані 

на їх ліквідацію (гіпноз, м’язева релаксація), призводять до зникнення 

рефлюкс-асоційованих симптомів [85, 115].  

За останні роки з’явились концепції щодо формування 

постпрандіальної «кислотної кишені» – шару незабуференої соляної кислоти, 

що утворюється на поверхні вмісту шлунка після прийому їжі та 

локалізується в його порожнині і/або в зоні стравохідно-шлункового 
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переходу. [15, 147, 203]. Вона утворюється приблизно через 15 хв після 

прийому їжі та зберігається протягом двох годин. Будучи джерелом кислих 

гастроезофагеальних рефлюксів,  ―кислотна кишеня‖ може мати розміри від 

4-6 см (при нормі – 2 см), тривало персистувати та займати різне положення 

відносно діафрагми (під нею, на одному рівні з діафрагмою або вище) 

[14,131]. У цих випадках їжа не може олужнити даний відділ [38].  

Окрім кислотних, до пошкодження СОС можуть призводити і лужні 

рефлюкси, коли рН рефлюктанту вище 7,0, а пошкоджуючими агентами 

виступають кон’юговані та некон’юговані жовчні кислоти, ферменти, 

лізолецитин і інші компоненти лужного вмісту [45, 66]. Інші дослідники 

вважають, що лужним є  рефлюкс коли рН в стравоході вище 8,0 [101]. 

Присутність у рефлюкcаті компонентів жовчі асоціюється з більш частими і 

вираженими симптомами ГЕРХ. При цьому на відміну від кислих рефлюксів, 

лужні, не залежно від їх сумарної тривалості, вважаються патологічними та 

характерні для пацієнтів з супутньою патологією органів жовчевидільної 

системи [34, 125]. 

У частини хворих порушується бар’єрна функція СОС [51]. При 

поступленні рефлюксату розриваються контакти між клітинами, посилюється 

клітинна проникливість по відношенню до води і електролітів [18, 147]. Ці 

мікроскопічні зміни посилюють підвищену чутливість стравоходу до закиду 

соляної кислоти при неерозивній формі ГЕРХ. Зниженню кліренсу 

стравоходу і функції антирефлюксного бар’єру сприяють пригнічення його 

перистальтики і тонусу, зниження тиску в нижньому стравохідному 

сфінктері і зростання числа епізодів його спонтанного розслаблення [40]. 

Важливим патогенетичним механізмом захисту СОС від рефлюксу є 

сповільнення езофагеального кліренсу в 2-3 рази [6]. 

Важливе місце серед патогенетичних факторів розвитку ГЕРХ, 

особливо її ерозивної форми займає порушення резистентності СОС. 

Розрізняють передепітеліальний, епітеліальний та постепітеліальний рівні її 

захисту. Перший рівень забезпечується секретом слинних та власних залоз 
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підслизової оболонки стравоходу і включає в себе муцин, немуцинові 

протеїни, бікарбонати, простагландини класу Е2, фактор епідермального 

росту [60, 122]. Слина разом із компонентами їжі, сприяє вираженій 

нейтралізації соляної кислоти, яка потрапляє в стравохід [51].  

Другий шар захисту слизової оболонки стравоходу включає клітинну 

резистентність до іонів водню та залежить від нормального рівня 

внутрішньоклітинного рН її епітеліального шару. У відповідь на подразнення 

інтенсивно діляться базальні клітини слизової оболонки стравоходу і за 

рахунок щільності міжклітинних мембран, внутрішньоклітинного і 

міжклітинного транспорту, а також нормальної регенерації забезпечують її 

захист. У випадках ослаблення даних механізмів розвивається некроз 

слизової оболонки з розвитком ерозій. Також в умовах низького рН, що 

наступає внаслідок рефлюксу розвивається стравохід Барретта [148].  

Таким чином, в основі розвитку ГЕРХ, особливо її ерозивної форми, 

лежить дисбаланс між чинниками захисту (бар’єрна функція нижнього 

стравохідного сфінктера, ефективний стравохідний кліренс, нормальна 

резистетність сизової оболонки стравоходу) та агресії (хлористо-воднева 

кислота, пепсин, жовч, панкреатичний секрет з його ферментами). На 

початковому етапі розвитку ГЕРХ провідну роль відіграють порушення 

моторно-евакуаторної функції езофагогастродуоденальної зони, у 

подальшому – чинники агресії, особливо кислотно-пептичний і 

дуоденальний [7, 64]. Діагностика характеру рефлюксату дуже важлива, 

оскільки визначає вибір фармакологічних препаратів і тактику лікування в 

цілому. Окрім відомих патогенетичних факторів розвитку ГЕРХ, важливими 

змінами є збільшення продукції ряду гастроінтестинальних гормонів 

(соматостатину, холецистокініну-панкреозиміну, секретину, вазоактивного 

інтестинального пептиду, енкефалінів) [5, 21, 115, 174]. ГЕРХ також 

діагностують при багатьох захворюваннях травного тракту (хронічний 

панкреатит, ентерит, холецистит, виразкова хвороба), і пов’язують із змінами 

моторики гастродуоденальної зони при цих захворюваннях, вивільненню 
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біологічно активних речовин, що сприяють розслабленню нижнього 

стравохідного сфінктера [57, 70]. 

 

 

1.2. Взаємозв’язок між змінами функції і структури щитоподібної 

залози і розвитком гастроезофагеальної рефлюксної хвороби 

Наявність порушень функції та структури щитоподібної залози (ЩЗ) 

негативно впливає на перебіг різних захворювань. Гормони ЩЗ, зокрема 

трийодтиронін (Т3) є потужним регулятором численних фізіологічних 

функцій [154, 169, 185]. За даними вітчизняних науковців, за останні 

десятиріччя відмічається істотне зростання патології щитоподібної залози на 

усій території України. Так, згідно з дослідженнями В. І. Кравченка і 

співавторів, [53] приріст ендокринопатій із 2005 по 2011 роки має місце в 

9,85 % населення, а за даними МОЗ України, кількість хворих зі патологією 

ЩЗ за останні 5 років збільшилась у 5 разів, особливо в областях із 

природною недостатністю йоду [108]. Західні області України 

(Тернопільська, Львівська, Івано-Франківська) належать до регіонів із 

важким дефіцитом йоду, що може бути додатковим ризиком розвитку 

йододефіциту і поєднаної з ним патології [10, 16, 25, 78, 79, 99, 100, 112]. 

Уходячи до складу багатьох біологічно активних сполук, йод бере участь в 

обміні речовин, а його добова потреба становить у середньому 100-200 мкг, 

хоча й залежить від віку та фізіологічного стану організму. 

До основних критеріїв, йододефіциту серед населення відносять 

розміри щитоподібної залози, рівень секреції йоду з сечею та концентрацію 

гіпофізарно-тиреоїдних гормонів у крові [71]. Розміри ЩЗ оцінюються 

пальпаторно та за допомогою результатів її сонографічного дослідження. 

Неоднозначним є визначення концентрації йоду в сечі [77]. Результати 

дослідження рівня цього мікроелемента служать досить інформативним щодо 

уточнення рівня йододефіциту, проте цей показник має значення тільки в 

широких маштабах, серед великих груп населення, та не завжди несе 
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інформативність при індивідуальних визначеннях  [132]. Встановлено, що в 

регіонах із легким та помірним ступенем йододефіциту розвиваються різні 

форми зобу з подальшим формуванням тиреотоксикозу та функціональної 

автономії ЩЗ, а в областях з важкою та тривалою його недостатністю 

розвивається йододефіцитний гіпотиреоз [16]. 

Існує ‖зобна ендемія‖ на фоні нормального вживання населенням йоду, 

нормальної йодурії і відсутності ефекту йодної профілактики [52, 129]. Поряд 

із первинним йодним дефіцитом, зустрічається вторинний, викликаний 

негативними впливами екзогенних факторів на морфо-функціональний стан 

ЩЗ [35]. Незважаючи на різні причини і механізми розвитку йододефіцитних 

станів, люба патологія ЩЗ укладається в рамки двох: гіпо- і гіпертиреозу, а 

існуючі принципи їхньої корекції зводяться або до замісної гормональної 

терапії (при гіпотиреозі), або до медикаментозного, променевого чи 

хірургічного лікування з пригніченням активності ЩЗ - при гіпертиреозі. 

Клінічний інтерес викликає поєднання патології ЩЗ із захворюваннями 

органів травлення [19, 120, 225], яке становить до 63,8 % випадків, зокрема в 

3,4% із них захворювання ЩЗ супроводжується гастроезофагеальною 

рефлюксною хворобою з езофагітом I-II ступенів [81, 107]. Класичні клінічні 

прояви гіпотиреозу мають низьку діагностичну чутливість [63]. Серед них, 

нерідко спільними для гіпотиреозу на фоні зобу, є хриплий та низький голос, 

набряклість обличчя і повік, обстипація, прогресування загальної слабкості, 

зростання маси тіла. Підвищення показника останньої прямопропорційно 

асоціювалось із симптомами ГЕРХ [149]. З іншого боку, порушення 

функціональної активності слизової оболонки шлунково-кишкового тракту 

призводить до зниження поступлення екзогенного йоду в системний 

кровоплин, а бактерії, серед яких і Helicobacter Pylory, блокують і 

пригнічують ферментні системи, що забезпечують транспорт йоду в ЩЗ, 

знижуючи його біодоступність та ефективність лікування в цілому [10]. 

Коморбідність ГЕРХ і йододефіцитних станів не обмежується лише 

схожою клінічною симптоматикою. Важливим також є обтяжувальний вплив 
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патологічного гормонального функціонування ЩЗ на тлі дефіциту йоду на 

регуляторні механізми кінетики верхніх відділів шлунково-кишкового 

тракту, секреторного забезпечення. Зокрема, є повідомлення, що при 

гіпотиреозі сповільнюється рухова ативність стравоходу і шлунка, зростає 

частота антиперистальтичних рухів і посилюється дисфункція верхнього 

стравохідного сфінктера, знижується тиск у нижньому стравохідному 

сфінктері, кліренс кислоти [168, 192]. Підвищення рівня гормонів ЩЗ у крові 

може зумовлювати зростання швидкості скорочень стравоходу, порушення 

моторики і секреції нижчележачих органів травлення, що дає можливість 

говорити про важливу роль ЩЗ у розвитку ГЕРХ. Розвиток міопатії та спазм 

верхньої третини стравоходу, внаслідок підвищеного рівня тиреоїдних 

гормонів, також призводить до дискоординації роботи нижнього 

стравохідного сфінктера [180]. Окрім того, як при гіпо-, так і 

гіпертиреоїдизмі має місце порушення антродуоденальної координації та 

моторики гастродуоденальної зони, які частіше виявляється в пацієнтів із 

гіпотиреозом та зумовлено набряком і змінами міоелектричної активності  

м’язевої стінки органів верхнього відділу ШКТ [162, 173]. Надлишок 

гормонів ЩЗ, навпаки, сприяє зростанню швидкості поширення скорочень 

стінок стравоходу та збільшенню частоти кислотних рефлюксів, очевидно, за 

рахунок підвищення шлункової секреції [154]. Також, впливаючи на стінку 

шлунка за рахунок підсиленої перистальтики, надмірної кількості газів в 

товстій кишці, підвищена концентрація тиреоїдних гормонів може 

призводити до послаблення мускулатури нижнього стравохідого сфінктера 

[159, 177, 180]. Гіпертиреоїдизм також викликає гіпергастринемію, а гастрин 

володіє здатністю підвищувати тонус нижнього стравохідого сфінктера [184, 

225]. На думку цих авторів, унаслідок наявності в гормонів ЩЗ 

гастроінтестинальних ефектів, різні варіанти тиреоїдної дисфункції часто 

супроводжуються функціональними і органічними змінами з боку органів 

ШКТ [97, 226]. У випадку розвитку ГЕРХ на фоні гіпотиреозу посилюються 
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такі її симптоми, як біль за грудниною та в епігастрії, важкість у цій ділянці, 

відрижка [192]. 

Серед механізмів негативного впливу порушень із боку ЩЗ на роботу 

нижнього стравохідного сфінктера розглядається безпосередня 

пошкоджувальна дія автоантитіл до тиреоглобуліну, титр яких виявився 

значно підвищеним у хворих на ГЕРХ, а їхня концентрація зростала по мірі 

поглиблення морфологічних змін СОС [4, 105]. На думку цих же авторів 

[106], питання про вплив гормонів ЩЗ на рефлюксні механізми 

гастроезофагеальної зони і підтримання резистентності слизової оболонки 

стравоходу практично не вивчені, хоча і встановлено, що концентрація ТТГ 

була достовірно вищою на усіх стадіях розвитку ГЕРХ, у порівнянні зі 

здоровими людьми. При цьому рівень Т3 достовірно знижувався та в 

окремих випадках відмічено зменшення розмірів ЩЗ. 

Таким чином, як видно з вивчених літературних джерел, питання 

впливу тиреоїдних гормонів на механізми розвитку та клінічні прояви ГЕРХ 

у поєднанні з органічними змінами структури ЩЗ вивчені недостатньо, а 

окремі положення є суперечливими. 

 

 

1.3. Особливості клініки і діагностики гастроезофагеальної 

рефлюксної хвороби 

Найбільш характерними симптомами  ГЕРХ є печія і регургітація. 

Печію вважають кардинальним симптомом даного захворювання, що 

виникає як мінімум у 75% хворих [4, 186]. Єдиного визначення печії немає. 

За даними одних авторів [175, 176], печія – це відчуття дискомфорту або 

печіння за грудниною, що поширюється в напрямі до шиї. За іншими даними, 

печія – це відчуття жару, печіння в проекції нижньої частини груднини або 

пекучого болю [15]. Наявність ГЕРХ можна передбачити навіть тоді, коли 

печія з’являєтся 2 рази на тиждень або частіше. Також печію постійно 

відчувають від 4 до 10% практично здорових людей. Навіть при відсутності 
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пошкодження стравоходу, печія і регургітація істотно погіршують 

самопочуття і знижують якість життя людей, що визначає необхідність 

лікування ендоскопічно негативної ГЕРХ [150]. Частота і вираженість печії 

також залежать від форми ГЕРХ [21, 56]. У відповідності до досліджень, 

присвячених вивченню патогенезу ГЕРХ, частота виникнення її симптомів, 

особливо печії, прямопропорційна рівню закислення стравоходу [211, 227]. 

Результати інших досліджень свідчать, що в 10-15% пацієнтів даний симптом 

виникає без ознак патологічного гастроезофагеального рефлюксу за 

результатами добової рН-метрії [201, 229, 232]. Перебіг рефлюкс-езофагіту 

може бути безсимптомним або навпаки, при наявності клінічної 

симптоматики ГЕРХ, морфологічні зміни в стравоході не виявляються. Тому 

виділяють поняття ендоскопічно позитивної та ендоскопічно негативної 

ГЕРХ [4, 39]. 

Дані щодо частоти ретростернального або болю в епігастральній 

ділянці при ГЕРХ неоднорідні, нерідко – суперечливі. Деякі дослідники 

вважають цей симптом другим по частоті, особливо коли він з’являється 

одразу після прийому їжі і посилюється при нахиляннях тулуба [51, 83]. На 

думку ж інших авторів, типовий біль за грудниною в її нижній третині при 

ГЕРХ виявляється рідко і нагадує біль при стенокардії [18]. Chourasia Dipi 

[155] появу болю при рефлюкс-езофагіті пояснює дією соляної кислоти на 

нервові закінчення подовжених сосочків власної пластинки слизової 

оболонки стравоходу, що виступають в поверхневий епітелій, 

езофагоспазмом при закиданні шлункового вмісту в стравохід, а також 

нападом стенокардії, спровокованої шлунково-стравохідним рефлюксом. За 

даними тих же авторів, біль за грудниною відмічали 40 % людей похилого 

віку і у 7,3% – молодого. 

Зригування кислим вмістом має місце в 43,8% хворих на ГЕРХ, при 

чому частіше всього воно з’являється чи посилюється після прийому їжі, 

газованих напоїв [18]. Дисфагія, як специфічний симптом ГЕРХ, за 

результатами досліджень цих же авторів виявляється лише у 1% випадків, у 
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той час, як інші клініцисти реєструють її до 20% пацієнтів, а причиною 

розвитку вважають дисмоторику стравоходу, механічну обструкцію за 

рахунок його стриктур, гіпосалівації [51]. Окрім того, дисфагія корелює з 

виникненням кашлю, особливо в пацієнтів похилого і старечого віку [56]. 

Одинофагія є найбільш характерною для випадків ГЕРХ зі значним 

ураженням слизовї оболонки стравоходу. Незважаючи на приведені дані 

щодо частоти дисфагії, одинофагії, відчуття грудки в горлі, гострого болю 

при ковтанні, запалення слизової оболонки гортані, їхня роль та діагностична 

специфічість, як симптомів ГЕРХ, до кінця не з’ясована [125]. 

Таким чином, як видно з приведених даних, вираженість основних 

клінічних симптомів ГЕРХ є різною, залежить від віку хворих, форми ГЕРХ 

(неерозивна, ерозивна), що необхідно враховувати для більш швидкої 

діагностики даної хвороби та вибору тактики лікування.  

ГЕРХ нерідко проявляється низкою позастравохідних симптомів 

[1, 42, 46, 74, 91], серед яких виділяють ротоглоткові, респіраторні, 

псевдокардіальні і кардіальні. Унаслідок дії агресивного шлункового вмісту, 

має місце ураження зубів із руйнацією емалі, розвивається періодонтит [28]. 

Особливістю ротоглоткових симптомів є їхня рефрактерність до традиційних 

методів лікування, а після ліквідації рефлюксів вони зникають самостійно 

або легко коригуються [48, 75]. Патогенетичною основою даних симптомів є 

вплив на слизову оболонку ротової порожнини і гортані соляної кислоти, як 

складової компоненту рефлюксанту при її потраплянні на неї [8, 49]. Серед 

ларингеальних симптомів у хворих на ГЕРХ також відмічається охриплість 

голосу, фарингіт, отит, стійкий надсадний, а інколи і нападоподібний кашель 

[170]. За даними авторів, ГЕРХ діагностують у 21% хворих із хронічним 

кашлем, та в 78% – із хронічною охриплістю голосу. Особливо частим є 

поєнання ГЕРХ із хронічним кашлем у ранкові години [4]. Бронхолегеневий 

синдром також може проявлятися хронічним рецидивуючим бронхітом, 

аспіраційними пневмоніями, пароксизмальним нічним апное, рідко 

розвитком бронхоектазів. У 82% хворих на бронхіальну астму виявляли 
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гастроезофагеальний рефлюкс, а в 30-80% з них кислотний рефлюкс виникав 

частіше та тривав довше, ніж у загальній популяції [61, 89, 119]. За даними 

добового моніторування рН, у нижній третині стравоходу виявлено 

співпадіння в часі гастроезофагеальних рефлюксів із нападами кашлю [22, 

30]. 

Гастроезофагеальний рефлюкс за даними одних авторів, є причиною 

болю в грудній клітці в 20-60% хворих, а за даними інших – цей симптом 

спостерігається в 35-62% пацієнтів із ГЕРХ [32, 44]. Він викликає спазм 

вінцевих артерій, зумовлюючи напади рефлекторної стенокардії, або може 

бути псевдокоронарним, зв’язаним із виникненням езофагоспазму. Останній 

також провокує порушення серцевого ритму, серед яких синусова тахікардія, 

рідше брадикардія, екстрасистолії, нестійка блокада ніжок пучка Гіса, 

синдром ранньої реполяризації шлуночків. Нерідко, ці зміни реєструються 

після прийому їжї, або асоціюються з печією. Біль у грудній клітці, не 

асоційований зі захворюваннями серця (non cardiac chest pain) – часте 

ускладнення ГЕРХ, що вимагає адекватної терапії та глибокої диференціації 

діагнозу з синдромом справжнього кардіального болю [2, 42, 74].  

Також позастравохідними симптомами ГЕРХ є халітоз (неприємний 

запах із рота), гастропарез, гикавка, біль в спині, що імітує захворювання 

хребта [51].  

Таким чином, актуальність проблеми позастравохідних проявів ГЕРХ 

полягає в їхній неспецифічності, та факту, що більшість лікарів вважають, що 

дане захворювання повинно обов’язково перебігати з печією, хоча як видно з 

приведених літературних даних, позастравохідні прояви можуть виступати 

на перший план, імітуючи патологію серця і легень [136.137].  

За останні роки зросла увага до ролі порушень функції та структури 

щитоподібної залози у розвитку симптомів ГЕРХ [159, 169]. 

Діагностика ГЕРХ включає добове (24-годинне) моніторування рН у 

нижній третині стравоходу та ендоскопічний метод – розглядаючи їх, як 

―золотий стандарт‖ встановлення та підтвердження діагнозу [125,171]. Проте 
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в 30-35% пацієнтів із типовими клінічними симптомами захворювання змін із 

боку СОС при звичайній ендоскопії не виявляється. До того ж, верхня 

ендоскопія не завжди дозволяє адекватно оцінити якість лікування, оскільки 

близько 50% пацієнтів, в яких після лікування загоїлись ерозії, продовжують 

страждати від симптомів гастро-езофагеального рефлюксу [159, 169]. За 

даними добової рН-метрії нижньої частини стравоходу нормою вважається 

показник, коли сумарний час епізодів кислого рефлюксу менше 5% від 

загального часу дослідження [38]. Гастроезофагеальний рефлюкс також слід 

вважати патологічним, якщо час, за який рН дорівнює 4,0 і нижче займає 

4,2% усього періоду реєстрації, а загальне число рефлюксів перевищує 50 

[93]. Метод добового моніторування рН у нижній третині стравоходу 

дозволяє діагностувати неерозивну форму захворювання, його атипові 

варіанти, дає можливість індивідуального вибору схем медикаментозної 

терапії і контролю їхньої ефективності [58, 188]. Результати рН-метрії також 

дають можливість визначити хімічний склад рефлюксату і особливості 

клінічних проявів ГЕРХ, причину тих чи інших змін у стравоході [4, 96, 215]. 

Встановлено, що при ГЕРХ із позастравохідними проявами, зокрема 

кардіальними симптомами, існує кореляція між останніми (за індексом 

інтенсивності симптомів) та частотою кислотної експозиції в дистальному 

відділі стравоходу за даними 24-х годинного моніторування рН [83]. Для 

оцінки результатів добової рН-метрії стравоходу найбільш часто 

використовуються нормативні показники, розроблені T. R. De Meester [163], 

які прийняті у всіх країнах світу. Однак деякі дослідники вважають даний 

метод недостатньо зручним і дороговартісним, а можливість його 

використання в амбулаторних умовах обмеженою [155]. Тому проведення 

такого дослідження, на їхню думку, доцільне лише при сумнівах у 

правильності діагнозу ГЕРХ або при плануванні оперативного лікування з 

метою усунення рефлюксів [146]. Показаннями до 24-годинного 

моніторування рН у нижній третині стравоходу є проведення диференційної 

діагностики між типовими і атиповими формами ГЕРХ, зокрема, для 
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верифікації походження болю за грудниною, при відсутності змін на ЕКГ та 

інших функціонально-структурних порушень із боку вінцевих судин 

міокарда, при стійкому кашлі, що нерідко зумовлений аспірацією шлунково-

кишкового вмісту в бронхи. 

Ще одним стандартом діагностики ГЕРХ і морфологічної основи 

рефлюкс-езофагіту є ендоскопічний метод дослідження [7, 47]. Це найбільш 

інформативний і поширений спосіб  вивчення стану СОС [109, 166]. 

Езофагоскопія володіє високою достовірністю унаслідок візуального 

вивчення кольорового зображення слизової оболонки, тривалого огляду, 

можливості її забарвлення, біопсії з наступним цитологічним дослідженням, 

документальним відображенням на екрані та фотоплівці. За допомогою 

ендоскопії стравоходу можна раніше виявити такі ускладнення ГЕРХ як 

стравохід Барретта, його стриктури. Даний метод дозволяє визначити ступінь 

ураження СОС, згідно Лос-Анджелеської класифікації. Виявлення езофагіту 

при проведенні ендоскопічного дослідження  верхніх відділів шлунково-

кишкового тракту є високоспецифічним (90-95%) методом діагностики [209]. 

На думку інших авторів, ендоскопічне дослідження показано тільки при 

неефективності лікування ГЕРХ, болю при ковтанні, дисфагії, нехарактерних 

для цієї недуги симптомах. Якщо симптоми рефлюкс-езофагіту продовжують 

турбувати більше 5 років – показана біопсія СОС, особливо при підозрі на 

циліндроклітинну метаплазію епітелію його слизової оболонки [155]. 

Проведені клініко-ендоскопічні дослідження  у хворих на ГЕРХ дозволили 

виявити ендоскопічні ознаки даного захворювання тільки в 69,5% пацієнтів, 

у той час, як у 30,5% обстежених – жодних ендоскопічних ознак ГЕРХ не 

встановлено [18]. У зв’язку з цим, із метою ранньої діагностики запальних, 

метапластичних і диспластичних змін СОС, широкого застосування набула 

хромоендоскопія [191]. По вираженості, локалізації та кольору забарвлення 

здорова і запалена СОС відрізняються [51, 68]. При проведенні 

хромоендоскопії стравоходу використовуються абсорбуючі барвники, до 

яких належить розчин Люголя, метиленового синього [210]. Незмінений 
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багатошаровий плоский незроговілий епітелій при нанесенні на нього 1-4% 

розчину Люголя набуває чорного, темно-коричневого забарвлення. Розчин 

метиленового-синього активно абсорбується клітинами слизової оболонки 

стравоходу при їхній інтестинальній метаплазії, що проявляється 

зафарбуванням її ділянок у блакитний колір на фоні блідо-рожевої незмінної 

слизової оболонки.  

Для діагностики ГЕРХ може бути використане і рентгенологічне 

дослідження стравоходу та шлунка, особливо, якщо воно проводиться в 

різних положеннях тіла (положення Тренделенбурга), а основними 

рентгенологічними ознаками даного захворювання вважаються потовщення 

та розширення складок слизової оболонки стравоходу до 2-3 мм у його 

дистальному відділі, недостатність нижнього стравохідного сфінктера і 

неперестальтичні скорочення стінок, зернистий малюнок СОС та нерівність 

контурів [51, 124]. На користь цього методу діагностики ГЕРХ свідчать 

відносна дешевизна та менша інвазивність у порівнянні з ендоскопією 

стравоходу, але за його допомогою можна діагностувати лише пізні, важкі 

форми езофагіту, килу стравохідного отвору діафрагми, виявити виразку, 

стриктури, пухлини стравоходу [186].  

Серед сучасних методів діагностики ГЕРХ чинне місце посідає 

гістологічне дослідження слизової оболонки стравоходу, що дає позитивні 

результати в 75-95% випадків. Більш достовірні висновки можна отримати 

шляхом морфологічного дослідження змивів (ексфоліативний метод) або 

щипка з підозрюваних діянок [73, 187, 199]. При цьому виявляється як 

нормальна тканина, так і ознаки езофагіту, метаплазія епітелію (стравохід 

Барретта). Морфологічно катаральний езофагіт проявляється набряком, 

лімфоплазмоцитарною інфільтрацією, повнокрів’ям слизової оболонки, 

стазом крові у підслизовому шарі [230]. 

Застосування езофагоманометрії дозволяє оцінити стан нижнього 

стравохідного сфінктера, його здатність до релаксації під час ковтання, 

скоротливу функцію стравоходу [227]. 



31 

 

Сьогодні великого значення набуває впровадження в широку медичну 

практику добового моніторування рН або імпедансометрії стравоходу, 

хромоендоскопії з наступною прицільною біопсією з патологічно змінених 

ділянок, ендоскопічної фотодинамічної діагностики [38, 125, 187, 197].   

Таким чином, діагностика ГЕРХ є в ряді випадків затрудненою із-за 

розмаїтності проявів, нерідко появі позастравохідних симптомів і синдромів, 

обмежених можливостей проведення імпедансометрії.  

 

 

1.4. Сучасні досягнення в лікуванні гастроезофагеальної 

рефлюксної хвороби 

ГЕРХ має безперервно рецидивуючий характер, тому актуальною є 

проблема витрат на лікування, що примушує хворих приймати препарати з 

нижчою ефективністю (антациди, альгінати) [11, 13, 70, 111, 138]. 

Терапія ГЕРХ передбачає лікування патологічних станів, що його 

викликали та призначення антирефлюксної терапії. Ефективність лікування 

також залежить від вираженості пошкодження СОС, тривалості 

захворювання, змін, що потенціюють гастроезофагеальний рефлюкс [94, 

133]. Диференційовні підходи до лікування ГЕРХ також визначаються 

формою захворювання (ерозивна чи неерозивна). 

Препаратами вибору для фармакологічної терапії ГЕРХ є 

антисекреторні середники, і, у першу чергу, інгібітори протонної помпи 

(ІПП) [11, 23, 111, 118, 153, 157]. Ефект ІПП заснований на пригніченні 

кислотопродукуючої функції шлунка, унаслідок чого знижується об’єм 

секрету і зменшується пошкоджувальний потенціал ―кислотної кишені‖, що 

створює умови, коли рН в стравоході вище 4 залишається протягом 16-18 

годин на добу та сприяє ліквідації симптомів і загоєнню пошкодженої 

слизової оболонки стравоходу [14, 118]. Швидкість появи ефекту при 

одноразовому прийомі стандартної дози ІПП через 2 години, тривалість дії 

коливається між окремими представниками даного класу медикаментозних 
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середників, а також залежить від генетичних особливостей пацієнта, і може 

сягати навіть 72 годин. Дані щодо ефективності ліквідації симптомів ГЕРХ 

під впливом ІПП відрізняються значною варіабельністю, та вірогідно, 

залежать від використовуваних препаратів [151]. Стандартні дози ІПП не 

завжди є ефективними, та не забезпечують повної ліквідації симптомів ГЕРХ 

у 10-40% хворих [13, 205, 214]. Така неефективність зумовлена рядом 

факторів, серед яких недостатнє пригнічення кислотопродукції зв’язане з 

особливостями фармакокінетики ІПП і проблемами комплаєнсу – 

недотримання хворими рекомендацій щодо дози препарату, часу та кратності 

його прийому [22, 123, 224]. Але навіть у випадках оптимального прийому 

ІПП парієтальні клітини шлунка зберігають значний запас неактивних помп, 

близько 20% яких щоденно синтезуються. Тому в перший день інгібуються ті 

протонні помпи, що є активними на даний момент, а в подальшому ті, які 

стали активними внаслідок прийому першої дози ІПП. Цей процес циклічно 

повторюється до досягнення динамічної рівноваги, коли в середньому, до 

третього дня заблокованими стають 70% помп [153]. Очевидно цим 

пояснюється той факт, що при одноразовому прийомі ІПП гальмують печію 

лише в 30% хворих, а після двох днів прийому печія не зникає в більшості 

хворих [86, 157]. Ще одним шляхом для зростання концентраціїї ІПП у 

системному кровоплині – підвищення разової дози препарату, хоча таке 

збільшення деякі автори вважають недостатнім для отримання тривалого 

контролю шлункової секреції і приросту клінічного ефекту, а даний підхід 

вимагає подальшого вивчення [186], чому і присвячене наше дослідження. 

Окрім того, тривалий прийом ІПП у великих дозах може бути асоційований 

із високим ризиком розвитку остеохондрозу, надлишкового бактеріального 

росту Clostridium difficile, появи коліту, позалікарняної пневмонії та збільшує 

вартість лікування [22, 67, 76, 151, 206]. Ще однією проблемою, яка виникає 

перед лікарем при призначенні ІПП – вибір конкретного препарату з цієї 

групи [113]. Серед причин неефективності лікування ГЕРХ ІПП є поява в них 

дуоденогастроезофагеальних рефлюксів. Одночасне використання для їхньої 
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діагностики рН-імпедансометрії та технології Bilitec показало, що 

вірогідність продовження симптомів на фоні терапії ІПП при наявності 

кислих рефлюксів склала 22%, у той час, як при наявності 

дуоеногастроезофагеальних – 74% [33, 64]. В іншому дослідженні показано, 

що в пацієнтів із збереженням симптомів на фоні терапії ІПП частота 

виявлення дуоденогастроезофагеальних рефлюксів була вищою і становила 

64% у порівнянні з кислими, що продовжували виявлятись у 37% [176]. Інші 

автори стверджують, що ІПП ефективно зменшують число як кислих, так і 

дуоденогастроезофагеальних рефлексів [196]. Тому для підвищення 

ефективності усунення дуоденогастроезофагеальних рефлюксів  

рекомендується долучати препарати з групи прокінетиків або антацидів, за 

рахунок яких покращити моторну функцію антродуоденальної зони і 

адсорбувати цей вміст за допомогою антацидів. Також для зменшення 

вірогідності впливу жовчних кислот на СОС можна використати сорбенти, 

харчові волокна, препарати жовчних кислот, хоча доказової бази щодо їхньої 

ефективності не існує, а дана проблема вимагає подальших досліджень  [198, 

228]. 

Антисекреторними властивостями, окрім ІПП, володіють і блокатори 

Н2-рецепторів гістаміну, хоча переважно на стимульовану секрецію, а їхня 

ефективність, навіть, при призначенні у великих дозах не перевищує 60% [51, 

128]. При езофагіті А-В ступеня важкості дванадцятитижневе лікування Н2-

блокаторами призводить до ремісії ГЕРХ у 75-90%, а при езофагіті С-D 

ступеня – лише в 40-50%. Тому їхнє призначення рекомендується лише при 

катаральних формах ГЕРХ, у той час, як при ерозивних - вони недостатньо 

ефективні, навіть у високих дозах (600 мг ранітидину і 80 мг фамотидину). 

Недостатньо високий ефект Н2-гістаміноблокаторів, вірогідно зумовлений 

тим фактом, що швидкість його появи після прийому їх одноразової дози 

становить 1-годину, а тривалість відносно невелика і рівняється в середньому 

8-10 годин [192, 205, 214]. Недоліком H2-гістаміноблокаторів є розвиток 



34 

 

тахіфілаксії і толерантності при тривалому призначенні. Ця група препаратів 

вимагає поступової відміни, для виключення ―синдрому рикошету". 

Тривалий прийом антацидів і альгінатів при ГЕРХ не рекомендується, 

хоча вони і займають важливе місце в новому європейському алгоритмі з 

лікування хворих на цю недугу. У дослідженні ―АРИАДНА‖ показано, що 

80% респондентів , яких турбувала печія, приймали антациди або альгінати 

[3, 208]. Популярність цих препаратів пояснюється швидким початком дії, 

що наступає через 3-7 хвилин. Тому окремі дослідники рекомендують 

приймати алюмінійвмісні антациди й альгінати в режимі терапії ‖на вимогу‖ 

при епізодичній печії [23].  Новим напрямком у лікуванні ГЕРХ альгінатами 

є їхній вплив на ―постпрандіальну кислотну кишеню‖ [87, 143].  

Для підвищення тонусу нижнього стравохідного сфінктера, зменшення 

кількості гастроезофагеальних рефлюксів , часу контакту шлункового вмісту 

з СОС хворим на ГЕРХ рекомендують прокінетики [39, 127, 196]. 

Фармакологічна дія препаратів цієї групи також полягає в посиленні 

антропілоричної моторики, що призводить до прискореної евакуації 

шлункового вмісту в дванадцятипалу кишку. У той же час масштабних 

багатоцентрових досліджень щодо ефективності прокінетиків при ГЕРХ, 

особливо її ерозивної форми не проводилося. Найбільші по кількості 

включених пацієнтів роботи щодо ефективності даної групи препаратів 

проведені при неерозивній формі, але оцінити повністю їхні результати 

неможливо через недостатню верифікацію діагнозу [198, 205]. Серед 

прокінетиків для лікування ГЕРХ використовуються антагоністи D2-

рецепторів дофаміну – метоклопрамід, домперидон (мотиліум), сульпірид 

(еглоніл) та ітоприд гідрохлорид (ганатон), який володіє властивостями 

інгібувати ацетилхолінестеразу, не має побічних кардіальних ефектів, а при 

його прийомі не спостерігається гіперпролактинемії і екстрапірамідних 

порушень, що властиві іншим препаратам цієї групи [121, 142, 220]. 

ГЕРХ є багатофакторним захворюванням, що характеризується 

різноманітною клінічною картиною, яка при поєднанні з супутніми 
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захворюваннями може суттєво маскуватися, тривалим і рецидивуючим 

перебігом. Поширеність, тенденція до зросання частоти ГЕРХ, часті 

позастравохідні прояви та труднощі діагностики, велика частота ускладнень, 

значні економічні затрати на лікування роблять проблему ГЕРХ не тільки 

медичною, але й соціальною. Для діагностики ГЕРХ використовуються 

детальна оцінка симптомів, рН-моніторинг у нижній третині стравоходу 

різної тривалості (1, 12, 24, 48 годин), ендоскопічний, рентгенологічний, 

манометричний, радіонуклідний та морфологічний методи діагностики. 

Разом з тим, і до сьогоднішнього дня відсутній метод, який можна було б 

назвати «золотим стандартом» діагностики ГЕРХ. Особливою проблемною є 

діагностика ―лужного‖ і змішаного гастроезофагеального рефлюксів, які 

нерідко ускладнюють перебіг ГЕРХ та призводять до її недостатньо 

ефективного лікування.  

Разом із тим, вимагають подальшого детального вивчення місце і роль 

інтестинальних гормонів на регуляцію тонусу нижнього стравохідного 

сфінктера, координацію моторики стравоходу і шлунка, вплив на 

формування рефлюксанту, їхнього взаємозв’язку з гормонами окремих залоз 

внутрішньої секреції. Вимагають уточнення зміни рівня пепсину та його 

попередників у розвитку ГЕРХ, особливо при поєднанні із захворюваннями 

ЩЗ. Не з’ясованим залишається роль ЩЗ у регуляції антирефлюксних 

механізмів, підтриманні резистентності слизової оболонки стравоходу, 

впливу різних варіантів структурно-функціональної перебудови даного 

органу на клінічні прояви ГЕРХ, а існуючі поодинокі дослідження є 

суперечливими. 

Найкращої і повної ліквідації симптомів ГЕРХ не вдається досягти при 

використанні окремих груп препаратів. Тому доцільною є розробка нових 

схем лікування даного захворювання з врахуванням сучасних знань щодо 

патогенезу і перебігу різних форм захворювання. Мало вивченою 

залишається проблема лікування ГЕРХ на фоні супутніх захворювань, 

особливо патології щитоподібної залози. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 

 

2.1. Характеристика обстежених хворих           

Робота виконана на кафедрі загальної практики (сімейної медицини), 

фізичної реабілітації та спортивної медицини ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» і ґрунтувалась на проведенні 

комплексного, динамічного, клінічного та лабораторно-інструментального 

обстеження 80 хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ)  та 

у 40 – при поєднанні з ендемічним зобом.  Пацієнти перебували на 

стаціонарному лікуванні в університетській клініці ІФНМУ та 

гастроентерологічному відділення міської клінічної лікарні №1 м. Івано-

Франківська. Комплексне обстеження хворих проводилось у перші 3 доби 

їхнього перебування в стаціонарі та після проведення курсу лікування. 

Діагноз ГЕРХ ґрунтувався на положеннях критеріїв Уніфікованого 

клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної 

допомоги «Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба» (Наказ МОЗ України від 

31 жовтня 2013 року №  943) [117] і встановлювався на підставі анамнезу 

захворювання, скарг пацієнтів, результатів функціональних та 

інструментальних методів обстежень (добового моніторингу рН у нижній 

третині стравоходу, даних фіброезофагогастродуоденоскопії (ФЕГДС) із 

прицільною пункційною біопсією та подальшим морфологічним 

підтвердженням, хромоендоскопією, визначенням моторики шлунка за 

допомогою 
13

С-октаноєвого дихального тесту). Ендемічний зоб у пацієнтів із 

ГЕРХ діагностували та класифікували за рекомендаціями ВООЗ [234],  

керуючись стандартами діагностики та лікування патології ЩЗ [78, 92]. 

Ендемічний зоб підтверджували на основі анамнезу захворювання, пальпації, 
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результатів ультразвукового дослідження щитовидної залози та визначення 

гормонального тиреоїдного статусу. 

Таблиця 2.1 

Розподіл хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, 

 залежно від статі пацієнтів 

             Тип 

Стать 

ГЕРХ ГЕРХ+ЕЗ 

n % n % 

Чоловіки 38 47,50 7 17,50 

Жінки 42 52,50 33 82,50 

Усього 80 100,00 40 100,00 

Усього обстежено 120 пацієнтів на гастроезофагеальну рефлюксну 

хворобу. Серед них ГЕРХ без ознак патології щитоподібної залози було 

діагностовано у 80 пацієнтів. Натомість поєднання ГЕРХ та едемічного зобу 

було виявлено в 40 пацієнтів. За даними таблиці 2.1 ГЕРХ без 

йододефіцитних станів  однаково часто виявляли як у чоловіків, так і в жінок 

(47,50% та 52,50%). Натомість ГЕРХ у поєднанні з ендемічним зобом  

достовірно частіше діагностували в жінок (82,50%) на відміну від чоловіків, 

для яких таке поєднання було менш притаманним (17,50%).   

Таблиця 2.2 

Вікова характеристика хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу 

Стать 

 

Вік 

ГЕРХ (n=80) ГЕРХ + ЕЗ (n=40) усього 

(n=120) чоловіки жінки чоловіки жінки 

n % n % n % n % n, % 

16-29 5 6,25 2 2,50 1 2,50 5 12.50 13 10,83 

30-44 18 22,50 17 21,25 4 10,00 10 25,00 49 40,84 

45-59 14 17,50 19 23,75 2 5,00 13 32,50 48 40,00 

60-74 1 1,25 4 5,00 - - 5 12,50 10 8,33 
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Як видно з приведених в цій таблиці даних, вік хворих коливався від 19 

до 73 років і становив в середньому 45,88±1,32 роки при ГЕРХ без проявів 

ендемічного зобу та 51,23±1,96 років - при ГЕРХ у поєднанні з ендемічним 

зобом.  

При розподілі хворих на вікові групи за норму приймались якісні вікові 

періоди, рекомендовані комітетом експертів ВООЗ: молодий вік (16-29 

років), середній вік (30-44 роки), зрілий вік (45-59 років), похилий вік (60-74 

роки) хворих. За даними табл. 2.2, ГЕРХ спостерігалась в 43,75% пацієнтів 

середнього віку та 41,25% пацієнтів зрілого віку. Подібна тенденція 

визначалась і у хворих на ГЕРХ у поєднанні з ЕЗ, відповідно в 35,00% та 

37,50% випадків. Однак за гендерними особливостями слід вказати, що 

частка жінок із ГЕРХ+ЕЗ у віковій групі 45-54 роки суттєво переважала і 

становила 32,50%.   

Такі статистичні виклади засвідчують, що ГЕРХ є проблемою у осіб 

працездатного віку та впливає не  тільки на стан здоров’я, але й є соціальною 

проблемою. 

 

Таблиця 2.3 

Розподіл хворих, у залежності від тривалості гастроезофагеальної 

рефлюксної хвороби і супутньої патології 

Тип 

Тривалість  

ГЕРХ (n=80) ГЕРХ + ЕЗ (n=40) 

n % n % 

До 1 року 1 1,25 - - 

1-5 років 18 22,50 4 10,00 

5-10 років 42 52,50 26 65,00 

>10 років 19 23,75 10 25,00 

 

У табл. 2.3 наведені дані щодо тривалості захворювання на ГЕРХ. 

Уперше діагностована  ГЕРХ була в одного пацієнта (тривалість 
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захворювання до 1 року), у групі з ГЕРХ+ЕЗ таких хворих не виявлено. 

Тривалість захворювання в межах 1-5 років мала місце в 22,50% хворих на 

ГЕРХ та в 10,00%  пацієнтів на ГЕРХ+ЕЗ. Більше ніж у половини обстежених 

(52,50%) на  ГЕРХ без ознак йододефіциту та в 65,00% пацієнтів на ГЕРХ у 

поєднанні з ендемічним зобом тривалість захворювання була від 5 до10 

років. Середня тривалість ГЕРХ становила 6,67±1,07 років, а ГЕРХ у 

поєднанні з ЕЗ – 8,19±1,12 років. 

Таблиця 2.4 

Взаємозв’язок  між віком хворих і тривалістю гастроезофагеальної 

рефлюксної хвороби (n=80) 

Вік (роки) 
 

Тривалість 

16-29 30-44 45-59 60-74 

n % n % n % n % 

До 1 року 1 1,25 - - - - - - 

1-5 років 4 5,00 8 10,00 5 6,25 1 1,25 

5-10 років 2 2,50 23 28,75 15 18,75 2 2,50 

>10 років - - 4 5,00 13 16,25 2 2,50 

За даними, поданими в табл. 2.4, можна констатувати, що ГЕРХ 

частіше виявлялась у хворих вікової групи 30-44 роки та з тривалістю 

захворювання 1-5 років (28,75%). У пацієнтів вікової групи 45-59 років 

тривалість захворювання становила 5-10 років (18,75%).  Давність 

захворювання більше 10 років була характерна для людей середнього та 

похилого віку (16,25% і 2,5% відповідно).  

Найчастіше  ГЕРХ у поєднання з ЕЗ була діагностована в пацієнтів 

вікової групи 30-44 роки та тривала 5-10 років (табл. 2.5). Тривалість 

захворювання від 1 до 5 років була характерною для осіб молодого віку 

(10,00%). Проте доволі часто така поєднана патологія призводила до 

госпіталізації пацієнтів зрілого (37,50%) та похилого (12,50%) віку. 
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Таблиця 2.5 

Вікові особливості перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби  

в поєднанні з ендемічним зобом, залежно від  тривалості хвороби 

Вік (роки) 
 

Тривалість 

16-29 (6) 30-44 (14) 45-59 (15) 60-74 (5) 

n % n % n % n % 

До 1 року - - - - - - - - 

1-5 років  3 7,50 1 2,50 - - - - 

5-10 років 3 7,50 11 27,50 10 25,00 2 5,00 

> 10 років  - - 2 5,00 5 12,5 3 7,50 

Таким чином, ГЕРХ у поєднанні з ендемічним зобом частіше 

спостерігається в осіб середнього та похилого віку. Натомість ізольована 

ГЕРХ була притаманна людям молодого віку. 

 

Таблиця 2.6 

Частота супутніх захворювань  

при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі (n=120) 

Супутні захворювання 
Кількість хворих 

n % 

Хронічний ерозивний гастрит 69 57,50 

Хронічний атрофічний гастрит 15 12,50 

Хронічний холецистит 47 39,17 

Стан після холецистектомії 7 5,83 

Хронічний панкреатит 41 34,17 

Синдром подразненої кишки 28 23,3 

Анемія  10 8,33 

Ендемічний нетоксичний зоб 40 33,33 
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За результатами опрацювання скарг, анамнезу життя, об’єктивного та 

параклінічних обстежень були виявлені наступні супутні захворювань (табл. 

2.6).  

Найчастіше діагностували хронічний ерозивний гастрит (57,50%), 

хронічний некам’яний холецистит (39,17%) та хронічний панкреатит 

(34,17%), у чверті хворих – синдром подразненої кишки. У 8,33% обстежених 

було діагностовано анемію легкого ступеня. Вона частіше носила 

нормохромний, рідше гіпохромний характер. Анемія середнього і важкого 

ступеня була критерієм виключення хворих із дослідження.   

Для дослідження генетичної обтяженості щодо гастроезофагеальної 

рефлюксної хвороби  вивчено асоціації захворювання з антигенами груп 

крові системи АВО та резус (Rh) (табл. 2.7).  

 

Таблиця 2.7 

Відносний розподіл хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу 

 за групами крові системи АВО та Rh (%) 

Групи крові  
ГЕРХ (n=80) ГЕРХ+ЕЗ (n=40) 

n % n % 

О(І)  37 46,25 11 27,50 

А(ІІ) 27 33,75 21 52,50 

В(ІІІ) 10 12,50 4 10,00 

АВ(IV) 6 7,50 4 10,00 

Rh
+
 62 77,5 24 60,00 

Rh
-
 18 22,50 16 40,00 

 

На підставі отриманих показників можна стверджувати, що серед 

хворих на ГЕРХ переважали носії О(І) групи крові (46,25%), тобто частіше, 

ніж особи з групами крові А(ІІ), В(ІІІ), АВ(IV); тому за частотою антигенів 

системи АВО можна розподілити таким чином: О(І)>А(ІІ)>В(ІІІ)>АВ(IV). 
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Кількість Rh
+
 хворих на ГЕРХ складала 77,5%, а Rh

-  
– 22,50%. Серед хворих на 

ГЕРХ у поєднанні з ЕЗ достовірно частіше виявляли носіїв А(ІІ) – 52,50%, а 

співвідношення мало вигляд: А(ІІ)>О(І)>В(ІІІ)>АВ(IV).  Встановлено високий 

відсоток носіїв Rh
- 
фактора – 40,0%. Таким чином серед обстежених пацієнтів 

переважали випадки поєднання генів захворювання з такими фенотипами: при 

ГЕРХ - О(І) Rh
+
; А(ІІ) Rh

+
; при ГЕРХ у поєднанні з ЕЗ - А(ІІ) Rh

-
; О(І) Rh

-
. 

При детальному вивченні анамнезу  хворих на ГЕРХ встановлено, що з 120 

обстежених у 90 (75,00%) спадковий анамнез був обтяжений щодо захворювань 

шлунково-кишкового тракту.    

Для визначення нормативних показників рівня пепсиногенів I, II, 

гастрину, холецистокініну-панкреозиміну, антитіл до Нelicobacter Pylorі в 

крові, рівня йоду в сечі та проведення 
13

С-октаноєвого дихального тесту було 

обстежено 10 здорових осіб віком 18-55 років, серед яких – 7 жінок. Підбір 

сукупності здорових осіб здійснювали за їхньою згодою, відсутністю 

анамнезу і патогномонічних синдромів та даних об’єктивного обстеження 

властивих для ГЕРХ і інших хвороб. Ці пацієнти формували контрольну 

групу; за статтю, віковими характеристиками вона була репрезентативною 

щодо основної дослідної групи.  

  

2.2. Методи дослідження 

Із метою вирішення поставлених перед нами завдань для хворих із 

ГЕРХ, у тому числі в поєднанні з ЕЗ були обрані наступні методи 

обстеження: клініко-анамнестичний із використанням скороченої шкали 

ReQuest та Пітсбурського опитувальника на визначення якості сну, 

ендоскопія стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки з використанням 

хромоскопії з гістологічним дослідженням гастробіоптатів для виключення 

онкологічних захворювань стравоходу та шлунка; 24-годинний добовий pH-

моніторинг нижньої третини стравоходу; визначення стану  моторно-

евакуаторної функції шлунку за допомогою 
13

С-октаноєвого дихального 

тесту; ультразвукове дослідження щитоподібної залози; визначення рівня 
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гастрину, пепсиногену І, персиногену II, антитіл до Helicobacter рylory (Нр) 

за допомогою тест-системи GasroPanel BIOHIT імуноферментним методом із 

використанням набору ELISA, холецистокініну-панкреозиміну ІФА тим же 

методом за допомогою наборів фірми Peninsula Laboratories Inc., рівнів Т3в, 

Т4в, ТТГ, АТ ТПО в крові імуноферментними методами за допомогою 

наборів фірми " SIEMENS" (DADE BEHRING, Німеччина). Забезпеченість 

йодом організму обстежених хворих визначали шляхом дослідження його 

концентрації в сечі  з використанням набору  "Йодтест" (Україна).  

Діагноз вузлового та дифузного ендемічного нетоксичного зобу 

виставляли на основі протоколу надання медичної допомоги хворим із 

патологією ендокринної  системи [92]. 

Діагноз ГЕРХ підтверджували за результатами детальної оцінки 

клінічної картини з використанням анкети ReQuest, адаптованої А. А. 

Шептуліним [134]. Ця система оцінки частоти та вираженості клінічних 

симптомів, а також ефективності лікування дозволяла розподілити виявлені 

клінічні симптоми на 6 груп: 1) симптоми, зумовлені впливом соляної 

кислоти (acid complaints), 2) симптоми, пов’язані з верхніми відділами 

шлунково-кишкового тракту (важкість і відчуття переповнення в епігастрії та 

ін .), 3) симптоми, пов’язані з нижніми відділами травного тракту (закрепи, 

метеоризм та ін.), 4) нудота, 5) розлади сну, 6) порушення загального 

самопочуття. Також визначали позастравохідні симптоми (кардіальні, 

бронхолегеневі, ларингофаренгіальні, стоматологічні). Хворі 

характеризували виразність скарг оцінюючи інтенсивність симптомів у 

діапазоні від 0 до 4 балів (0 - відсутність даного симптому, 1 - незначно 

виражений, 2 - помірно виражений, 3 - виражений, 4 - різко виражений). 

Оцінка загального самопочуття могла змінюватися від «чудового» (0) до 

«дуже поганого» (4).  

Якість життя хворих визначали за  характером сну, оцінку якого 

проводили за допомогою Пітсбурського індексу якості сну (Pittsburg Sleep 

Quality Index; PSQI), розробленого та запатентованого вченими 
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Пітсьбурського університету в 1989 році [140, 216, 221]. Ураховуюючи 

клінічні особливості ГЕРХ, превалювання епізодів закидів шлункового 

рефлюктанту вночі та вплив його на сон оцінювали наступні параметри: 

порушення сну внаслідок неможливості швидкого засипання, часті 

пробудження, необхідність користування туалетом, часті погані сни, 

хропіння та інші симптоми нічного апное, та сумарне враження від нічного 

відпочинку за проявами від незадовільного до дуже хорошого. 

Основним верифікуючим методом  у діагностиці ГЕРХ є 

фіброезофагогастродуоденоскопія (ФЕГДС). Цей метод виконували за 

загальноприйнятою методикою з використанням аппарату фірми  «Olympus» 

GIF-XPE. Оцінювали стан слизової оболонки стравохода (СОС), шлунка та 

дванадцятипалої кишки; визначали наявність чи відсутність запального 

ексудату, фібринозних нашарувань, ерозій та виразок, їхню локалізацію, 

розміри, наявність інфільтрації навколо них, характер дна виразки та її країв. 

При встановленні клінічного діагнозу ГЕРХ визначали ступінь 

ушкодження стравоходу після ендоскопічного обстеження (А, В, С, D), 

згідно Лос-Анджелеської класифікації [117]: 

А – одне або декілька  пошкоджень слизової оболонки стравоходу, 

кожне з  яких довжиною не більше 5 мм, обмежене складками слизової 

оболонки; 

В – одне або декілька  пошкоджень слизової оболонки стравоходу, 

кожне з  яких довжиною більше 5 мм, обмежене складками слизової 

оболонки, що не зливаються проміж собою; 

С – одне або декілька пошкоджень слизової оболонки стравоходу, що 

розташовані по складках та між ними, але займає менше 75 % окружності 

стравоходу; 

D – пошкодження слизової оболонки стравоходу, що охоплює 75 %  і 

більше його окружності. 
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Серед додаткових ендоскопічних діагностичних методів найбільш 

доступним і інформативним  була хромоскопія з застосуванням барвника 

(розчин Люголю) [191, 210]. 

Хромоскопію проводили для структурної деталізації слизової оболонки 

при проведенні ФЕГДС та для поліпшення візуалізації деталей зміненої СОС 

і уточнення місця взяття біопсії. 

Процедуру виконували натще, місцеву анестезію забезпечували 

орошенням 5-8 мл 10% лідокаїну. Через катетер, введений у стравохід по 

біопсійному каналу ендоскопа шприцом упорскували розчин Люголю (10 мл 

1% розчину йоду калію), починаючи з дистального відрізка органа в 

проксимальному напрямку. Через 3-16 хв візуально визначали зміни кольору 

окремих ділянок СОС. Інтенсивність забарвлення, яка залежала від вмісту 

глікогена в епітелії стравоходу, оцінювали за стандартною 

чотирьохступеневою градацією – від надмірного забарвлення до його 

відсутності. Визначати також ступінь маргінальної частоти, який залежав від 

різкості переходу між неоднаково забарвленими ділянками СОС. За 

наявності дисплазії покривного епітелію, його атрофії межа між плоским і 

циліндричним епітелієм визначалась складно і була виражена не чітко. 

Безпосередньо після впорскування барвника незмінена слизова оболонка 

набувала рівномірного темно-коричневого кольору з зеленуватим відтінком а 

патологічна тканина, навіть розташована під епітелієм, залишалась слабко 

забарвленою. Завдяки застосуванню цієї методики обстеження поліпшили 

візуалізацію деталей поверхні СОС, яка мала ніжну, зморшкувату структуру. 

Відзначали більш інтенсивне, ніж у незміненому епітелії, забарвлення 

ділянок акантову і лейкоплакії та, іноді, проявів рефлюкс езофагіту В-D 

ступенів. Фокуси епітелія з дисплазією забарвлювались слабо. Ураховуючи 

переважно мозаїчний тип поширення метаплазованого епітелію з явищами 

дисплазії, біопсію брали з усіх слабко забарвлених і незабарвлених ділянок, а 

в разі припущення про наявність циркулярного покриву внутрішньої 

поверхні стравоходу аномальним епітелієм – у кожному квадранті кожні 2 см 
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упродовж ураженого сегмента стравоходу. Забір зразків слизової оболонки 

стравоходу та шлунка проводили через інструментальний канал ендоскопа 

стандартними щипцями. Матеріал фіксували в 10% розчині нейтрального 

формаліну, заливали в парафін. Мікротомні зрізи товщиною 5-7 мкм 

забарвлювали гематоксиліном та еозином, гематоксиліном та пікрофуксином 

за ван Гізон. Якщо застосовували розчин метиленового синього – то, 

навпаки, інтенсивно забарвлювались вогнища метаплазованого зміненого 

епітелію, звідки і брали біопсію. У направленні на гістологічне дослідження 

біоптату описували та обов’язково вказували відстань виявлених у 

стравоході змін від різців і зубчатої лінії. 

Добовий (24-годинний) стравохідний рН-моніторинг – «золотий 

стандарт» діагностики ГЕРХ [109, 125]. Метод дозволив кількісно оцінити 

частоту, тривалість і добову динаміку гастроезофагеального та 

гастродуоденального рефлюксів, кількість і тривалість епізодів рН < 4 і > 7 у 

стравоході, їхній зв’язок із суб’єктивними симптомами, прийомом їжі, 

положенням тіла, палінням, прийомом ліків. Він дав можливість 

індивідуального контролю і підбору терапії, а також ефективності дії 

препаратів. Застосування рН-метрії забезпечило вивчення рівня рН у 

стравоході за довжиною. Встановлення зонду на відстані певних ділянок із 

тривалою реєстрацією показників інформувало про функціональний стан 

шлунка, стравоходу.  

Нижньостравохідний рН-моніторинг у нічний та денний періоди 

проводили  ацидогастрографом АГ-1рН-М. Нічний період визначався з 

моменту, коли пацієнт лягав у ліжко, щоб заснути і до ранку, коли він 

прокидався. Основними компонентами системи рН-моніторингу є катетер із 

датчиком рівня рН на кінці та реєстратор даних. Як тільки зонд встановлено 

на необхідний рівень, залежно від мети обстеження, починається реєстрація 

даних із фіксацією показника кожні 8 с. Програмне забезпечення надає 

можливість обчислювати середню арифметичну рН, розподіл за 

функціональними інтервалами (ФІ). Для проведення діагностики ГЕРХ і 
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реєстрації кислих закидів у дистальний відділ стравоходу зонд 

встановлюється на рівні 5 см вище від кардіального переходу.Визначення та 

обчислення тривалості рН<4 в горизонтальному та вертикальному положенні  

проводились за допомогою спеціальної комп’ютерної програми, яка 

аналізувала дані, зафіксовані на ацидогастрографі. Протягом усього періоду 

моніторування пацієнти вели щоденник, в якому відмічали епізоди 

рефлюксу, прийом їжі, періоди горизонтального та вертикального положення 

тіла. 

При аналізі добового моніторування рН у нижній третині стравоходу  

нами оцінювались взяті показники шкали DeMeester: 

 загальне число рефлюксів з рН <4,0 за добу; 

 число рефлюксів з рН <4,0 тривалістю більше 5 хв за добу; 

 максимальна тривалість кислого  рефлюксу з рН <4,0; 

 загальне число рефлюксів з рН >7,0 за добу; 

 число рефлюксів з рН >7,0 тривалістю більше 5 хв за добу; 

 максимальна тривалість лужного  рефлюксу з рН >7,0. 

Показник DeMeester (узагальнений показник DeMeester, індекс 

DeMeester, composite score та ін.) – показник, запропонований у роботі 

(L. F. Johnson, T. R. DeMeester, 1985) [163]. 

Моторно-евакуаторну функцію шлунка досліджували за допомогою 

13
С-октаноєвого дихального тесту [50, 126, 141, 144, 161]. Як тестовий 

сніданок використовували 100 мг 
13

С-октаноєвої кислоти, розчиненої в 

жовтку яєшні, до якої  додавали дві скибочки білого хліба з вершковим 

маслом та склянку апельсинового соку. Субстрат, всмоктавшись у тонкій 

кишці, метаболізувався в печінці, у результаті чого у видихуваному повітрі 

наростала концентрація 
13

СО2, пропорційно швидкості евакуації субстрату зі 

шлунка. Для виконання тесту брали тринадцять дихальних проб. Початкову 

пробу виконували до тестового сніданку  і ще дванадцять – протягом 4 год у 

процесі проведення тесту (перші 2 год дослідження повітря збирали кожні 15 
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хв, у наступні 2 год-кожні 30 хв). Збір видихуваного альвеолярного повітря 

здійснювався в пластикові мішечки. Пацієнти отримували марковані 

пластикові мішечки з клапанами, на які було наклеєні клаптики 

лейкопластиру з зазначеними часом видиху та прізвищем пацієнта. Аналіз 

повітря здійснювали на інфрачервоному аналізаторі IRIS (Wagner-Analysen-

Technic, Німеччина).  

Будували криву концентрації 
13

СО2 (рис. 2.1) та обчислювали період 

напіввиведення твердої їжі зі шлунка у хвилинах (Т½) та коефіцієнт 

спорожнення (GEC). 

Час, хв.  

 

Рис. 2.1. Результат 
13

С-октаноєвого дихального тесту у пацієнта з 

нормальною моторно-евакуаторною функцією шлунку. 

 

Тривалість тесту становила 4 год. Аналіз дихальних проб займав 

приблизно 40 хв. Ураховуючи можливий вплив медикаментів на моторну 

функцію шлунка, обстежувані за 48 год перед тестом не приймали лікарських 

препаратів. 

Усім пацієнтам також проведено ультразвукове дослідження 

щитоподібної залози стандартною методикою  за допомогою апарату  

―MyLab™50‖. Функціональний стан щитоподібної залози оцінювали  за 

рівнем тиреоїдних гормонів (вільний Т4 та Т3) та антитіл до тіреопероксидази 

(АТ ТПО) методом імуноферментного аналізу  набором фірми " SIEMENS" 

(DADE BEHRING, Німеччина), рівень тиреотропного гормону гіпофізу (ТТГ) 
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тим же методом.  Методика визначення проведена згідно рекомендацій 

виробника. 

Дослідження концентрації гастрину, пепсиногенів І та ІІ  в крові 

проводили натще з використанням тест-системи GasroPanel BIOHIT 

(Фінляндія). В основі технології роботи панелі «GasroPanel» лежить принцип 

імуноферментного аналізу (ІФА). Спеціальне ІФА обладнання компанії 

«BIOHIT» дозволяло виміряти рівень пепсиногенів I і II, гастрину-17, а також 

провести кількісне визначення антитіл IgG до Helicobacter pylori. Протокол 

цього дослідження отримували за допомогою робота-автомата «NexGen» 

фірми «Adaltis». Дане ІФА обладнання проводило тестування на аналіти 

одночасно по чотирьох різних протоколах (тест-система «Elecsis®» 

виробництва компанії Roche (набори + аналізатор «Elecsis® 2010»).  

Дослідження концентрації холецистокініну-панкреозиміну в сироватці 

крові проводили імуноферментним методом за допомогою набору фірми 

«Peninsula Laboratories Inc  (США ) та виражали в нг/мл. 

Забезпечення йодом організму в усіх обстежених хворих вивчали 

шляхом визначення його концентрації в сечі  з використанням набору  

"Йодтест" (Регістраційне свідоцтво МОЗ України N6683 / 2007 від 3 грудня 

2010) [77]. Метод визначення напівкількісний і дозволяв відрізняти зразки 

сечі з вмістом йоду нижче 70, від 70 до 100, від 100 до 300 і вище 300 мкг/л. 

Суть методу зводилась до проведення кольорової реакції на йодид-іон, який є 

каталізатором реакції між нетоксичним ароматичним аміном 

(тетраметилбензидин) і активною перекисною сполукою (пероцтова 

кислота). Проба сечі, розбавлена буферним розчином і пропущена через 

колонку з активованим вугіллям, забарвлюється в результаті перебігу реакції 

в кольори від жовтого до синього, залежно від кількості йоду. При 

йододефіцитних станах, коли йоду в сечі мало, утворюється жовтий колір 

реакції. При високих концентраціях його в сечі, вище 300 мкг/л, утворюється, 

в основному, синій продукт реакції. При проміжних концентраціях йоду 
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суміш цих продуктів дає різні відтінки зеленого кольору, від жовто-зеленого 

до бірюзового.  

 

 

2.3. Схеми застосування лікувальних комплексів із включенням 

урсодезоксихолевої кислоти, ітоприду гідрохлориду і калію йодиду  

Критеріями включення в дослідження були – наявність у пацієнтів 

скарг на печію, дисфагію, біль в грудях та ін. із використанням скороченої 

шкали ReQuest, ерозивна форма ГЕРХ,  клінічні, інструментальні та 

лабораторні ознаки йододефіцитних станів. 

Критеріями виключення з дослідження були: 

 діагностована за допомогою ФГДС  неерозивна форма ГЕРХ; 

 діагностований за допомогою хромоскопії стравохід Барретта ; 

 наявність супутньої патології, яка не передбачена протоколом і може 

змінити фармакокінетику і фармакодинаміку препаратів, що застосовувались 

у дослідженні та впливати на інтерпретацію даних; 

 наявність у хворих нейропсихічної патології, яка могла впливати на 

співпрацю між пацієнтом та лікарем; 

 непереносимість пацієнтами препаратів, що застосовувались у 

дослідженні; 

 їхня відмова від участі в дослідженні; 

 гіпертиреоз. 

Залежно від застосованих лікувальних методик,  усі обстежені хворі на 

ерозивну ГЕРХ були розділені на 3 групи, кожна із яких, у свою чергу, була 

розділені на підгрупи. 

І група (n=40) – хворі з превалюванням кислих стравохідних 

рефлюксів. 
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IА підгрупа (n=20) – пацієнти, які отримували базисну терапію [117] – 

інгібітор протонової помпи (ІПП) пантопразол у дозі 40 мг/д 1 раз на добу 30 

днів. 

IБ підгрупа (n=20) – пацієнти, які отримували інгібітор протонової 

помпи пантопразол у дозі 40 мг/д 2 рази на добу 30 днів. 

ІІ група (n=40) – хворі з превалюванням лужних стравохідних 

рефлюксів. 

ІIА підгрупа (n=20) – пацієнти, які отримували базисну терапію [117] – 

інгібітор протонової помпи (ІПП) пантопразол у дозі 40 мг/д 1 раз на добу 30 

днів. 

ІIБ підгрупа (n=20) – пацієнти, які отримували інгібітор протонової 

помпи пантопразол у дозі 40 мг/д 1 рази на добу, холелітолітик – 

урсодезоксихолеву кислоту 250 мг 1 раз на день ввечері, прокінетик – 

ітоприд гідрохлорид 50 мг 3 рази на день 30 днів. 

ІІІ група (n=40) – хворі на ГЕРХ у поєднанні з  ендемічним зобом. 

IIIА підгрупа (n=20) – пацієнти, які отримували базисну терапію [117] – 

інгібітор протонової помпи пантопразол у дозі 40 мг/д 1 раз на добу 30 днів. 

IIIБ підгрупа (n=20) – пацієнти, які отримували пантопразол у дозі 40 

мг/д 1 рази на добу прокінетик ітоприд гідрохлорид 50 мг 3 рази на день і 

калію йодид 200 мкг на добу 30 днів. 

Згідно з основними положеннями Маастрихту 3-2003 [178], з метою 

ерадикації Нр  хворі отримували амоксицилін по 1000 мг 2 рази на добу 10 

днів, кларитроміцин 500 мг 2 рази на добу 10 днів.  

Хворих обстежували в перші дні перебування в стаціонарі, після 

лікування на 14-15 добу і через 1 місяць. 

Перед початком досліджень усі хворі підписали карту інформованої 

згоди (форма затвердження комісією з питань біомедичної етики Івано-

Франківського національного медичного університету) на проведені 

дослідження та лікування. Усі дослідження виконані з дотриманням 

основних положень GСР (1996 р.), Конвенції ради Європи про права людини 
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та біомедицину від 04.04.1997 р. та Гельсінської декларації Всесвітньої 

медичної асоціації про етичні принципи проведення наукових медичних 

досліджень за участю людини (1964-2000 р.) і наказу МОЗ України №690 від 

23.09.2009 р. 

 

 

2.4. Статистичні методи дослідження. 

Статистичну обробку отриманих результатів проводили з допомогою 

комп’ютерної програми STATISTIСA-8 та пакету статистичних функцій 

програми "Microsoft Excel" на персональному комп’ютері, застосовуючи 

варіаційно-статистичний метод аналізу. Вираховували середню арифметичну 

величину М, середнє квадратичне відхилення δ, середню помилку середньої 

арифметичної m, число варіант (n), вірогідність різниці двох середніх 

арифметичних «р». Двобічні величини р<0,05 оцінювали як достовірні. 

Кореляційний аналіз проводили за коефіцієнтом Пірсона. Обчислювали 

відношення шансів (Odds ratio, OR), 95% довірчий інтервал, чутливість (Se), 

специфічність (Sp), позитивну та негативну прогностичну цінність, χ
2
 

критерій. 
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА 

ГОРМОНАЛЬНИЙ СТАТУС ПРИ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНІЙ 

РЕФЛЮКСНІЙ ХВОРОБІ, ПОЄДНАНІЙ З ЕНДЕМІЧНИМ ЗОБОМ 

 

3.1. Клінічна характеристика гастроезофагеальної рефлюксної 

хвороби в обстежених хворих 

 

3.1.1. Клінічна характеристика  гастроезофагеальної рефлюксної 

хвороби при безпосередньому обстеженні хворих. У клінічній картині 

ГЕРХ при безпосередньому обстеженні хворих ми аналізували особливості 

печії, а результати представлені в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Характеристика печії при обстеженні хворих на гастроезофагеальну 

рефлюксну хворобу 

 

 

Печія турбує: 

Хворі на ГЕРХ  

n=80 

Хворі на ГЕРХ+ЕЗ 

n=40 

n % n % 

- ні 8 10,00 9 22,50 

- 1-2 рази на тиждень 14 17,50 16 40,00 

- > 2 раз на тиждень 26 32,50 11 27,70 

- постійно 32 40,00 4 10,00 

- вночі 50 62,50 12 30% 

 

Як видно з приведених у табл. 3.1 даних,  у 72,50 % хворих на ГЕРХ 

турбувала постійна печія (χ
2
=13,710; р<0,01), особливо у випадках 

відсутності супутньої патології. Переважання симптому в нічний час мало 

місце в 62,50 % хворих на ГЕРХ як самостійного захворювання (χ
2
=11,283; 

р<0,01) і в 2 рази рідше при ГЕРХ на тлі ЕЗ. Поява даного симптому більше 

як два рази на тиждень майже з однаковою частотою реєструвалась в 
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обидвох групах хворих. Натомість, у 62,50% пацієнтів із розвитком ГЕРХ на 

тлі ендемічного зобу печія була провідним клінічним симптомом. 

 

Рис. 3.1.  Залежність поширеності печії від віку хворих на ГЕРХ. 

 

Як при самостійній ГЕРХ, так і її поєднанні з ЕЗ має місце тенденція до 

зниження частоти печії по мірі старіння хворих (рис. 3.1), та її відсутності в 

осіб старшої вікової групи (після 60 років). 

 
Рис. 3.2.  Залежність поширеності печії від тривалості ГЕРХ. 
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На печію скаржились 83,33 % пацієнтів із тривалістю ГЕРХ до 5 років 

та 69,05 % – до 10 років. Натомість, при поєднанні ГЕРХ та ЕЗ менше 

половини пацієнтів відмічали печію як постійну та виразну скаргу (46,15 %). 

При тривалому перебігу як ізольованої ГЕРХ, так і її поєднання з ЕЗ – печія 

виникала щоденно, або більше, ніж кілька разів на тиждень у 26,31 % без 

супутньої патології та у 20,00 % хворих – при її поєднанні з зобом. 

Таким чином, при поєднанні ГЕРХ із ЕЗ класична патогномонічна 

скарга – печія  у частини пацієнтів, особливо старшого віку та при тривалому 

перебігу захворювання, не була постійним симптомом, що утруднювало 

діагностику і сприяло несвоєчасному та неефективному лікуванню пацієнтів. 

У табл. 3.2 представлений аналіз больового синдрому (біль у нижній 

третині груднини в горизонтальному положенні і/або при нахилах тулуба 

вперед) у хворих на ГЕРХ. 

 

Таблиця 3.2 

Характеристика больового синдрому у хворих  

на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу  

 

 

Біль турбує: 

Хворі на ГЕРХ  

n=80 

Хворі на ГЕРХ+ЕЗ 

n=40 

n % n % 

- ні 6 7,50 14 35,00 

- 1-2 рази на тиждень 18 22,50 12 30,00 

- > 2 раз на тиждень 38 47,50 12 30,00 

- постійно 18 22,50 2 5,00 

- уночі 55 68,75 6 15,00 

 

Отже, у пацієнтів на ГЕРХ без супутньої патології біль у нижній 

третині за грудниною мав інтенсивніший характер, а в половини з них (47,50 

%) турбував частіше, ніж 2 рази на тиждень, у четвертини (22,50 %) – носив 

постійний характер (χ
2
=13,440; р<0,01). Також,  68,75 % пацієнтів указували 
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на епізоди больових відчуттів у ночі, які, зазвичай, поєднувались із печією, та 

проявлялася достовірно частіше ніж при ГЕРХ у поєднанні з ЕЗ (χ
2
=30,825; 

р<0,01). У пацієнтів на ГЕРХ у поєднанні з ЕЗ відсутність больового 

синдрому мала місце більше, ніж у третини обстежених. Також у них у 4,6 

разів рідше турбували нічні болі в ділянці нижньої частини груднини. 

Інші типові  для ГЕРХ симптоми представлені в табл. 3.3. 

 

Таблиця 3.3 

Частота інших клінічних проявів гастроезофагеальної рефлюксної 

хвороби 

 

 

 

Хворі на ГЕРХ  

n=80 

Хворі на ГЕРХ+ЕЗ 

n=40 

n % n % 

Регургітація, зригування 62 77,50 19 47,50 

Печія язика 20 25,00 3 7,50 

Дисфагія 30 37,50 31 77,50 

Нудота 12 15,00 12 30,00 

Гіперсалівація 42 52,50 5 12,50 

Одинофагія 26 61,25 25 62,50 

 

Як видно з поданих в табл. 3.3 даних, у хворих на ізольовану ГЕРХ 

частіше відмічалася печія язика – 25,00 % (χ
2
=5,271; р<0,05), гіперсалівація – 

52,50 % (χ
2
=17,907; р<0,01). Натомість, при поєднанні ГЕРХ із ЕЗ  обстежені 

в 2,1 раза частіше скаржились на дисфагію (χ
2
=17,071; р<0,01), нудоту 

(χ
2
=3,750; р>0,05). Одинофагія спостерігалася практично однаково часто як 

при самостійній ГЕРХ, так і при її поєднанні з ЕЗ (61,25 % та 62,50 % 

відповідно). 

3.1.2. Клінічна характеристика позастравохідних проявів 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби. У частини пацієнтів 

специфічних клінічних проявів захворювання не відмічалося, а мали місце 
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інші скарги, аналіз яких дозволив оцінити їх як позастравохідні симптоми, 

обумовлені ГЕРХ і вони подані в табл. 3.4.  

Таблиця 3.4 

Характеристика позастравохідних проявів гастроезофагеальної 

рефлюксної хвороби в обстежених хворих  

 

 

 

Хворі на ГЕРХ  

n=40 

Хворі на 

ГЕРХ+ЕЗ 

n=40 

n % n % 

Тахікардія, екстрасистолія, кардіалгія 

(кардіальний синдром) 12 15,00 19 47,50 

Ранковий кашель, напади 

бронхоспазму, задухи 30 37,50 29 72,50 

Нічне диспное 

(бронхопульмональний синдром) 

17 21,25 25 62,50 

Охриплість голосу 20 25,00 31 77,50 

Першіння в горлі, відчуття 

стороннього тіла (орофарингеальний 

синдром) 

15 18,75 28 70,00 

Карієс, пародонтоз, часте 

відвідування стоматолога 

(стоматологічний синдром) 

42 52,50 24 60,00 

 

Як видно з даних табл. 3.4, атипові скарги (кардіалгія, тахікардія, 

екстрасистолія, утруднене ковтання, охриплість голосу, першіння в горлі, 

покашлювання та нападоподібний сухий кашель в ранкові години, епізоди 

нічного апное та хропіння, тощо) були домінуючими в клінічній картині 

ГЕРХ у поєднанні з ЕЗ. Зокрема, майже в половини пацієнтів визначалися 

прояви кардіального синдрому – 47,50 % (χ
2
=14,701; р<0,01). Найчастіше 

хворих турбувала «кардіалгія», яку пацієнти хибно розцінювали як напади 

стенокардії, та перебої в роботі серця, особливо у нічний період. Указані 
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симптоми також проявлялися при посиленні печії та інших типових для 

ГЕРХ скарг. Зазвичай, пацієнти цієї групи скаржились на: покашлювання, 

сухий ранковий кашель – 72,50 % (χ
2
=17,138; р<0,01) та на напади задухи і 

хропіння вві сні – 62,50 % (χ
2
=19,945; р<0,01). Вагоме місце в клінічній 

картині хворих з поєднанням ГЕРХ та ЕЗ займав орофарингеальний синдром 

(табл. 3.4). Зокрема більшість з них указували на охриплість голосу – 77,50 % 

(χ
2
=30,077; р<0,01), першіння в горлі –70,00 % (χ

2
=30,462; р<0,01). 

У той же час, при ГЕРХ без супутньої патології покашлювання та 

приступи бронхоспазму відмічали в 37,50 %, а синдром нічного апное в 

21,25%. Клінічні ознаки орофарингиального синдрому також мали місце 

майже у четвертої частини пацієнтів, а серед них переважали, зокрема, зміни 

голосу та стійка його охриплість (25,00 %), відчуття першіння в горлі 

(18,75%).  

Майже з однаковою частотою в обох групах пацієнти вказували на 

потребу у частому відвідуванні стоматологів (χ
2
=0,606; р>0,05). Із 

патологічних змін ротової порожнини однаково часто мали місце ураження 

зубів і м’яких тканин (червоної облямівки губ, слизової оболонки рота, язика, 

пародонта). Пацієнти звертались до стоматолога з приводу карієсу, що 

супроводжувався халітозом, дентальними ерозіями, афтозними стоматитами. 

Отже, у випадках поєднанням ГЕРХ та ЕЗ клінічна картина була 

маскованою, переважно, атиповими скаргами, які, у ряді випадків, 

превалювали над виразністю печії та больового синдрому. 

3.1.3. Характеристика порушень сну у хворих на 

гастроезофагеальну рефлюксну хворобу. Сон є інтегративним показником 

стану людини, відображенням численних екзогенних та ендогенних факторів 

(вік, стать, особистісні особливості, стан вегетативної нервової та 

ендокринної систем, тощо). Зазвичай, наявність захворювань може суттєво 

вплинути на сон і свідчить про оцінку стану самопочуття і якість життя. 
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Порушення сну, вивчені за допомогою Пітсбурського індексу якості 

сну (Pittsburg Sleep Quality Index; PSQI), у пацієнтів на ГЕРХ без супутнього 

йододефіциту, представленіа в табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Порушення сну в пацієнтів на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу  

з  використанням опитувальника PSQI (n=80) 

Формулювання 

Не було Менше 1 

р/тиждень 

1-2 

р/тиждень 

3 і > 

р/тиждень 

n % n % n % n % 

Засинання > 30 хв 24 30,00 20 25,00 22 27,50 14 17,50 

Пробудження вночі  19 23,75 23 28,75 19 23,75 19 23,75 

Необхідність 

туалету вночі  
45 56,25 19 23,75 10 12,50 6 7,50 

Кашель чи хропіння 40 50,00 17 21,25 14 17,50 9 5,00 

Відчуття холоду 38 47,50 20 25,00 15 18,75 7 8,75 

Відчуття жару 48 60,00 17 1,25 8 10,00 7 8,75 

Погані сновидіння 25 31,25 16 20,00 20 25,00 19 23,75 

Біль за грудниною 29 6,25 9 11,25 23 28,75 19 23,75 

Якість сну за 

останній тиждень 

хороша непогана погана незадовільн

а 

7 8,75 12 15,00 28 35,00 33 41,2 

  

70,00 % пацієнтів на ГЕРХ відмічали утруднене засинання (довше, а 

ніж 30 хвилин). Лише  третина з них (30,00 %) спали міцно і жодного разу 

вночі протягом тижня не прокидалися. Причиною нічного пробудження 

обстежені називали печію та біль. У половини пацієнтів (50,00 %) мало місце 

хропіння чи інші прояви нічного апное, 91,25 % хворих оцінили якість сну за 

останній тиждень як погану або незадовільну. Зазвичай, причиною 

порушення сну був біль у нижній третині за грудниною та в епігастрії, часто 

в поєднанні з нічною печією, відчуттям жару за грудниною. Для зменшення 
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нічних симптомів 72,50 % обстежених приймали вимушене положення, 

спали напівсидячи або на високих подушках. Частина пацієнтів для 

зменшення розладів сну вживали вночі їжу, пили воду та застосовували соду. 

Дещо іншими були порушення сну у хворих на ГЕРХ у поєднанні з ЕЗ, 

а їх характеристика подана в табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 

Порушення сну в пацієнтів на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу у 

поєднанні з ендемічним зобом при використанні опитувальника PSQI 

(n=40) 

Формулювання 

Не 

спостерігалось 

Менше 1 

р/тиждень 

1-2 

р/тиждень 

3 і > 

р/тиждень 

n % n % n % n % 

Засинання > 30 хв 2 5,00 8 20,00 18 45,00 12 12,50 

Пробудження вночі  6 15,00 8 20,00 16 40,00 10 25,00 

Необхідність 

туалету вночі  
7 17,50 6 15,00 15 37,50 12 12,50 

Кашель чи хропіння 6 15,00 6 15,00 16 40,00 12 12,50 

Відчуття холоду 8 20,00 21 52,50 6 15,00 5 12,50 

Відчуття жару 16 40,00 16 40,00 5 12,50 3 7,50 

Погані сновидіння 5 12,50 5 12,50 14 35,00 16 40,00 

Біль за грудниною 15 37,50 7 17,50 10 25,00 8 20,00 

Якість сну за 

останній тиждень 

хороша непогана погана незадовільна 

5 12,50 4 10,00 17 42,50 14 35,00 

Згідно з даними опитувальника PSQI, щоденний час засинання складав 

у середньому дві години ( від 22
00

 до 24
00 

), пацієнти тратили на засинання в 

середньому (78,947,74) хвилин (від 15 хвилин до 4,5 годин), час ранкового 

пробудження становив (5,040,48) годин (від 3
00 

до 7
00

), сумарна кількість 

реального сну за ніч становила (4,450,29) годин (від 2,4 до 7 годин за ніч), у 

порівнянні з хворими на ГЕРХ без функціональної патології. 

Таким чином, у пацієнтів на ізольовану ГЕРХ та її у поєднанні з ЕЗ 

виявлені суттєві порушення якості і структури сну. У пацієнтів із 
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ізольованою ГЕРХ причини та прояви, що зумовлюють дизсомнічні розлади, 

залежали від характеру рефлюктанта. У випадках поєднаної патології (ГЕРХ 

+ ЕЗ) – типові для ГЕРХ скарги нерідко маскувалися клінічними проявами 

захворювання ЩЗ. 

 

3.2. Ендоскопічні зміни слизової оболонки стравоходу у хворих на 

гастроезофагеальну рефлюксну хворобу 

Одним з основних методів дослідження хворих на ГЕРХ залишається 

езофагогастрофіброскопія. Під час проведення ендоскопії візуально у всіх 

пацієнтів  слизова оболонка дистального відділу стравоходу в цілому була 

змінена. Макроскопічні ознаки змін СОС проявлялись у вигляді вогнищевої і 

дифузної еритеми. Серед ерозивних змін у хворих на ГЕРХ виявляли дефекти 

СОС, розташовані на верхівках складок, а їх діаметр частіше не перевищував 

5 мм. При збільшенні кількості ерозивних дефектів відмічали поширення їх 

діаметру понад 5 мм, зазвичай вони локалізувались на гіперемованій, із 

білуватим налетом, зміненій слизовій оболонці нижнього відділу стравоходу. 

Результати ендоскопічних змін СОС, згідно Лос-Анджелеської 

класифікації, в пацієнтів на ГЕРХ подані в табл. 3.7. 

 

Таблиця 3.7 

Характеристика ендоскопічних змін слизової оболонки стравоходу в 

обстежених пацієнтів на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу 

 (Лос-Анджелес, 1995) 

 Хворі на ГЕРХ  

n=80 

Хворі на ГЕРХ + ЕЗ 

n=40 

n % n % 

Ступінь А 19 23,75 3 7,50 

Ступінь В 30 37,50 9 22,50 

Ступінь С 20 25,00 19 47,50 

Ступінь D 11 13,75 9 22,50 
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В обстежених хворих (табл. 3.7) на ГЕРХ без ЕЗ частіше діагностувався 

ступінь А, порівняно з ГЕРХ у поєднанні з ЕЗ (χ
2
=4,703; р<0,05). Натомість 

ступінь В майже однаково виявляли  при обох формах ГЕРХ (χ
2
=2,094; 

р>0,05). Ступінь С ураження СОС достовірно частіше мав місце в пацієнтів 

на ГЕРХ у поєднанні з ЕЗ (χ
2
=6,154; р<0,05), як і ступінь D – теж частіше 

діагностувався при ЕЗ, хоча достовірної різниці між групами не встановлено 

(χ
2
=1,470; р>0,05). 

Нами також проаналізовано характер ендоскопічних змін слизової 

оболонки нижньої третини стравоходу, у залежності від віку хворих, а 

отримані дані представлені в табл. 3.8 – 3.9. 

Таблиця 3.8 

Характеристика ендоскопічних змін слизової оболонки стравоходу  

в обстежених пацієнтів на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, 

залежно від віку (Лос-Анджелес, 1995) 

 16-29 30-44 45-59 60-74 

n % n % n % n % 

Ступінь А 4 5,00 8 10,00 6 7,50 1 1,25 

Ступінь В 1 1,25 17 21,25 11 13,75 1 1,25 

Ступінь С 1 1,25 8 10,00 9 11,25 2 2,50 

Ступінь D 1 1,25 2 2,50 7 8,75 1 1,25 

Всього 7 8,75 35 43,75 33 41,25 5 6,25 

 

Як видно з даних таблиці 3.8, у пацієнтів молодого віку (16-29 років) 

частіше діагностували А-В ступінь, ніж С-D (χ
2
=2,571; р>0,05), у той час, як у 

людей старше 60 років частіше виявляли ступінь С-D (у 3 із 5 випадків; 

χ
2
=0,171; р>0,05). У віці 30-59 років достовірно частіше діагностували 

ступінь В, ніж А, С та D (χ
2
=6,328; р<0,05; χ

2
=3,741; р>0,05; χ

2
=12,692; 

р<0,001). 

Дані таблиці 3.9 свідчать, що у хворих на ГЕРХ у поєднанні з ЕЗ у віці 

16-29 років та старше 60 років достовірно частіше виявляли ступінь А-В 
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(χ
2
=5,333; р<0,05; χ

2
=4,412; р<0,05). У хворих віком від 30 до 59 років 

переважали зміни, характерні для ступеня С (χ
2
=14,528; р<0,01) та  D 

(χ
2
=2,635; р>0,05), ніж В. 

Таблиця 3.9 

Характеристика ендоскопічних змін слизової оболонки стравоходу в 

обстежених пацієнтів на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу на тлі 

ендемічного зобу залежно від віку (Лос-Анджелес, 1995) 

 16-29 30-44 45-59 60-74 

n % n % n % n % 

Ступінь А 3 12,00 - - - - - - 

Ступінь В 2 5,00 2 5,00 1 2,50 4 10,00 

Ступінь С - - 10 25,00 8 20,00 1 2,50 

Ступінь D 1 2,50 2 5,00 6 15,00 - - 

Всього 6 15,00 14 35,00 15 37,50 5 12,50 

 

Характеристика ендоскопічних змін СОС, залежно від тривалості 

захворювання представлена в табл. 3.10 – 3.11.  

 

Таблиця 3.10 

Характеристика ендоскопічних змін слизової оболонки стравоходу в 

обстежених пацієнтів на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, 

залежно від тривалості захворювання (Лос-Анджелес, 1995) 

 до 1 року 1-5 років 5-10 років >10 років 

n % n % n % n % 

Ступінь А - - 8 10,00 4 5,00 7 8,75 

Ступінь В 1 1,25 4 5,00 18 22,50 7 8,75 

Ступінь С - - 3 3,75 14 17,50 3 3,75 

Ступінь D - - 3 3,75 6 7,50 2 2,50 

Всього 1 1,25 18 22,5 42 52,50 19 23,75 
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При тривалості ГЕРХ 1-5 років (табл. 3.10) достовірно частіше 

встановлювали стадії А (10,00 %) та В (5,00 %) – χ
2
=4,000; р<0,05. При 

тривалості захворювання до 10 років відмічається тенденція до 

прогресування езофагіту: стадія В діагностовано в 22,50 % , а С – у 17,50 %, 

які розвивалися достовірно частіше у порівнянні із тривалістю хвороби до 5 

років (χ
2
=10,329; р<0,01). У хворих із тривалим анамнезом ГЕРХ (> 10 років) 

достовірно частіше встановлювали стадії C-D (χ
2
=8,526; р<0,01). 

Як видно з табл. 3.11, у хворих із поєднаною патологією простежується 

певна закономірність між тривалістю недуги та характером змін СОС. 

Упродовж перших 5 років на тлі ЕЗ частіше діагностується езофагіт А-В 

ступеню (χ
2
=2,000; р>0,05), а при тривалості захворювання від 5 до 10 років 

достовірно частіше - ступінь С, у порівнянні зі ступенем А (χ
2
=13,000; 

р<0,01), В (χ
2
=5,200; р<0,05) та D (χ

2
=8,497,; р<0,01). Довший перебіг ЕЗ 

сприяє грубим структурним змінам СОС із превалюванням С-D ступеней 

(χ
2
=12,800, р<0,01) як у групі ГЕРХ+ЕЗ, так і у порівнянні з ізольованою 

ГЕРХ при такій же тривалості (χ
2
=10,641, р<0,01).  

 

Таблиця 3.11 

Характеристика ендоскопічних змін слизової оболонки стравоходу в 

пацієнтів на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу з ендемічним зобом, 

залежно від тривалості захворювання (Лос-Анджелес, 1995) 

 до 1 року 1-5 років 5-10 років >10 років 

n % n % n % n % 

Ступінь А - - 1 2,50 2 5,00 - - 

Ступінь В - - 2 5,00 6 15,00 1 2,50 

Ступінь С - - -  14 35,00 5 12,50 

Ступінь D - - 1 2,50 4 10,00 4 10,00 

Усього - - 4 10,00 26 65,00 10 25,00 
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Для підвищення ефективності діагностики ГЕРХ усім пацієнтам 

проводили хромоезофагоендоскопію. 

 

 

 

Рис. 3.3. Хромоендоскопія слизової оболонки нижньої третини 

стравоходу хворого  Ф., 1987 р. н.  Фото. Забарвлення водним розчином 

Люголя (10 мл 1% розчину йодиду калію).  

 

Як видно з рис. 3.3, структура незміненої слизової оболонки – 

«зморшкувата». При макроскопії ділянки зміненої слизової оболонки 

стравоходу вона мала вигляд «плям», «острівків», «язичків», «смужок». До 

забарвлення – ці змінені зони вирізнялись гіперемією, особливо на тлі 

нормальної блідо-рожевої слизової оболонки, не подразненої і не 

пошкодженої рефлюксантом. Ділянки локалізації лейкоплакії при фарбуванні 

ставали темно-коричневими. Через 5-10 хв забарвлені ділянки слизової 

оболонки (при відсутності додаткових впливів на неї) тьмяніли. 
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Рис. 3.4. Хромоендоскопія слизової оболонки нижньої третини 

стравоходу хворого В., 1966 р. н. Фото. Забарвлення водним розчином 

Люголя (10 мл 1% розчину йодиду калію). Стравохід Барретта. 

 

Забарвлювались лише здорові клітини плоского епітелію стравоходу і 

не фарбувались клітини з вираженим запаленням (при езофагіті), дисплазії  

або підозрі на злоякісні зміни. Завдяки цьому, забарвлення розчином Люголя 

дозволяло виявляти незмінений плоский епітелій слизової оболонки 

(позитивне забарвлення) на тлі злоякісного епітелію (відсутність фарбування) 

(рис. 3.4). Відсутність фарбування епітелію слизової оболонки свідчить про 

зменшення глікогену в клітинах незроговівалого епітелію при вираженому 

запаленні, дисплазії, метаплазії і ранньому раку. Залозистий епітелій або 

метаплазія епітелію стравоходу Барретта теж не забарвлювались розчином 

Люголя. Для уточнення передракового стану, стравоходу Баррета та 

аденокарциноми стравоходу з ділянок, незабарвлених при хромоендоскопії 

проводили множинну прицільну біопсію виявлених патологічних ділянок 

слизової оболонки стравоходу.  
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При проведенні обстеження нами було виявлено та гістологічно 

підтверджено 2 випадки стравоходу Барретта. Ці пацієнти в подальшому 

були виключені з дослідження. 

 

3.3. Добове моніторування рН у нижньому відділі стравоходу у 

хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу 

 Внутрішньостравохідний рН-моніторинг був проведений в усіх 120 

хворих, включених у дослідження: 80 пацієнтів з ізольованою ГЕРХ 

(100,00%) та 40 (100,00 %) - на ГЕРХ у поєднані з ЕЗ. 

Після проведення добового моніторингу рН у нижній третині 

стравоходу в 40 хворих на ГЕРХ без супутньої патології було виявлено   

переважання кислих, а в інших 40 пацієнтів – змішаних рефлюксів. У 

подальшому саме, залежно від особливостей рефлюксів, пацієнти 

отримували різні варіанти апробованої терапії. У 12 обстежених на ГЕРХ у 

поєднанні з ЕЗ виявлено переважання кислих рефлюксів (30,00 %) та в 28 –  

змішаних (70,00 %). 

Особливостями добової рН-метрії  при переважанні кислих рефлюксів 

(табл. 3.12; рис. 3.5) були: середнє значення інтрастравохідного рН 

(4,580,33) (рН min – рН max відповідно 1,640,23 – 6,450,52), що свідчило 

про стійку ацидну агресію нижньої третини стравоходу. У 77,50% пацієнтів 

встановлено стійке переважання кислих рефлюксів із середніми значеннями 

(3,220,15). У 15,00 %, відповідно, середні значення інтрастравохідного рН 

становили (4,780,36), та в 7,50 % – (7,080,42). Середній час закиду 

агресивного шлункового соку переважав 1 год на добу (77,245,14) хв. 

Середня кількість кислих епізодів тривалістю > 5 хв становила (57,050,08) 

випадків. Частіше кислі рефлюкси реєструвались у першій половині ночі 

(7,280,64%). У вертикальному положення тіла закисленість нижньої третини 

стравоходу спостерігали впродовж (8,240,75) хв, часто такі епізоди 

тривалого кислотного рефлюксу спостерігали після прийому масної або 
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вживання великих порцій їжі. У пацієнтів із переважанням кислих рефлюксів 

індекс DeMeester становив (28,780,18) (у нормі до 14,72). 

Результати добової рН-метрії у хворих на ГЕРХ подані в табл. 3.12. 

Таблиця 3.12 

Результати добового моніторування рН стравоходу  

у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу та 

гастроезофагеальну рефлюксну хворобу у поєднанні з ендемічним зобом  

Показники Хворі на ГЕРХ 

із 

переважанням 

кислих 

рефлюксів 

(n=40) 

Хворі на ГЕРХ 

із 

переважанням 

змішаних 

рефлюксів 

(n=40) 

Хворі на ГЕРХ  

у поєднанні з 

ЕЗ  

(n=40) 

рН min х 1,640,23
*,** 

3,010,12
*
 3,120,08

**
 

рН max x 6,450,52
*,** 

7,890,66
*
 7,650,15

**
 

pH 4,580,33
*,**

 5,690,29
*
 5,740,47

**
 

Час закиду з рН <4,0 (у хв.) 77,245,14
*,**

 44,842,07
*,***

 58,852,29
**,***

 

Час закиду з рН<4,0 (%) 9,210,04
*,**

 3,180,02
*,***

 4,950,04
**,***

 

Кислі епізоди > 5 хв. (n) 57,050,08
*,**

 12,010,12
*,***

 15,170,14
**,***

 

Час закиду з рН>7,0 (у хв.) 33,080,15
*,**

 75,250,61
*,***

 68,280,37
**,***

 

Час закиду з рН>7,0 (%) 5,480,04
*,**

 16,440,07
*,***

 10,280,08
**,***

 

Некислі епізоди > 5 хв. (n) 4,070,02
*,**

 9,070,05
*
 18,210,08

**
 

Індекс DeMeester 28,780,18
*,**

 18,870,09
*
 17,290,05

**
 

Примітки: 1. * - р<0,05 – достовірна відмінність між хворими із ГЕРХ із 

переважанням кислих чи змішаних рефлюксів; 

2. ** - р1<0,05 – достовірна відмінність між хворими із ГЕРХ із 

переважаннм кислих рефлюксів та хворими на ГЕРХ у 

поєднанні із ЕЗ; 

3. *** - р2<0,05 – достовірна відмінність між хворими із ГЕРХ 

із переважанням змішаних рефлюксів та хворими із ГЕРХ у 

поєднанні із ЕЗ. 
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pH-ГРАМА 

Інтервал 12:49 - 17:54, кількість реєстрацій 2293 

 

 

 
 

Рис. 3.5. рН-грама стравоходу хворого Д., 28 років із переважанням 

кислих рефлюксів. 

 

При переважанні змішаних рефлюксів (табл. 3.12; рис. 3.5) у пацієнтів 

із ГЕРХ статистично достовірно реєстрували середне інтрастравохідне 

значення рН із тенденцією до нейтральних показників (5,690,29) (р1<0,001). 

Варіативність мінімальних та максимальних значень рН стравоходу 

становила відповідно (3,010,12) – (7,890,66).  

Такі значення, вочевидь, обумовлені потраплянням у стравохід 

дуоденального та біліарного вмісту. Сумарнний добовий час, коли в нижній 

третині стравоходу фіксували рН<4,0 становив менше години (44,842,07) хв 

(р1<0,01), проте суттєво подовжувався час контакту слизової нижньої 

третини стравоходу з лужним вмістом з рН>7,0 (75,250,61) хв (р1<0,001). 

Сумарний показник DeMeester становив (18,870,09) (р1<0,01).  
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pH-ГРАМА 

Інтервал 13:49 - (2)13:48, кількість реєстрацій 10800 

 

 

 

Рис. 3.6. рН-грама стравоходу хворого Д., 30 років із переважанням 

змішаних рефлюксів. 

 

У пацієнтів на ГЕРХ у поєднанні з ЕЗ середнє інтрагастральне значення 

було нижче 4,0 і становило (3,120,08) та достовірно відрізнялося від 

показників у пацієнтів із переважанням кислих рефлюксів (р<0,001). У 

випадку поєднання ГЕРХ та ЕЗ достовірно зростав час утримання в нижній 

частині стравоходу рН<4,0 – який, становив (58,852,29) хв (р2<0,01), 

зростала кількість епізодів тривалого кислотного закиду – (15,170,14) 

випадків за добу (р1<0,01). Поряд із тим, характерним для інтрастравохідної 

рН-грами були епізоди тривалого некислого закиду (рН>7,0) – (10,280,08) 

(р<0,001), які продовжувались більше 1 години (68,280,37) хв (р2<0,001). 

Індекс DeMeester також свідчив про наявність ГЕРХ – (17,290,05) (р1<0,05; 

р2<0,05). 

Клінічне значення також має зіставлення виникнення рефлюксів із 

суб’єктивними відчуттями пацієнта на основі оцінки індекса симптомів за 

G. J. Weiner et al [223]. Індекс симптому або симптоматичний індекс – 
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кількість симптомів у %, що виникають у періоди гастроезофагеального 

рефлюксу (протягом 5 хв після попадання рефлюксанта в стравохід), до 

загальної кількості симптомів за добу.  

Симптоматичний індекс у пацієнтів на ГЕРХ та її поєднання з ЕЗ 

представлено в табл. 3.13. 

Таблиця 3.13 

Симптоматичний індекс (%) за результатами зіставлення добового 

моніторування рН стравоходу у хворих на гастроезофагеальну 

рефлюксну хворобу та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу у 

поєднанні з ендемічним зобом  

 

 

 

 

 

Симптом  

Хворі на ГЕРХ 

із 

переважанням 

кислих 

рефлюксів 

(n=40) 

Хворі на ГЕРХ 

із 

переважанням 

лужних 

рефлюксів 

(n=40) 

Хворі на ГЕРХ  

у поєднанні з 

йодо-

дефіцитними 

станами  

(n=40) 

Біль у нижній частині 

стравоходу 

75,155,58 48,580,71 52,852,36 

Регургітація 72,894,38 33,842,99 59,483,27 

Печія язика 57,223,12 49,754,21 52,803,85 

Дисфагія 68,742,28 38,222,34 59,574,27 

Нудота 33,381,14 81,897,47 76,645,52 

Гіперсалівація 86,117,15 42,733,33 39,782,18 

Розлади сну 37,482,28 59,724,41 79,585,54 

Кардіальний синдром 68,544,08 46,483,97 86,484,72 

Бронхопульмональний 

синдром 

51,985,13 57,8647,48 73,485,53 

Орофарингеальний сидром 86,286,15 51,013,31 92,726,14 

Стоматологічний синдром 22,071,54 25,121,70 24,821,07 
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У випадку переважання кислих рефлюксів достовірно залежними є 

наступні симптоми: біль у нижній частині стравоходу (75,155,58) %, 

регургітація (72,894,38) %, гіперсалівація (86,117,15) %, дисфагія 

(68,742,28) %, кардіальний (68,544,08) % та орофарингиальний 

(86,286,15) % синдроми. Натомість нудота (33,381,14) % і стоматологічний 

синдром (22,071,54) % мало посилювались, безпосередньо під час закиду 

кислого шлункового вмісту в нижню третину стравоходу. Інші симптоми 

посилювались при тривалому контакті кислого рефлюктанта зі СОС. 

Переважання змішаних рефлюксних атак можна пов’язати з 

акцентуванням пацієнтів на нудоту (81,897,47) %. Клінічно не залежними 

(менше 50,00 %) безпосередньо із періодом гастроезофагеального рефлюксу 

були регургітація (33,842,99) %, дисфагія (38,222,34) %, болі в ділянці 

серця та аритмія (46,483,97) %, стоматологічні проблеми (25,121,70) %.  

У пацієнтів на ГЕРХ у поєднанні з ЕЗ толерантність симптомів (<25,00 

%) до епізодів гастроезофагеального рефлюксу стосувалась лише 

патологічних станів ротової порожнини (24,821,07) %. Клінічно вагомою 

була залежність нудоти (76,645,52) %, диссомнії (79,585,54) %, кашлю та 

інших проявів бронхопульмонального (73,485,53) % та орофарингиального 

сидромів (92,726,14) % від рефлюксів лужним вмістом. 

У обстежених із кислими рефлюксами глибина і поширеність 

ерозивних дефектів корелювала зі ступенем кислотної агресії (табл. 3.14), 

про що свідчили показники рН min – при ступенях А-В – (2,230,17) проти 

(1,470,06), р<0,001 при ступенях С-D та середнє значення рН (4,710,28), 

проти (3,240,31), р<0,01. Достовірно відрізнялись й інші показники рН-

метрії. З прогресуванням ступеню езофагіту подовжувався час закиду рН<4,0 

як в абсолютних (69,242,24) хв, р<0,01, так і у відносних ((10,420,64) % 

при ступенях А-В, та (6,270,17) %, р<0,05 при ступенях С-D) значеннях. 

Суттєвим було зростання кількості кислих епізодів тривалістю довше 5 хв (з 

(49,243,17) до (62,214,22), р<0,001). Таке здовження контакту кислого 
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рефлюктанта з СОС достовірно негативно сприяло глибині та поширеності 

ерозивних дефектів (r=0,88; р<0,001).  

Результати добового рН моніторування стравоходу у хворих на ГЕРХ, 

залежно від ступеня езофагіту представлені в табл. 3.14. 

 

Таблиця 3.14 

Результати добового моніторування рН стравоходу  

у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (n=80),  

залежно від ступеня езофагіту  

Ступінь езофагіту  

 

 

 

Показники 

Хворі на ГЕРХ із 

переважанням кислих 

рефлюксів 

(n=40) 

Хворі на ГЕРХ із 

переважанням змішаних 

рефлюксів 

(n=40) 

А-В С-D А-В С-D 

рН min х 2,230,17 1,470,06* 3,210,19 2,990,17 

рН max x 7,020,54 6,480,18 7,680,64 7,950,72 

pH 4,710,28 3,240,31* 5,370,31 5,710,42 

Час закиду з рН <4,0  

(у хв) 

69,242,24 81,054,21* 42,252,28 49,012,07 

Час закиду з рН<4,0 

(%) 

10,420,64 6,270,17* 3,011,19 3,271,17 

Кислі епізоди 

тривалістю > 5 хв (n) 

49,243,17 62,214,22* 6,271,12 13,213,14* 

Час закиду з рН>7,0 (у 

хв) 

30,222,91 34,212,08 67,242,29 83,214,13* 

Час закиду з рН>7,0 

(%) 

5,980,21 5,740,19 13,210,95 18,061,01* 

Некислі епізоди 

тривалістю > 5 хв (n) 

4,220,31 4,940,29 6,020,05 12,210,09* 

Індекс DeMeester 31,222,21 27,991,95 17,241,17 21,221,94 

Примітка: * - р<0,05 – достовірна відмінність між хворими із ступенями 

А-В та С-D ГЕРХ. 
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Натомість, у пацієнтів із переважанням змішаних рефлюксів (табл. 

3.14) достовірної залежності прогресування ступеню езофагіту від частоти і 

тривалості кислих рефлюксів не простежувалося. Однак тривалість контакту 

з СОС як кислого так і лужного рефлюктанту супроводжувалася збільшенням 

кількості і площі ерозій: при ступенях А-В така тривалість становила 

відповідно (6,271,12) (кислі епізоди > 5 хв) та (6,020,05) (некислі епізоди > 

5 хв), при ступенях С-D – (13,210,95), р<0,05 та (12,210,09), р<0,001. Також 

ми відмітили, що прогресування езофагіту при некислих рефлюксах 

вірогідно залежало і від тривалості та кількості епізодів рН>7,0. Так, при 

ступенях С-D подовжувався як час лужного закиду (83,214,13) хв (р<0,05), 

так і відсоток останнього (18,061,01) % (р<0,001). 

 

3.4. Стан моторно-евакуаторної функції шлунка за даними 
13

С-

октаноєвого дихального тесту у хворих на гастроезофагеальну 

рефлюксну хворобу 

Нами вивчено стан моторно-евакуаторної функції шлунка у всіх 120 

пацієнтів, включених у дослідження, та в 10 практично здорових осіб, 

отримані результати яких слугували контролем норми. 

У табл. 3.15 наведені результати 
13

С-октаноєвого дихального тесту в 

обстежених пацієнтів. 

У практично здорових людей період напіввиведення їжі з шлунка 

становив (64,69±2,17) хв, а коефіцієнт спорожнення – (3,97±0,03). 

У пацієнтів, з переважанням кислих рефлюксів, за даними добового 

моніторування рН у нижній третині стравоходу, середні значення показників 

13
С-октаноєвого дихального тесту становили Т ½ – (45,251,34) хв, р<0,05 та 

GEC – (4,150,13, р<0,05, що вказувало на переважання гіпермоторного типу 

скоротливості шлунка і надмірно прискорену евакуацію їжі.  
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Таблиця 3.15 

Результати 
13

С-октаноєвого дихального тесту у хворих на 

гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (n=120) та практично здорових 

осіб (n=10)  

Показники тесту 

 

 

Період 

напіввиведення 

твердої їжі з шлунка у 

хв.(Т ½) 

Коефіцієнт 

спорожнення (GEC) 

Хворі на ГЕРХ із 

переважанням кислих 

рефлюксів (n=40) 

45,251,34* 4,150,13* 

Хворі на ГЕРХ із 

переважанням змішаних 

рефлюксів (n=40) 

139,2411,87*
,
** 2,120,19*

,
** 

Хворі на ГЕРХ у поєднанні з 

ендемічним зобом (n=40) 
95,224,74*

,
*** 3,120,15*** 

Практично здорові (n=10) 64,692,17 3,970,03 

Примітки: 1. * - р<0,05 – достовірна відмінність між хворими із ГЕРХ та 

здоровими; 

2. ** - р1<0,05 – достовірна відмінність між хворими на ГЕРХ 

із переважанням кислих і змішаних рефлюксів; 

3. *** - р2<0,05 – достовірна відмінність між хворими із ГЕРХ 

з кислими рефлюксами та хворими із ГЕРХ у поєднання з 

ендемічним зобом.  

 

Результат 
13

С-октаноєвого дихального тесту у хворого з прискореною 

моторно-евакуаторною функцією шлунка представлений на рис. 3.7.  
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Рис. 3.7. Гіперкінетичний тип моторно-евакуаторної функції шлунка. 

Результат 
13

С-октаноєвого дихального тесту в пацієнта К., 28 років.  

 

Такі показники евакуаторної функції шлунка вірогідно свідчать про 

дискінетичне пролабування та пропульсію через нижній діафрагмальний 

сфінктер і потрапляння агресивного кислого вмісту в шлунок.  

При переважанні змішаних рефлюксів у хворих спостерігали 

тенденцію до гіпокінетичної моторики шлунка (рис. 3.8), на що вказувало 

сповільнення Т ½ до (139,2411,87) хв, як у порівнянні зі здоровими (р<0,05), 

так і з пацієнтами, в яких встановлене домінування кислих рефлюксів 

(р1<0,05), та достовірне зниження GEC – (2,120,19) (р<0,05; р1<0,05).  

 

 

Рис. 3.8. Гіпокінетичний тип моторно-евакуаторної функції шлунка. 

Результат 
13

С-октаноєвого дихального тесту у пацієнта М., 35 років.  
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У пацієнтів на ГЕРХ у поєднанні з ендемічним зобом (табл. 3.15) також 

була характерна тенденція до зниження коефіцієнту спорожнення шлунка 

(3,120,15) (р>0,05; р2<0,05), та подовження терміну евакуації харчового 

комка зі шлунка (Т1/2 – (95,224,74), р<0,05, р2<0,05).  

 

 

Рис. 3.9. Типи моторно-евакуаторної функції шлунка (МЕФШ) у 

хворих на ГЕРХ, залежно від характеру рефлюксу та при поєднанні ГЕРХ з 

ендемічним зобом за результатами 
13

С-октаноєвого дихального тесту. 

 

Як видно з даних, поданих на рис. 3.9, у 70 % хворих на ГЕРХ при 

переважанні кислих рефлюксів відмічається гіпертонічно-гіперкінетичний 

тип моторно-евакуаторної функції шлунка. Про це також свідчить наявність 

прямої сильної кореляційної залежності між Т ½ і середнім значенням рН у 

нижній частині стравоходу (r=0,85; р<0,001) та GEC і рН (r=0,79; р<0,001). 

Нормокінетична та гіпокінетична моторика шлунка спостерігалась 

достовірно рідше. Отже, слід вважати, що в пацієнтів із поєднанням 

гіперкінетичного стану моторики та тривалим кислотним закидом у 

стравохід власне ацидний компонент відіграє провідну роль у прогресуванні 
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недуги, що й обумовлює необхідність застосування більш високих доз 

антацидних середників. 

Натомість, за результатам власних досліджень, ми встановили, що у 

хворих із частими і тривалими лужними рефлюксами, характерним був 

гіпотонічно-гіпокінетичний тип (57,5 %), про що свідчила наявність 

середньої сили прямого кореляційного зв’язку між Т ½ і переважанням 

лужного стравохідного рН (r=0,62; р<0,01) та GEC і рН (r=0,68; р<0,01). 

Також у кожного п’ятого пацієнта не було встановлено суттєвого порушення 

моторики шлунка. На нашу думку, структурні зміни СОС обумовлені 

пошкоджувальним впливом ацидного компоненту й тривалим стазом у 

шлунку та закидом ретроградно дуоденального вмісту, що містить жовчні 

кислоти. Тому до лікування в таких хворих доречним є приєднання 

прокінетичного препарата і середника, який би нейтралізував біліарний 

компонент рефлюктанта. 

У пацієнтів із поєднанням ГЕРХ та ЕЗ нами констатовано як 

нормальну, так і знижену моторно-евакуаторну функцію шлунка. Так, у них 

майже з однаковою частотою ми фіксували нормальний (42,50 %) та 

гіпотонічний (37,50 %) типи моторики. Вочевидь, окрім традиційних 

дистанційних хімічних координаторів управління ланцюгами моторного 

процесу у верхньому відділі ШКТ та регуляції тонусу нижнього 

стравохідного сфінктера, якими є інтестинальні гормони, суттєвий вплив на 

поглиблення дискоординованості цих процесів відіграють і гормони ЩЗ. А 

терапія ГЕРХ у таких пацієнтів повинна супроводжуватись корекцією рівня 

останніх. 

 

3.5. Стан та функціонування щитоподібної залози у пацієнтів із 

гастроезофагеальною рефлюксною хворобою та ендемічним зобом 

Обстежено 40 хворих на ГЕРХ у поєднанні з ендемічним зобом. 

Критеріями діагностики дифузного чи вузлового ендемічного зобу у них 

були скарги на збільшення ЩЗ та пальпаторне обстеження (ЩЗ безболісна, 
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м’яко-еластична, рухлива, поверхня рівна – при дифузному ендемічному 

зобі; наявність об’ємного утворення/утворень – при вузловому зобі). 

Для деталізації діагнозу проводили ультразвукове дослідження ЩЗ із 

подальшим визначенням її об’єму. УЗД-критеріями дифузного ендемічного 

зобу були: рівномірно збільшена ЩЗ, нормальна або помірно знижена 

ехогенність, однорідна або з наявністю вогнищ фіброзу ехоструктура (при 

тривалій хворобі) чи груба зернистість, часто з дрібними кистозними 

включеннями. Ступінь зобу класифікували за його розмірами згідно 

критеріїв ВООЗ (1994).  

Також обстежено 20 хворих на ГЕРХ без функціональних і 

структурних змін ЩЗ та нормальним рівнем йоду в сечі, що знаходилися на 

стаціонарному лікуванні в університетській клініці Івано-Франківського 

національного медичного університету. Із метою встановлення рівнів 

коливання нормальних показників тиреоїдних гормонів обстежено 10 

здорових добровольців.  

За результатами пальпаторного та ультразвукового обстеження  та 

виявленого зниження рівня йодурії, дифузний зоб діагностовано в 28 осіб, а 

вузловий і багатовузловий – у 12 осіб. Середній вік пацієнтів становив при 

дифузному зобі (56,57±4,36) років, а при вузловому – (47,60±4,19) років.  

Показники функціонального стану щитоподібної залози подані в 

таблиці 3.16.  

Як видно з таблиці 3.16 вузловий та дифузний ендемічний зоб у 

поєднанні з ГЕРХ перебігав в еутиреоїдній формі. Про це свідчать 

концентрації Т3в і Т4в, які достовірно не відрізняються в пацієнтів на ГЕРХ 

без супутнього патологічного ураження ЩЗ та практично здорових осіб, а 

саме при вузловому нетоксичному ендемічному зобі рівень Т3в становив 

(3,390,28) пг/мл; Т4в – (1,000,03) пг/мл. При дифузному ендемічному 

нетоксичному зобі, відповідно, концентрація  Т3в дорівнювала (2,62±0,32) 

пг/мл (р>0,05), Т4в – (1,090,09) пг/мл (р>0,05).  
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Таблиця 3.16 

Показники функції щитоподібної залози у хворих на  ендемічний зоб та 

гастроезофагеальну рефлюксну хворобу 

 

ГЕРХ і 

вузловий 

ендемічний 

зоб 

n=12 

ГЕРХ і 

дифузний 

ендемічний 

зоб 

n=28 

 

ГЕРХ 

n=20 

 

Здорові 

особи  

n=10 

АТ ТПО 1,060,07 1,09±0,05 0,9±0,01 1,080,06 

ТТГ, мкМО/мл 
1,22±0,09* 

4,86±0,33 

*/** 
2,3±0,2 1,880,11 

Т3в, пг/мл 3,390,28 2,62±0,32 3,4±0,05 2,850,08 

Т4в, пг/дл  1,000,03 1,090,09 0,95±0,06 1,170,05 

Примітки: * – вірогідно по відношенню до практично здорових осіб, 

р<0,05; 

** – вірогідно по відношенню групи хворих із вузловим 

ендемічним нетоксичним зобом, р1<0,05. 

 

У всіх пацієнтів, включених у дослідження, відсутні клінічні та 

параклінічні прояви автоімунного тиреоїдиту, що було підтверджено 

відсутністю достовірних змін рівня антитіл до тиреопероксидази (показники 

наведені в табл. 3.16). 

Натомість, особливістю тиреоїдного статусу у хворих на ГЕРХ у 

поєднанні з ендемічним зобом були встановлені коливання концентрації 

тиреотропного гормону. Зокрема, у пацієнтів із вузловим ендемічним 

нетоксичним зобом діагностовано достовірне зниження його рівня, у 

порівнянні зі здоровими та хворими на ГЕРХ без супутньої патології – 

(1,22±0,09) мкМО/мл, р<0,05. Натомість, у обстежених на ГЕРХ із дифузним 

ендемічним зобом встановлено підвищення рівня ТТГ до (4,86±0,33) 

мкМО/мл (р<0,05; р1<0,05). 

У всіх пацієнтів на ГЕРХ без ураження ЩЗ та здорових осіб 

концентрація йоду в сечі за даними йод тесту становила ˂300 мкг/л. 
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У всіх хворих на ГЕРХ та патологією ЩЗ було діагностовано дефіцит 

йоду за даними визначення його концентрації в сечі (табл. 3.17). Проте в 11 

(91,67 %) хворих на ГЕРХ у поєднанні з вузловим ендемічним зобом, та в 6 

(21,43 %) на ГЕРХ із дифузним ендемічним зобом частіше діагностували 

значний його дефіцит, про що свідчили показники концентрації останнього в 

сечі нижче 70 мкг/л. У 22 пацієнтів на ГЕРХ на тлі дифузного ендемічного 

зобу (78,57 %) дефіцит йоду був менш виражений (≥70 мкг/л). 

Показники концентрації йоду в сечі у хворих на ГЕРХ у поєднанні з 

ендемічним зобом представлені в табл. 3.17. 

 

Таблиця 3.17 

Показники концентрації йоду в сечі у хворих на гастроезофагеальну 

рефлюксну хворобу та ендемічний зоб  

 

 

концентрація йоду в сечі, 

мкг/л 

ГЕРХ + вузловий 

ендемічний нетоксичний 

зоб n=12, % 

ГЕРХ + дифузний 

ендемічний зоб 

n=28, % 

<70 91,67% 21,43% 

≥70 8,33% 78,57% 

<300 - - 

 

У хворих на ГЕРХ у поєднанні з вузловим еутиреоїдним зобом 

унаслідок дефіциту йоду, як і в обстежених з ерозивною формою ГЕРХ без 

йододефіциту зростала частота кислих рефлюксів з рН 1,00-1,99 з (8,9±1,9) до 

(11,8±0,6) випадків на добу, та знижувалась їхня кількість з рН 2,00-2,99 та 

3,0-3,99, відповідно з (18,5±0,5) до (8,8±0,6), у порівнянні з їхньою частотою 

в обстежених на ізольовану ГЕРХ, що становила, відповідно, (23,4±2,4) та 

(15,4±1,6) випадків на добу (р1,2˂0,05). Зростання кількості кислих рефлюксів 

у хворих на ГЕРХ на тлі зобу може бути наслідком недостатнього 

слиновиділення [28]. Окрім того, причиною важкого перебігу ГЕРХ на тлі 
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дисфункції щитовидної залози є порушення функціонального стану епітелію 

слизової оболонки стравоходу [94]. 

За даними 
13

С-октаноєвого дихального тесту, в 21 хворого на ГЕРХ у 

поєднанні з дифузним зобом виявлено сповільнення моторно-евакуаторної 

функції шлунка. Так, період напіввиведення їжі з шлунка Т1/2 становив 

(94,4±7,4) (р=0,047), коефіцієнт спорожнення (GEC) – (2,6±0,14) (р=0,034) (у 

здорових Т1/2 – (64,69±2,17) хв, а GEC – (3,97±0,2) ум. од.). За результатами 

добового моніторування рН в нижній третині стравоходу у хворих на ГЕРХ із 

дифузним зобом I-II ступеня мала місце більша кількість змішаних 

рефлюксів із рН 8,0-8,5, яка зростала до (11,1±0,5) (р˂0,05) епізодів за добу, у 

той час, як при ГЕРХ без ураження ЩЗ частота таких рефлюксів становила 

(6,2±0,5) випадків за добу. Також у хворих із поєднанням ГЕРХ та дифузним 

еутиреоїдним зобом, зростала кількість епізодів рН у межах 7,00-7,99 до 

(17,1±1,1) випадків (при ГЕРХ без ураження ЩЗ частота таких  змішаних 

рефлюксів становила (15,5±2,1) випадків за добу). Цей факт можна пояснити 

розвитком дискінезії жовчних шляхів [34] та зростанням рівня 

холецистокініну-панкреозиміну, що здатний гальмувати моторику шлунка 

[136]. У решти 7 пацієнтів із дифузним ендемічним зобом встановлена 

нормальна моторика шлунка, про що свідчить той факт, що період 

напіввиведення їжі в них дорівнював (63,5±6,4) хв і коефіцієнт спорожнення 

– (4,15±0,18) ум. од. При співставленні отриманих даних із результатами 

ендоскопічного дослідження слизової оболонки езофагогастральної зони 

відмічено, що це хворі на ГЕРХ з езофагітом класу А. 

Таким чином, як видно з приведених досліджень, поєднання ГЕРХ з 

ендемічним зобом мають взаємообтяжуючий характер, підсилюють клінічні 

прояви захворювання та сприяють появі позастравохідних симптомів ГЕРХ. 

У хворих із дифузним зобом зростає кількість лужних рефлюксів, у той час, 

як при вузловому нетоксичному ендемічному зобі підвищується частота 

кислих та змішаного характеру рефлюксів. 
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3.6. Рівень пепсиногенів, інтестинальних гормонів та 

імунологічних маркерів інфекції Helicobacter Pylory у хворих на 

гастроезофагеальну рефлюксну хворобу  

У всіх хворих на ГЕРХ без супутньої патології та в поєднанні з 

йододефіцитними станами проведене визначення вмісту гастрину-17, 

холецистокініну-панкреозиміну, пепсиногену-І та пепсиногену-ІІ, кількісне 

визначення антитіл IgG до Helicobacter Pylorу. 

Показники рівня гастроінтестинальних гормонів та пепсиногенів у 

хворих на ГЕРХ подані в табл. 3.18. 

 

Таблиця 3.18 

Показники гастроінтестинальних гормонів та пепсиногенів у обстежених 

пацієнтів на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу  

Групи хворих 

 

 

 

Показники 

Хворі на ГЕРХ 

із переважанням 

кислих 

рефлюксів 

(n=40) 

Хворі на ГЕРХ 

із переважанням 

лужних 

рефлюксів 

(n=40) 

Здорові особи 

(контроль) 

n=10 

Гастрин-17, pmol/l 4,280,21* 24,281,87* 8,85±1,37 

Пепсиноген І, µg/l 375,1815,25* 112,278,74 106,0±9,91 

Пепсиноген ІІ, µg/l 15,121,24 37,44±3,41* 11,51±1,01 

ПепсиногенІ/ 

Пепсиноген ІІ, ум.од 22,83±1,89 * 5,570,47* 13,20±1,00 

Холецистокінін-

панкреозимін, нг/мл 3,250,17* 7,270,42* 5,91±0,34 

Примітка * – вірогідно по відношенню до практично здорових осіб, р<0,05. 

У хворих на ГЕРХ мають місце різноспрямовані зміни гормонального 

забезпечення функціонування секреторної та моторно-евакуаторної функції 

нижньої частини стравоходу, шлунка та сфінктерного апарату (табл. 3.18). 
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При переважанні кислих рефлюксів виявлено: достовірне зниження 

концентрації Г-17 із середніми значеннями (4,280,21) pmol/l (р<0,05) та Х-П 

(3,250,17) нг/мл (р<0,05), підвищення П І до (375,1815,25) µg/l (р<0,05), та 

зниження концентрації П ІІ до (15,121,24) µg/l (р>0,05) і підвищення 

коефіцієнту співвідношення П І/П ІІ до (22,83±1,89) ум. од. Натомість, при 

переважанні змішаних рефлюксів діагностовано гіпергастринемією 

(24,281,87) pmol/l (р<0,05), високий рівень Х-П (7,270,42) нг/мл (р<0,05) та 

П ІІ (37,44±3,41) µg/l (р<0,05). У таких пацієнтів концентрація П І мала 

тенденцію до зниження, проте достовірно не відрізнялася від показників 

здорових осіб (112,278,74) µg/l (р>0,05), хоч і відмічалося достовірне 

зменшення співвідношення П І/П ІІ до (5,570,47) ум. од (р<0,05). 

O d d s  R a tio  9 5 % C I

0 .1 1 1 0

p H  1 .0 -1 .9 9

p H  2 .0 -2 .9 9

p H  3 .0 -3 .9 9

p H  1 .0 -1 .9 9

p H  2 .0 -2 .9 9

p H  3 .0 -3 .9 9

p H  1 .0 -1 .9 9

p H  2 .0 -2 .9 9

p H  3 .0 -3 .9 9

р ів е н ь  га с т р и н у -1 7

3 1 .6 ± 3 .2 3 p m o l/l

р ів е н ь  га с т р и н у -1 7

8 .4 8 ± 1 .6 3 p m o l/l

р ів е н ь  га с т р и н у -1 7

2 .2 ± 0 .3 9 p m o l/l

O R                 9 5 % C I                P

8 ,6 9              ( 2 ,6 - 2 6 ,1 1 )          0 ,0 4

7 ,4 3              ( 2 ,3 - 2 4 ,0 3 )          0 ,0 2

3 ,0                ( 1 ,9 8 - 1 8 ,2 )          0 ,0 3

0 ,4                 ( 0 ,3 - 3 ,2 )           0 ,8 0

0 ,1 8               ( 0 ,1 7 - 0 ,8 5 )          0 ,0 2

0 ,1 7               ( 0 ,1 4 - 0 ,7 )           0 ,0 3

0 ,2 2               ( 0 ,1 6 - 0 ,7 5 )          0 ,0 1

0 ,3 2               ( 0 ,1 5 - 1 ,6 )            1 ,0

0 ,1 5               ( 0 ,1 2 - 0 ,6 0 )          0 ,0 1

Рис. 3. 10. Відношення шансів значень показників кислотності нижньої 

третини стравоходу від рівня гастрину-17 (OR – відношення шансів; 95% CI 

– довірчий інтервал; p – оцінка достовірності). 

Проаналізувавши взаємозв’язок концентрації Г-17 у крові з 

показниками добового моніторування рН у нижній частині стравоходу за 

допомогою методу співвідношення шансів встановлено, що у хворих із 

низьким його рівнем переважали кислі рефлюкси з рН 3,0-3,99 (OR=8,69; 
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р=0,04) і з рН 2,0-2,99 (OR=7,43; р=0,02) і дещо рідше з рН 1,0-1,99 (OR=3,0; 

р=0,03) (рис 3.10). Найчастіше (23,4±2,4) випадків у нижній третині 

стравоходу реєструвався рН у межах 2,0-2,99, рідше (15,4±1,6) випадків за 

добу – з рН 3,0-3,99. У хворих на ГЕРХ у (8,9±1,9) випадків на добу 

виявлялись рефлюкси надто кислим вмістом із рН в інтервалі 1,0-1,99. 

Лужних рефлюксів у хворих на ГЕРХ із низьким рівнем гастрину в сироватці 

крові не зареєстровано. 

O d d s  R a tio  9 5 % C I

0 .1 1 1 0

к и с л і р е флю к с и

лу ж н і р е флю к с и

к и с л і р е флю к с и

лу ж н і р е флю к с и

к и с л і р е флю к с и

лу ж н і р е флю к с и

р ів е н ь

га с тр и н у -1 7

3 1 .6 ± 3 .2 3 p m o l/l

р ів е н ь

га с тр и н у -1 7

8 .4 8 ± 1 .6 3 p m o l/l

р ів е н ь

га с тр и н у -1 7

2 .2 ± 0 .3 9 p m o l/l

O R                 9 5 % C I                P

0 .3                 ( 0 .2 - 0 .9 )             0 .0 3

4 ,0                ( 1 ,2 8 - 1 8 ,2 )           0 ,0 4

0 ,4 5              ( 0 ,1 4 - 2 ,2 )             0 ,8 4

0 ,1 6               ( 0 ,1 3 - 0 ,6 5 )          0 ,0 3

2 ,6                 ( 1 ,6 - 2 4 )               0 ,0 4

0 ,1 5               ( 0 ,1 2 - 0 ,6 0 )          0 ,0 2

 

 

Рис. 3. 11.  Відношення шансів виникнення кислих та лужних 

стравохідних рефлюксів  від рівня гастрину-17 (OR – відношення шансів; 

95% CI – довірчий інтервал; p – оцінка достовірності). 

 

В обстежених із підвищеним рівнем Г-17 за результатами добового 

моніторування рН нижньої третини стравоходу частіше реєструвалися лужні 

рефлюкси з рН в інтервалі 7,0-7,99 (OR=2,6; р=0.04) (рис 3.11), сумарна 

кількість яких становила (15,5±2,1) епізодів за добу (р<0,05), у той час, як 
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при нормальному вмісті Г-17 – лише у (2,3±0,4) випадків. Також у хворих на 

ГЕРХ з високим рівнем Г-17 крові у (6,2±1,1) випадках у нижній третині 

стравоходу діагностували рН в інтервалі 8,0-8,5, при відсутності епізодів 

такого залужнення в пацієнтів зі нормальним та зниженим рівнем Г-17. 

Даний факт можна пояснити стимулюючим впливом гастрину на 

перистальтику шлунково-кишкового тракту. Г-17 індукує виділення 

секретину, а Х-П, як наслідок, посилює секрецію жовчі та панкреатичного 

секрету, які закидаються в шлунок та стравохід. Х-П  також стимулює 

виділення шлункового секрету, пригнічує його евакуацію, розслаблює 

сфінктер Одді.  

Проаналізувавши залежність між рівнем Г-17 у крові, тривалістю 

ГЕРХ,  встановлено, що в пацієнтів з давністю захворювання до одного та від 

одного до п’яти років його концентрація в сироватці не відрізнялась і 

рівнялась, відповідно, (5,41±1,12) pmol/l і (7,33±1,40) pmol/l (р>0,05). У 75,50 

% хворих на ГЕРХ  з давністю захворювання > 5 років, концентрація Г-17 

становила (20,55±3,10) pmol/l, перевищуючи показники перших тривалостей 

недуги в 3,8 та 2,8 раза (р1,2<0,05).  

Оцінюючи особливості інтестинального гормонального забезпечення 

при поєднаній патології (табл. 3.20) можна окреслити наступну картину. У 

пацієнтів на ГЕРХ та вузловим ендемічими зобом спостерігається низька 

концентрація Г-17 (6,270,52) pmol/l (р<0,05), висока концентрація П І 

(227,9617,67) µg/l (р<0,05), що асоціюється з підвищеною шлунковою 

секрецією та частими кислими стравохідними рефлюксами з інтервалом рН 

2,0-2,99. Натомість, у пацієнтів із дифузним ендемічним нетоксичним зобом 

характерним є суттєве зростання вмісту Г-17 (14,6±1,09) µg/l (р<0,05), П ІІ 

(37,416,41) µg/l (р<0,05) та Х-П (7,120,21) нг/мл (р<0,05). Такий профіль 

гастропанелі, зазвичай, асоціюється з зниженням моторики верхніх відділів 

шлунково-кишкового тракту, частими лужними рефлюксами з рН 7,00-7,99.  

Показники гастроінтестинальних гормонів та пепсиногенів у хворих на 

ГЕРХ у поєднанні з ендемічним зобом представлені в табл. 3.19. 
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Таблиця 3.19 

Показники гастроінтестинальних гормонів та пепсиногенів в 

обстежених пацієнтів на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу у 

поєднанні з ендемічним зобом 

Групи хворих 

 

 

Показники 

ГЕРХ і вузловий 

ендемічний 

нетоксичний зоб 

n=12 

ГЕРХ і дифузний 

ендемічний 

нетоксичний зоб 

n=28 

Здорові особи  

n=10 

Гастрин-17, pmol/l 6,270,52* 14,6±1,09* 8,85±1,37 

Пепсиноген І, µg/l 227,9617,67* 95,256,20 106,0±9,91 

Пепсиноген ІІ, µg/l 14,220,95 37,416,41* 11,51±1,01 

Пепсиноген І / 

Пепсиноген ІІ, ум.од 19,950,85* 7,540,08* 13,20±1,00 

Холецистокінін-

панкреозимін, нг/мл 5,030,29 7,120,21* 5,91±0,34 

Примітка: * – вірогідно по відношенню до практично здорових осіб, р<0,05. 

 

Дані особливості профілю інтестинального гормонального 

забезпечення в пацієнтів на ГЕРХ у поєднанні з ЕЗ та змінами тонусу 

нижнього стравохідного сфінктера і порушеннями моторно-евакуаторної 

функції стравоходу і шлунка підтверджуються результатами 
13

С-октаноєвого 

дихального тесту. Так, у 22 хворих на ГЕРХ у поєднанні з дифузним зобом 

виявлено сповільнення моторно-евакуаторної функції шлунка: Т ½ становив 

(94,4±7,4)  (р=0,047), GEC – (2,6±0,14) (р=0,034). За результатами добового 

моніторування рН у нижній третині стравоходу у хворих на ГЕРХ із 

дифузним зобом зростала кількість змішаних рефлюксів із рН 8,0-8,5 до 

(11,1±0,5) епізодів за добу (р<0,05), у той час, як при ГЕРХ без ураження ЩЗ 

частота таких рефлюксів становила (6,2±1,1) випадок за добу. Вищевказані 

особливості рефлюксу та моторики нижньої частини стравоходу відбувалось 
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на тлі високого рівня Х-П. Ймовірно, зростання рівня Х-П гальмує моторику 

шлунка. 

 

Рис. 3.13 Кореляційні зв’язки між рівнем тиреотропного гормону (ТТГ) та 

гастрину-17 (Г-17), пепсиногену І (П-І), пепсиногену ІІ (П-ІІ), 

холецистокініну-панкреозиміну (Х-П) у хворих і з ГЕРХ у поєднанні з 

вузловим та дифузним ендемічними нетоксичними зобами; * – р<0,01. 

 

Очевидно, зміни функції ЩЗ у пацієнтів на ГЕРХ посилюють 

патогенетичні компоненти важкості і прогресування даної недуги (рис. 3.13). 

У обстежених на ГЕРХ та вузловим ендемічним зобом виявлено зниження 

концентрації ТТГ, яке прямо з середнім ступенем залежності корелювало зі 

зниженням вмісту Г-17 (r=0,45; р<0,01) та зворотно з високим ступенем 

взаємозв’язку з рівнем П І. У хворих на ГЕРХ та дифузний ендемічний зоб 

простежено сильні прямі кореляційні зв’язки між зростанням рівнів ТТГ та 

Х-П (r=0,74; р<0,01) та Г-17 (r=0,58; р<0,01). Очевидно, така залежність 

пояснює напруження регуляторних гормональних впливів не тільки на 

місцевому, але і на органному рівні. 
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Ступінь інфікування Helicobacter Pylory у пацієнтів оцінювали на основі 

кількісного визначення антитіл (IgG) до даного мікроорганізму, а отримані 

результати подані в табл. 3.20.  

 

Таблиця 3.20 

Показники  рівня антитіл IgG до Helicobacter Pylory  

у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу та 

гастроезофагеальну рефлюксну хворобу в поєднанні з ендемічним зобом  

 Хворі на 

ГЕРХ із 

переважанням 

кислих 

рефлюксів 

(n=40) 

Хворі на 

ГЕРХ із 

переважанням 

змішаних 

рефлюксів 

(n=40) 

Хворі на ГЕРХ  

у поєднанні з 

ендемічним 

зобом  

 

(n=40) 

Здорові 

особи 

 

(n=10) 

Антитіла IgG  

до Нр, EIU 

61,637,14* 49,617,38*
/
** 47,427,81*

/
*** 13,831,32 

Примітки: 1. * - р<0,05 – достовірна відмінність між хворими із ГЕРХ та 

здоровими; 

2. ** - р1<0,05 – достовірна відмінність між хворими на ГЕРХ 

із переважанням кислих і змішаних рефлюксів; 

3. *** - р2<0,05 – достовірна відмінність між хворими із ГЕРХ 

з кислими рефлюксами  та хворими із ГЕРХ у поєднання з 

ендемічним зобом.  

 

Середні значення концентрації в сироватці крові антитіл IgG до 

Helicobacter Pylory у хворих на ГЕРХ із переважанням кислих рефлюксів 

були в середньому вдвічі вищими від межового значення (до 30 EIU) і 

становили (61,637,14) EIU (р<0,001), у порівнянні зі здоровими особами 

(13,831,32) EIU.  

При ГЕРХ і переважанні змішаних рефлюксів та при ГЕРХ у поєднанні 

з ЕЗ середні значення  рівня антитіл IgG до Нр незначно переважали межі 

норми, однак все ж достовірно були підвищені, порівняно з показниками 
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здорових осіб, відповідно до (49,617,38) EIU (р<0,01, р1<0,05) та 

(47,427,81) EIU (р<0,01, р2<0,05).  

Показники інфікування Helicobacter Pylory за результатами визначення 

антитіл IgG представлені в табл. 3.21. 

 

Таблиця 3.21 

Показники інфікування Helicobacter Pylory  

за результатами визначення антитіл IgG ( n, %) 

 

 

 

Групи хворих  

антитіла IgG до 

Helicobacter Pylory  

< 30EIU 

антитіла IgG до 

Helicobacter Pylory  

> 30EIU 

n % n % 

Хворі на ГЕРХ із переважанням 

кислих рефлюксів (n=40) 
18 45,00 22 55,00 

Хворі на ГЕРХ із переважанням 

змішаних рефлюксів (n=40) 
25 62,50 15 37,50 

Хворі на ГЕРХ і ендемічний зоб 

(n=40) 
30 75,00 10 25,00 

 

Як видно з приведених у табл. 3.21 даних, у 55,00 % хворих на ГЕРХ із 

переважанням кислих рефлюксів рівень антитіл  IgG до Нр перевищував 

нормативний показник, що свідчило про вірогідність інфікування 

Helicobacter Pylory. При переважанні змішаних рефлюксів у 37,50 % хворих 

на ГЕРХ було встановлено інфікування Hр, порівняно з хворими на ГЕРХ із 

переважанням кислих рефлюксів, його частота не була достовірною 

(χ
2
=1,270; р>0,05). У чверті хворих на ГЕРХ у поєднанні з ендемічним зобом 

можна стверджувати про наявність Hр (χ
2
=5,333; р<0,05).  25 пацієнтам із 

рівнем антитіл IgG до Hр>30 EIU (що становило  53,19%) було проведено 

дихальний уреазний тест, який підтвердив наявність у них  Нр-інфекції.  Усім 
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пацієнтам із рівнем антитіл IgG до Hр>30 EIU  було призначено 

ерадикаційну терапію, незалежно від отримання такої раніше та виду 

апробованої терапії. 
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РОЗДІЛ 4 

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ 

ХВОРИХ НА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНУ РЕФЛЮКСНУ ХВОРОБУ ІЗ 

УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГАСТРОЕЗОФАГАЛЬНОГО 

РЕФЛЮКСУ ТА СУПУТНЬОГО УРАЖЕННЯ ЩИТОПОДІБНОЇ 

ЗАЛОЗИ 

 

 

4.1. Оцінка результатів ефективності високих доз інгібіторів 

протонової помпи у хворих на ГЕРХ 

4.1.1. Вплив комплексного лікування з включенням високих доз 

інгібіторів протонової помпи на клінічний перебіг гастроезофагеальної 

рефлюксної хвороби. Аналіз частоти клінічних симптомів у хворих на ГЕРХ 

із переважанням кислих рефлюксів, вивчених за допомогою анкети ReQuest 

(табл. 4.1)  

 

Таблиця 4.1 

Динаміка печії у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу 

з переважанням кислих рефлюксів (n=40)   

 

 

 

 

 

 

 

Печія турбує: 

ІА – хворі на ГЕРХ із 

переважанням кислих 

рефлюксів  

(базова терапія)  

n=20 

ІБ – хворі на ГЕРХ із 

переважанням кислих 

рефлюксів  

(апробована терапія) 

n=20  

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

n % n % n % n % 

ні 1 5,00 4 20,00 1 5,00 13 65,00 

зрідка 1 5,00 8 40,00 1 5,00 4 20,00 

більшість часу 6 30,00 5 25,00 6 30,00 1 5,00 

постійно 12 60,00 3 15,00 12 60,00 2 10,00 

уночі 17 85,00 9 45,00 18 90,00 2 10,00 
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Печія повністю зникла в 15,00 % хворих, які отримували базове 

лікування, та в 60,00 % обстежених, що приймали запропоновану терапію. 

По завершенню обох схем лікування зросла кількість пацієнтів, в яких даний 

симптом турбував епізодично на 35,00 % в ІА, та на 15,00% в ІБ підгрупах. 

Застосовані схеми прийому ІПП призводили до зникнення даного симптому в 

нічні години в 40,00 % обстежених ІА, та у 80,00 % – ІБ підгруп. 

Як видно з даних табл. 4.2, біль у нижній третині за грудниною 

перестав турбувати 25,00 % хворих ІА та 45,00 % – ІБ підгруп. Епізодичні 

болі з інтервалом 1-2 раза на тиждень по завершенню лікування зменшились 

у 25,00 % і 40,00 % хворих. Під впливом терапії стандартними дозами ІПП 

наполовину зменшилася кількість хворих, що  відчували постійний біль за 

грудниною, а після застосування запропонованої схеми лікування такий біль 

не турбував.  

 

Таблиця 4.2 

Динаміка больового синдрому у хворих на гастроезофагеальну 

рефлюксну хворобу з переважанням кислих рефлюксів (n=40)   

 

 

 

 

 

 

 

Біль турбує: 

ІА – хворі на ГЕРХ із 

переважанням кислих 

рефлюксів  

(базова терапія)  

n=20 

ІБ – хворі на ГЕРХ із 

переважанням кислих 

рефлюксів  

(апробована терапія) 

n=20  

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

n % n % n % n % 

ні 1 5,00 6 30,00 - - 9 45,00 

1-2 раза на 

тиждень 

3 15,00 6 30,00 4 20,00 8 40,00 

> 2 раз на 

тиждень 

10 50,00 5 25,00 11 55,00 3 15,00 

постійно 6 30,00 3 15,00 5 25,00 - - 

уночі 16 80,00 10 50,00 17 85,00 3 15,00 
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Про позитивний терапевтичний ефект розробленої терапії свідчить 

відсутність болю в нічний час у 30,00 % хворих, які отримували базисну та в 

70,00 % – яким застосовувалась подвійна доза ІПП (табл. 4.2). Щодо 

динаміки інших, властивих ГЕРХ симптомів, то регургітація шлункового 

вмісту з однаковою частотою припинилась у хворих обох груп. Під впливом 

подвійної дози ІПП повністю зникло відчуття печії язика, дещо частіше 

(відповідно, на 20,00 % і 35,00 %) зменшилася кількість хворих із дисфагією. 

Гіперсалівація та одинофагія теж частіше зникали в пацієнтів, які отримували 

терапію подвійними дозами ІПП (відповдно, у 15,00 % і 35,00 % та в 30,00 % 

і 40,00 % хворих. 

     Динаміку позастравохідних проявів ГЕРХ у хворих із переважанням 

кислих рефлюксів зображено в табл. 4.3. 

 

Таблиця 4.3 

Динаміка позастравохідних проявів гастроезофагеальної рефлюксної 

хвороби в хворих із переважанням кислих рефлюксів (n=40)   

 

 

 

 

 

 

 

 

ІА – хворі на ГЕРХ із 

переважанням кислих 

рефлюксів  

(базова терапія)  

n=20 

ІБ – хворі на ГЕРХ із 

переважанням кислих 

рефлюксів  

(апробована терапія) 

n=20  

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

n % n % n % n % 

Кардіальний синдром 4 20,00 2 10,00 3 15,00 1 5,00 

Ранковий кашель 9 45,00 4 20,00 9 45,00 2 10,00 

Нічне диспное 4 20,00 3 15,00 4 20,00 2 10,00 

Охриплість голосу 7 35,00 4 20,00 5 25,00 2 10,00 

Орофарингиальний 

синдром  

3 15,00 1 5,00 4 20,00 1 5,00 

Стоматологічний 

синдром  

12 60,00 10 50,00 12 60,00 9 45,00 
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Запропонований спосіб призначення ІПП більш виразно впливав на 

зменшення або ліквідацію позастравохідних симптомів ГЕРХ (табл. 4.3). 

Напади ранкового кашлю зникли в 25,00 % пацієнтів ІА та в 35,00 % 

обстежених ІБ підгрупи. Напади нічного апное припинились у 5,00 % хворих 

ІА та у 10,00 - % ІБ підгруп. Охриплість голосу з першінням у горлі після 

лікування рідше турбували хворих, яким застосовували терапію подвійними 

дозами ІПП.  

Покращення сну, внаслідок зникнення нічного болю,  встановлено в 

40,00 % хворих ІА та у 55,00 % обстежених ІБ підгруп (табл. 4.4).  

 Таблиця 4.4 

Динаміка порушень сну у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну 

хворобу з переважанням кислих рефлюксів (n=40) із використанням 

опитувальника PSQI 

 

 

 

 

 

 

ІА – хворі на ГЕРХ із 

переважанням кислих 

рефлюксів, n=20 

ІБ – хворі на ГЕРХ із 

переважанням кислих 

рефлюксів, n=20  

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

n % n % n % n % 

Неможливість 

заснути >30 хвилин 
8 40,00 4 20,00 9 45,00 2 10,00 

Пробудження вночі  15 75,00 7 35,00 17 85,00 2 10,00 

Користування 

туалетом уночі 
7 35,00 4 20,00 9 45,00 3 15,00 

Кашель чи хропіння 14 70,00 9 45,00 12 60,00 3 15,00 

Відчуття холоду 5 25,00 1 5,00 6 30,00 1 5,00 

Відчуття жару 4 20,00 1 5,00 3 15,00 1 5,00 

Сновидіння 7 35,00 3 15,00 8 40,00 1 5,00 

Порушення сну 

через біль 
12 60,00 4 20,00 14 70,00 3 15,00 

Незадовільна якість 

сну 
19 95,00 8 40,00 18 90,00 4 20,00 
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Застосовувані схеми лікування стандартними та подвійними дозами 

ІПП сприяли покращенню сну внаслідок припинення кашлю в нічний час, 

відповідно, у 25,00 % та 45,00 % обстежених пацієнтів. Під впливом терапії з 

призначенням подвійних доз ІПП більш частіше зникали такі ознаки 

поганого сну, як пробудження вночі та під ранок (відповідно, у 40,00 % та 

75,00 % обстежених), сновидіння (відповідно, у 20,00 % та 35,00 %), 

вегетативні прояви у вигляді відчуття холоду (відповідно, у 20,00 % і 25,00 

%). У цілому покращення якості сну після завершення антисекреторної 

терапії відмічено в 55,00 % хворих ІА та в 70,00 % – ІБ підгруп. 

4.1.2. Вплив комплексного лікування з включенням високих доз 

інгібіторів протонової помпи на стан слизової оболонки нижньої третини 

стравоходу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу. 

Результати впливу різних схем терапії ГЕРХ на стан слизової оболонки 

нижньої третини стравоходу подані на рис. 4.1 та 4.2. 

Як видно з поданих на рис. 4.1 даних, під впливом курсового 

застосування ІПП у дозі 40 мг на добу після завершення лікування в 50,0% 

повторно обстежених повністю нормалізувався стан СОС. Ознаки ступеня В 

езофагіту– у 75,00 % трансформувалась у ступінь А езофагіту, і лише в 25,00 

% хворих, що мали до лікування зміни СОС, властиві ступеню С, та з 15,00 % 

зі ступенем D вони трансформувалися до ступеня В рефлюкс-езофагіту. 

Призначення подвійної дози ІПП сприяло нормалізації СОС у всіх хворих, в 

яких до лікування діагностовані ступені А та В, та у 80,00 % обстежених з 

ступенем С ендоскопічних змін СОС (рис. 4.2). Разом із тим, у 20,00% хворих 

утримувалися незначно виражені запальні зміни, та не в повній мірі 

епітелізовані ерозії, що обмежувалися зоною однієї складки. У випадках 

встановлення до лікування ступінь D після його закінчення в підгрупі ІБ такі 

зміни трансформувались у ступінь В езофагіту, що можна розглядати, як не 

завершення процесу відновлення слизової оболонки. 
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А) Б) 

 
 

 

Рис. 4.1. Динаміка ендоскопічних змін стану слизової оболонки 

нижньої третини стравоходу в обстежених хворих на ГЕРХ із переважанням 

кислих рефлюксів при застосуванні стандартних доз ІПП: А) до лікування; Б) 

після лікування. 

А) Б) 

  

Рис. 4.2. Динаміка ендоскопічних змін стану слизової оболонки 

нижньої третини стравоходу в обстежених хворих на ГЕРХ із переважанням 

кислих рефлюксів під впливом терапії подвійними дозами ІПП: А) до 

лікування; Б) після лікування. 
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4.1.3. Вплив комплексного лікування з включенням високих доз 

інгібіторів протонової помпи на рН у нижньому відділі стравоходу у 

хворих на гастроезофаегальну рефлюксну хворобу. Після курсового 

призначення ІПП як у традиційній, так і в подвійній дозах (табл. 4.5) 

мінімальний показник рН у нижній третині стравоходу підвищився в 2,1 та 

2,4 раза (p1.2<0,01), максимальний показник рН зріс в 1,2 раза в обидвох 

підгрупах (p1.2<0,05). У хворих IА підгрупи загальний час реєстрації рН у 

нижній третині стравоходу нижче 4 скоротився в 2,3, а в пацієнтів IБ 

підгрупи – у 3,5 раза (p1.2<0,001). Кількість рефлюксів із кислим рН 

тривалістю > 5 хвилин зменшилась в 1,58 раза у хворих ІА та в 4,8 раза - у ІБ 

підгруп. Одночасно зменшувалася тривалість та кількість змішаних 

рефлюксів, відповідно, в 1,5 та 2,1 і у 1,6 та 2,49 раза. Кількість змішаних 

рефлюксів тривалістю більше 5 хв не змінювалася після стандартної дози та 

знижувалася в 1,37 раза (p<0,05) після подвійної дози ІПП. 

 

Таблиця 4.5 

Динаміка показників внутрішньостравохідної рН-метрії у хворих на 

гастроезофагеальну рефлюксну хворобу з переважанням кислих 

рефлюксів (n=40) 

 

 

 

 

 

 

Показники 

ІА – хворі на ГЕРХ із 

переважанням кислих 

рефлюксів  

(базова терапія)  

n=20 

ІБ – хворі на ГЕРХ із 

переважанням кислих 

рефлюксів  

(апробована терапія) 

n=20  

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

1 2 3 4 5 

рН min х 1,580,14 3,240,09
*
 1,670,48

 
4,010,11

*,** 

рН max x 6,580,57 7,870,42
*
 6,450,58

 
7,970,16

*
 

pH 4,610,41 5,970,16
*
 4,590,27 6,240,33

*
 

Час закиду з рН <4,0  

(у хв.) 
74,754,27 32,040,13

*
 77,245,14 21,840,07

*,**
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Продовження табл. 4.5 

1 2 3 4 5 

Час закиду з рН<4,0 

(%) 
8,270,47 6,170,07

*
 9,360,21 3,080,02

*,**
 

Кислі епізоди>5 хв 

(n) 
59,170,54 37,281,44

*
 58,050,09 12,010,12

*,**
 

Час закиду з рН>7,0 

(у хв.) 
34,580,17 22,451,13 32,120,27 20,120,91 

Час закиду з рН>7,0 

(%) 
5,720,14 2,710,01

*
 5,370,12 2,150,04

*
 

Некислі епізоди 

тривалістю >5 хв (n) 
4,010,07 3,240,04 4,080,05 2,980,01

*
 

Індекс DeMeester 27,410,17 18,800,04
*
 28,550,14 12,210,09

*,**
 

Примітки: 1. * – p<0,05 – достовірна відмінність показників до і після 

лікування;  

 2. ** – p1.2<0,05 –достовірна відмінність показників до і після 

лікування у хворих ІА і ІБ груп  

 

Визначення рН у нижній третині стравоходу у вертикальному 

положенні (табл. 4.5) засвідчило зменшення тривалості закислення його 

нижньої частини з (28,62±0,2) хв до (10,44±0,7) хв (p<0,01) у хворих, що 

отримували звичайну дозу ІПП та з (26,45±0,17) хв до (4,48±0,21) хв (p<0,01) 

у пацієнтів, яким призначалась їхня подвійна доза. За час перебування 

хворих у горизонтальному положенні тривалість рН<4 у нижньому відділі 

стравоходу знизилась в 1,4 раза в ІА та в 4,6 раза - в ІБ підгрупах. У цілому в 

15,0,0 % (15 чол.) обстежених IА та в 95,00 % (19 осіб) IБ підгруп досягнуто 

стійкої нормалізації рН нижньої третини стравоходу, що вірогідно сприяло 

повній клініко-ендоскопічній ремісії патологічного процесу в СОС. Після 

завершення курсового прийому різних доз ІПП відмічено зменшення 

кількості, тривалості епізодів залужнення стравоходу в обох підгрупах 

хворих, що може свідчити про покращення кінетики у верхніх відділах 

шлунково-кишкового тракту та відновлення синергійності роботи 
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клапанного апарату езофагогастродуоденальної зони. Індекс DeMeester після 

завершення курсового лікування знизився в 1,46 раза з (27,4±0,17) до 

(18,80±0,04), p<0,05, перевищуючи його нормальне значення  (14,72) у 

пацієнтів IА, та в 2,34 раза з (28,55±0,14) до (12,21±0,09), p<0,05 - у хворих IБ 

підгрупи. Позитивний вплив подвійної дози ІПП на показники рН-грами 

хворого з переважанням кислих рефлюксів поданий на рис. 4.3. 

 

 

А) 

pH-ГРАМА 

Інтервал 12:49 – 12:09, кількість реєстрацій  

13502 

 

 

Б) 

pH-ГРАМА 

Інтервал 15:36 - (2)14:36, кількість реєстрацій 

11517 

 

 

 

Рис. 4.3 рН-грама стравоходу хворого Д.,  1948 р. н. з переважанням 

кислих рефлюксів: А) до лікування: Б) після курсового лікування з 

застосуванням подвійних доз ІПП. 

 

4.1.4. Вплив комплексного лікування з включенням високих доз 

інгібіторів протонової помпи на стан моторно-евакуаторної функції 

шлунка за даними 
13

С-октаноєвого дихального тесту у хворих на 

гастроезофагеальну рефлюксну хворобу. Після курсової терапії як 

традиційними, так і апробованими подвійними дозами ІПП ми відмітили 

стійку тенденцію до сповільнення моторно-евакуаторної функції шлунка, про 

що свідчили показники  
13

С-октаноєвого дихального тесту. У пацієнтів ІА 

підгрупи період напіввиведення твердої їжі з шлунка (Т1/2) сповільнився з 
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(44,871,72) хв до (58,710,48)  хв (р<0,05), а коефіцієнт спорожнення (GEC) 

знизився з (4,410,27) до (4,010,09) (р<0,05). Ще оптимальнішою була 

евакуація пробного сніданку в обстежених, що отримували подвійну дозу 

пантопразолу. У них по завершенню лікування встановлено подовження Т1/2 

понад годину: з (46,271,36) хв до (62,282,13) хв (р<0,05; р1<0,05). Цей 

показник достовірно наблизився до такого ж у здорових осіб (64,692,17) хв. 

Також у хворих ІБ підгрупи знизився і коефіцієнт GEC з (4,180,11) до 

(3,980,04)  (р<0,05; р1>0,05). 

 

Таблиця 4.6 

Динаміка показників 
13

С-октаноєвого дихального тесту у хворих на 

гастроезофагеальну рефлюксну хворобу з переважанням кислих 

рефлюксів (n=40) у процесі лікування 

 

 

 

 

показники 

ІА – хворі на ГЕРХ із 

переважанням кислих 

рефлюксів, n=20 

ІБ – хворі на ГЕРХ із 

переважанням кислих 

рефлюксів, n=20  

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Період напів-

виведення твердої 

їжі (Т ½)  хв 

44,871,72 58,710,48
* 

46,271,36
 

62,282,13
*,** 

Коефіцієнт 

спорожнення (GEC) 
4,410,27 4,010,09 4,180,11 3,980,04

* 

Примітки: 1. * – p<0,05 – достовірна відмінність показників до і після 

лікування;  

 2. ** – p1<0,05 – достовірна відмінність показників до і після 

лікування у хворих ІА і ІБ підгруп  

 

Такі зміни показників евакуаторної функції шлунка після лікування 

вірогідно свідчать про зменшення дискінетичного пролабування та 

пропульсії через нижній діафрагмальний сфінктер і, відповідно, зменшення 
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потрапляння кислого чи змішаного шлункового вмісту в стравохід, що видно 

з даних рис. 4.4. 

 

А) 

 

Б) 

 

 

Рис. 4.4. Результат 
13

С-октаноєвого дихального тесту в пацієнтки Б., 

1950 р. н., А) до лікування; Б) після курсового лікування з застосування 

подвійної дози ІПП. 

 

4.1.5. Вплив комплексного лікування з включенням високих доз 

інгібіторів протонової помпи на рівень пепсиногенів, інтестинальних 

гормонів та імунологічних маркерів інфекції Helicobacter Pylory в 

сироватці крові у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу. Як 

видно з даних рис 4.5, у пацієнтів на ГЕРХ із переважанням кислих 

рефлюксів відмічено достовірне зростання концентрації Г-17 до 

(5,700,27) pmol/ l (р<0,05) в обстежених ІА та до (8,29±0,23) pmol/l  (р<0,05) 

у хворих ІБ підгрупи. Концентрація Х-П під впливом прийому 40 мг ІПП 

зросла в 1,27 раза, а в ІБ підгрупі - у 1,61 раза (р<0,05).  

У хворих ІА підгрупи концентрація Х-П після лікування достовірно 

підвищилась, у порівнянні з вихідним рівнем, однак не сягнула нормативних 

значень здорових осіб (4,120,18) нг/мл (р1<0,05; р2<0,05). У обстежених ІБ 

підгрупі після курсової терапії апробованою методикою встановлено 
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достовірно вищі показники цього гормону – (5,280,27) нг/мл (р1<0,05; 

р2>0,05).  

Динаміку концентрації інтестинальних гормонів (Г-17 та Х-П) в крові у 

хворих на ГЕРХ із переважанням кислих рефлюксів зображено на рис. 4.5. 

 

 

 
Примітка: ІА – хворі на ГЕРХ із переважанням кислих рефлюксів, які 

отримували стандартну дозу ІПП; ІБ – хворі на ГЕРХ із переважанням 

кислих рефлюксів, які отримували подвійну стандартну дозу ІПП: * - р1<0,05 

– достовірна відмінність до і після лікування; ** - р2<0,05 – достовірна 

відмінність після лікування і показників здорових осіб.  

 

Рис 4.5 Динаміка рівнів гастрину-17 (А) і холецистокініну-

панкреозиміну (Б) у хворих на ГЕРХ із переважанням кислих рефлюксів до і 

після лікування.  

 

Після проведеного курсу лікування в пацієнтів ІА підгрупи відмічено 

зниження концентрації П І до (263,2819,45) µg/l (р1<0,05; р2<0,05) (рис. 4.6). 

Концентрація П ІІ під впливом лікування традиційними дозами ІПП 

Б) Холецистокінін-панкеозимін А) Гастрин-17 

*   
*   

*; **   *; **   

Норма: 5,91±0,34нг/мл  Норма: 8,85±1,37pmol/l   
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нормалізувалася, але утримувалося напруження пепсиногеневого 

регуляторного ланцюга, про що свідчило підвищене співвідношення П І/П ІІ і 

після завершення лікування (18,271,22) ум. од (р1<0,05; р2<0,05).  

 

 

  

Примітка: ІА – хворі на ГЕРХ із переважанням кислих рефлюксів, які 

отримували стандартну дозу ІПП; ІБ – хворі на ГЕРХ із переважанням 

кислих рефлюксів, які отримували подвійну стандартну дозу ІПП: * - р1<0,05 

– достовірна відмінність до і після лікування; ** - р2<0,05 – достовірна 

відмінність після лікування і показників здорових осіб.  

 

Рис 4.6 Динаміка рівнів пепсиногену І (А) і пепсиногену ІІ (Б) у 

хворих на ГЕРХ із переважанням кислих рефлюксів до і після лікування.   

 

У хворих ІБ підгрупи встановлено достовірне зниження П І до 

(159,8210,22) µg/l (р1<0,05, р2>0,05) та П ІІ – до  (12,380,07) µg/l (р1<0,05; 

р2>0,05).  Співвідношення П І/П ІІ після лікування наблизилося до рівня, 

який достовірно не відрізнявся від нормативних значень – (14,140,27) ум. од 

(р1<0,05; р2>0,05). 

Б) Пепсиноген ІІ А) Пепсиноген І 

Норма: 11,51±1,01mg/l 
 

Норма: 106,09,91mg/l   

*   

*; **   

*   

*; **   
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У 20 пацієнтів І групи (у тому числі 9 хворих ІА підгрупи та 11 хворих 

ІБ підгрупи) було діагностовано підвищення антитіл IgG до Нр у сироватці 

крові > 30 EIU. Усім цим хворим проведено трьохкомпонентну ерадикаційну 

терапію. Після її завершення у 2 із 9 хворих ІА підгрупи (22,22 %) 

зберігалося підвищення рівня антитіл IgG до Нр > 30 EIU. У всіх 11 пацієнтів 

ІБ підгрупи рівень антитіл IgG до Нр був менше нормативного рівня < 30 

EIU. Отже застосування подвійних доз ІПП сприяло ерадикації Нр.   

 

4.2. Ефективність комплексної терапії хворих на 

гастроезофагеальну рефлюксну хворобу із переважанням змішаних 

рефлюксів 

4.2.1. Вплив комплексного лікування з включенням інгібітора 

протонової помпи, урсодезоксихолевої кислоти та прокінетика на 

клінічний перебіг гастроезофагеальної рефлюксної хвороби. У табл. 4.7 

представлений аналіз больового синдрому (ретростернальний біль у нижній 

третині груднини в горизонтальному положенні і / або при нахилах тулуба 

вперед) у хворих на ГЕРХ із переважанням змішаних рефлюксів. 

У 50,00 % пацієнтів ІІА підгрупи продовжував утримуватись постійний  

біль, який турбував їх частіше аніж двічі на тиждень. У 7 із 10 обстежених 

після місячного курсу лікування фіксувались напади болю типової для ГЕРХ 

локалізації в нічний період.  

У 80,00 % пацієнтів ІІБ підгрупи зникнення болю було відмічено 

повністю, або він мав епізодичний характер. У 20,00 % хворих після 

завершення терапії тривали періоди нападу болю, зазвичай, при нахилах 

тулуба до низу або при недотриманні дієти і вживанні масної їжі чи її 

великого об’єму, хоча інтенсивність його все ж знизилася. У десятої частини 

хворих ІІБ підгрупи також фіксувались епізоди нічного болю. 
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Таблиця 4.7 

Динаміка больового синдрому у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну 

хворобу з переважанням змішаних рефлюксів (n=40)   

 

 

 

 

 

 

 

Біль турбує: 

ІІА – хворі на ГЕРХ із 

переважанням змішаних 

рефлюксів  

(базова терапія)  

n=20 

ІІБ – хворі на ГЕРХ із 

переважанням змішаних 

рефлюксів  

(апробована терапія) 

n=20  

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

n % n % n % n % 

- ні 2 10,00 4 20,00 3 15,00 10 50,00 

- 1-2 раза на 

тиждень 

6 30,00 6 30,00 5 25,00 6 30,00 

- > 2 раз на 

тиждень 

9 45,00 9 45,00 8 40,00 4 20,00 

- постійно 3 15,00 1 5,00 4 20,00 - - 

- уночі 10 50,00 7 35,00 12 60,00 2 10,00 

 

Застосування традиційних доз ІПП мало недостатній вплив на 

виразність цієї скарги у хворих ІІА підгрупи (табл. 4.8). Так, лише в 15,00 % 

пацієнтів після курсової терапії печія зникла повністю, а в 40,00 % - 

турбувала зрідка. Ще 35,00% хворих даної підгрупи визнавали, що печія все 

ж має місце періодично і після 30 діб лікування, що свідчить про недостатню 

ефективність терапії традиційними дозами ІПП. Також 30,00 % хворих 

продовжували вказувати на епізоди нічної печії. 

Натомість застосування апробованої курсової терапії дозволило 

суттєво вплинути на вираженість печії при ГЕРХ. Після завершення курсу 

лікування 75,00 % пацієнтів ІІБ підгрупи повністю перестали скаржитися на 

появу даного симптому (табл. 4.8).  

Клінічна картина ГЕРХ при переважанні лужних рефлюксів 

відрізняється певними особливостями, до яких слід віднести регургітацію 

змішаного (шлунково-дуоденального) вмісту, особливо після прийому їжі й 
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лежачи, при частих тривалих нахиляннях тулуба (55,00 %). Також у спектрі 

клінічних симптомів таких хворих нерідко турбували нудота (45,00 %), 

гіперсалівація (32,50 %), дисфагія (35,00 %), одинофагія (37,50 %).  

Після завершення лікування традиційними дозами ІПП у половини 

пацієнтів ІІА підгрупи продовжували турбувати регургітація (40,00 %),  

нудота (30,00 %), гіперсалівація (20,00 %), дисфагія (15,00 %)  та одинофагія 

(20,00 %). Застосування комбінованої терапії в хворих ІІБ підгрупи мало 

достовірно більший виражений вплив на динаміку вказаних симптомів, після 

завершення курсу лікування вони спостерігались значно рідше. 

 

Таблиця 4.8 

Динаміка симптому печії у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну 

хворобу з переважанням змішаних рефлюксів (n=40)   

 

 

 

 

 

 

Печія турбує: 

ІІА – хворі на ГЕРХ із 

переважанням змішаних 

рефлюксів  

n=20 

ІІБ – хворі на ГЕРХ із 

переважанням змішаних 

рефлюксів  

n=20  

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

n % n % n % n % 

- ні 3 15,00 3 15,00 3 15,00 15 75,00 

- зрідка 6 30,00 9 45,00 6 30,00 4 20,00 

- більшість часу 7 35,00 6 30,00 7 35,00 1 5,00 

- постійно 4 20,00 2 10,00 4 20,00 - - 

- уночі 7 35,00 6 30,00 8 40,00 1 5,00 

 

Як видно з даних табл. 4.9, у пацієнтів ІІА підгрупи в половині 

випадків утримувались нічний і ранковий кашель (15,00 %), охриплість 

голосу та  орофарингиальний синдром (10,00 %), нічне диспное (15,00 %). 

 Застосування комбінованої терапії з включенням прокінетика та 

урсодезоксихолевої кислоти в пацієнтів ІІБ групи мало достовірно більший 
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виражений вплив на динаміку вказаних симптомів, які після завершення 

курсу виявлялись значно рідше. У хворих ІІБ підгрупи призначення 

апробованої терапії мало більш виражений вплив на позастравохідні прояви 

ГЕРХ. По її завершенні повністю зникли ознаки езофаго-кардіального, 

бронхо-пульмонального (напади ранкового кашлю та бронхоспазму), 

охриплість голосу. Решта позастравохідних симптомів по завершенню 

терапії були маловиразними і епізодичними. 

 

Таблиця 4.9 

Динаміка позастравохідних проявів гастроезофагеальну рефлюксну 

хворобу в хворих з переважанням змішаних рефлюксів (n=40)   

 

 

 

 

 

 

ІІА – хворі на ГЕРХ із 

переважанням змішаних 

рефлюксів n=20 

ІІБ – хворі на ГЕРХ із 

переважанням змішаних 

рефлюксів n=20  

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

n % n % n % n % 

Кардіальний синдром 2 10,00 - - 3 15,00 - - 

Ранковий кашель 6 30,00 3 15,00 6 30,00 - - 

Нічне диспное 5 25,00 3 15,00 4 20,00 1 5,00 

Охриплість голосу 4 20,00 2 10,00 4 20,00 - - 

Орофарингиальний 

синдром 

4 20,00 2 10,00 4 20,00 1 5,00 

Стоматологічний 

синдром 

9 45,00 8 40,00 9 45,00 7 35,00 

 

Із даних табл. 4.10 видно, що після традиційного курсового лікування в 

55,00 % хворих ІІА підгрупи якість сну покращилася, а в 35,00 % – 

залишалася неповноцінною. Пацієнти достроково прокидались через напади 

кашлю та зупинку дихання уві сні (30,00 %). Навпаки, у випадках отримання 

обстеженими апробованої терапії відмічалося покращення сну за всіма 

критеріями опитувальника. Лише десята частина пацієнтів ІІБ підгрупи після 
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30-денного прийому ІПП указувала на свої враження від сну, як незадовільні. 

В основному такі хворі відмічали епізоди болю в нижній третині стравоходу і 

покашлювання, які і спричиняли пробудження. 

 

Таблиця 4.10 

Динаміка порушень сну у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну 

хворобу з переважанням змішаних рефлюксів (n=40) із  використанням 

опитувальника PSQI 

 

 

 

 

 

 

 

ІА – хворі на ГЕРХ із 

переважанням змішаних 

рефлюксів n=20 

ІБ – хворі на ГЕРХ із 

переважанням змішаних 

рефлюксів n=20  

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

n % n % n % n % 

Неможливість 

заснути >30 хвилин 
9 45,00 2 10,00 10 50,00 - - 

Пробудження вночі  6 30,00 1 5,00 7 35,00 1 5,00 

Кашель чи хропіння 16 80,00 6 30,00 16 80,00 1 5,00 

Сновидіння 8 40,00 3 15,00 7 35,00 1 5,00 

Порушення сну 

через біль 
12 60,00 9 45,00 14 70,00 2 10,00 

Незадовільна якість 

сну 
15 75,00 7 35,00 14 70,00 2 10,00 

 

4.2.2. Вплив комплексного лікування з включенням інгібітора 

протонової помпи, урсодезоксихолевої кислоти та прокінетика на стан 

слизової оболонки нижньої третини стравоходу у хворих на 

гастроезофагеальну рефлюксну хворобу. Слід зауважити, що у хворих із 

переважанням лужних рефлюксів, поряд з ерозивним ураженням відмічали 

більш виразні запальні зміни слизової оболонки нижньої третини стравоходу.  

На рис 4.6 представлена ендоскопічна оцінка стану СОС до та після 

завершення курсового лікування.  
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В одного пацієнта ІІА підгрупи, навіть, після місячного прийому 

запропонованої терапії виявили ерозивну ГЕРХ ступеню С. Не було 

досягнуто повної епітелізації ще в 15 хворих, що в сумі становило 75,00 %. 

Зокрема, у 6 пацієнтів (30,00 %) виявили неповну епітелізацію ерозій, які за 

своєю площиною і поширеністю відповідали ступеню В, та ще в 9 (45,00 %) – 

мінімальні ендоскопічні прояви ерозивної ГЕРХ. Лише в 20,00 % хворих ІІА 

підгрупи досягнуто повної ендоскопічної ремісії. 

 

А)

 

Б)

 

 

Рис. 4.6. Динаміка ендоскопічних змін стану слизової оболонки нижньої 

третини стравоходу в обстежених хворих на ГЕРХ з переважанням змішаних 

рефлюксів: А) до лікування; Б) після лікування. 

 

Застосування прокінетика, препарату урсодезоксихолевої кислоти та 

ІПП у стандартній дозі сприяло стійкій позитивній ендоскопічній ремісії в 

половини хворих (50,00 %) (рис. 4.7), у решти – утримувались ерозивні 

дефекти, однак вони були на стадії епітелізації. 
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А)

 

Б)

 

 

Рис. 4.7. Динаміка ендоскопічних змін стану слизової оболонки 

нижньої третини стравоходу в обстежених хворих на ГЕРХ з переважанням 

змішаних рефлюксів під впливом лікування з застосуванням ІПП, 

прокінетика та урсодезоксихолевої кислоти: А) до лікування; Б) після 

лікування. 

 

Макроскопічно в пацієнтів ІІБ підгрупи СОС набувала вигляду 

рожевої, з невеликими ділянками гіперемії та незначними фібриновими 

нашаруваннями, на відміну від ІІА підгрупи, де вона була «пухкою», 

гіперемованою, що вказувало на продовження її подразнення компонентами 

лужного рефлюксату. 

 

4.2.3. Вплив комплексного лікування зі включенням інгібітора 

протонової помпи, урсодезоксихолевої кислоти та прокінетика на рН у 

нижньому відділі стравоходу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну 

хворобу. Отримані результати оцінки комплексу показників добового 

езофаго-рН-моніторування (табл. 4.11) у хворих на ГЕРХ із переважанням 

змішаних стравохідних рефлюксів дозволили оцінити ефективність 
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комбінованого лікування з застосуванням ІПП, прокінетика та 

урсодезоксихолевої кислоти. 

У пацієнтів ІІА підгрупи середнє значення інтрастравохідного рН до 

лікування дорівнювало (5,940,37), р<0,05  (рН min – рН max відповідно 

(3,450,15), р<0,05 – (7,980,27), р<0,05),  а в обстежених ІІБ підгрупи – 

(6,060,12), р<0,01, р1<0,05 ( при межах рН min – рН max (4,240,27), р<0,01, 

р1<0,05 – (7,970,22), р<0,05, р1<0,05).  

Після проведеного лікування у хворих ІІА загальний час, протягом 

якого рН у нижній частині стравоходу > 7, скоротився в 1,44 раза (з до 

(54,250,51) хв (р<0,05), хоча продовжував утримуватися в середньому біля 

години,  а в ІIБ підгрупі – у 3,72 раза з (75,971,27) хв до (20,440,97) хв 

(р<0,001; р1<0,05). У 13 пацієнтів ІІА (65,00 %) та у 18 пацієнтів ІІБ підгрупи 

(90,00 %) після курсової терапії досягнуто стійкого зміщення середнього 

значення рН стравоходу до оптимального, що сприяло стійкій клініко-

ендоскопічній ремісії.  

Таблиця 4.11 

Динаміка показників внутрішньостравохідної рН-метрії у хворих на 

гастроезофагеальну рефлюксну хворобу  з переважанням змішаних 

рефлюксів (n=40) 

 

 

 

 

Показники 

ІІА – хворі на ГЕРХ із 

переважанням змішаних 

рефлюксів n=20 

ІІБ – хворі на ГЕРХ із 

переважанням змішаних 

рефлюксів n=20  

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

1 2 3 4 5 

рН min х 2,980,08 3,280,19* 2,940,18 4,210,14
*,*

 

рН max x 7,650,26 7,890,65 7,880,24 7,920,15 

pH 5,670,37 5,940,37* 5,650,18 6,060,12
*
 

Час закиду з рН <4,0  

(у хв) 

49,461,73 38,841,07
*
 43,812,03 27,040,08

*,**
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Продовження табл. 4.11 

1 2 3 4 5 

Час закиду з рН<4,0 

(%) 

3,080,09 3,180,02 3,190,12 3,270,03 

Кислі епізоди 

тривалістю > 5 хв (n) 

12,780,18 9,010,12 13,240,25 6,060,42
*
 

Час закиду з рН>7,0 

(у хв) 

78,180,27 54,250,51
*
 75,971,27 20,440,97

*,** 

Час закиду з рН>7,0 

(%) 

16,750,09 16,440,07 16,180,12 2,090,01
*,**

 

Некислі епізоди 

тривалістю > 5 хв (n) 

9,080,15 8,070,05 9,210,07 3,140,23
*,** 

Індекс симптома 

DeMeester 

18,270,06 17,871,11 18,840,07 14,250,05
*,**

 

Примітки: 1. * – p<0,05 – достовірна відмінність показників до і після 

лікування;  

 2. ** – p1<0,05 – достовірна відмінність показників до і після 

лікування у хворих ІІА і ІІБ підгруп  

 

Натомість застосування комплексного лікування ГЕРХ у пацієнтів із 

переважанням лужних рефлексів не тільки оптимізувало рН нижньої третини 

стравоходу, але й сприяло зменшенню епізодів лужних рефлюксів, що, 

вірогідно, обумовлено нормалізацією моторики і кінетики верхніх відділів 

шлунково-кишкового тракту та синегрійності роботи клапанного апарату.   

Після проведеного лікування у хворих ІІА підгрупи загальний час, 

протягом якого рН у нижній частині стравоходу > 7 скоротився в 1,44 раза до 

(54,250,51) хв (р<0,05), хоча продовжував утримуватися в середньому біля 

години, а в ІIБ підгрупі – у 3,72 раза до (20,440,97) хв (р<0,001; р1<0,05). У 

13 пацієнтів ІІА підгрупи (65,00 %) та у 18 пацієнтів ІІБ підгрупи (90,00 %) 
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після курсової терапії досягнуто стійкого зміщення середнього значення рН 

стравоходу до оптимального, що сприяло стійкій ендоскопічній ремісії. 

У пацієнтів ІІА підгрупи після лікування індекс DeMeester знизився до 

(17,871,11), р>0,05. У хворих ІІБ підгрупи після лікування він знизився в 

1,32 раза і сягав нормальних значень, що ілюструє подана на рН-грама (рис 

4.8). 

 

А)                 pH-ГРАМА 

Інтервал 09:27 - (2)07:51, кількість реєстрацій  

10082

 

 

Б)                     pH-ГРАМА 

Інтервал 13:49 - (2)13:48, кількість реєстрацій  

11878 

 

 

Рис. 4.8 рН-грама стравоходу хворої Л.,  1950 р. н. із переважанням 

змішаних рефлюксів: А) до лікування: Б) після курсового лікування з 

застосуванням ІПП, прокінетика та урсодезоксихолевої кислоти. 

 

Застосування комплексного лікування ГЕРХ у пацієнтів ІІБ підгрупи 

оптимізувало рН нижньої третини стравоходу, сприяло зменшенню епізодів 

змішаних рефлюксів, що, вірогідно, обумовлено нормалізацією моторики і 

кінетики верхніх відділів ШКТ та синегрійності роботи клапанного апарату.   

4.2.4. Вплив комплексного лікування зі включенням інгібітора 

протонової помпи, урсодезоксихолевої кислоти та прокінетика на стан 

моторно-евакуаторної функції шлунка за даними 
13

С-октаноєвого 

дихального тесту у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу. У 
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табл. 4.12 наведені результати 
13

С-октаноєвого дихального тесту в 

обстежених пацієнтів до і після курсового лікування. 

Таблиця 4.12 

Динаміка показників 
13

С-октаноєвого дихального тесту у хворих на 

гастроезофагеальну рефлюксну хворобу  з переважанням змішаних 

рефлюксів (n=40) у процесі лікування 

 

 

 

 

 

 

Показники 

ІІА – хворі на ГЕРХ із 

переважанням змішаних 

рефлюксів  

(базова терапія)  

n=20 

ІІБ – хворі на ГЕРХ із 

переважанням змішаних 

рефлюксів  

(апробована терапія) 

n=20  

До  

лікування 

Після 

лікування 

До  

лікування 

Після 

лікування 

Період напів-

виведення 

твердої їжі (Т ½) 

хв 

138,7811,72 98,780,52
* 

133,9812,20
 

68,923,82
*,**

 

Коефіцієнт 

спорожнення 

(GEC) 

2,310,19 2,920,09 2,190,17 3,840,09
*,** 

Примітки: 1. * – p<0,05 – достовірна відмінність показників до і після 

лікування;  

 2. ** – p1<0,05 –достовірна відмінність показників до і після 

лікування у хворих ІІА і ІІБ підгруп  

 

Як видно з даних табл. 4.12, для пацієнтів на ГЕРХ із переважанням 

змішаних рефлюксів був притаманний сповільнений тип моторики верхніх 

відділів ШКТ. Після курсової терапії як традиційними дозами, так і 

апробованими схемами лікування ми відмітили стійку тенденцію до 

прискорення моторно-евакуаторної функції шлунка. У хворих ІІА підгрупи 

Т1/2 прискорився до (98,780,52) хв (р<0,05), а GEC мав тенденцію до 

зростання до (2,920,09), р>0,05. Ще оптимальніше змінилась евакуація 

пробного сніданку в пацієнтів ІІБ підгрупи. У них після завершення 



118 

 

лікування встановлено скорочення Т1/2 в 1,94 раза. Також у обстежених ІІБ 

підгрупи нормалізувався коефіцієнт GEC з (2,190,17) до (3,840,09) (р<0,05; 

р1<0,05), що наглядно демонструють дані рис. 4.9. 

 

 

А) 

 

Б) 

 

 

Рис. 4.9. Результат 
13

С-октаноєвого дихального тесту в пацієнтки П., 

1950 р. н., А) до лікування; Б) після курсового лікування з застосування 

інгібітора протонової помпи, холелітолітика та прокінетика. 

 

Такі показники евакуаторної функції шлунка після лікування, 

вірогідно, свідчать про зменшення дискінетичного пролабування та 

пропульсії через нижній діафрагмальний сфінктер і, відповідно, зменшення 

потрапляння лужної агресії до стравоходу. 

4.2.5. Вплив комплексного лікування з включенням інгібітора 

протонової помпи, урсодезоксихолевої кислоти та прокінетика на рівень 

пепсиногенів, інтестинальних гормонів та імунологічних маркерів 

інфекції Helicobacter Pylory у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну 

хворобу. Після проведеного місячного лікування (рис. 4.10) констатовано 

зниження рівня Г-17 у пацієнтів ІІА підгрупи до (19,180,44) pmol/l (р1<0,05; 

р2<0,05). У хворих ІІБ підгрупи встановлено стійке зниження рівня Г-17, що 
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достовірно не відрізнявся від показників контрольної групи здорових осіб: 

(10,530,38) pmol/l (р1<0,05; р2>0,05). 

 

 

  

Примітка: ІІА – хворі на ГЕРХ із переважанням змішаних рефлюксів, які 

отримували стандартну дозу ІПП; ІІБ – хворі на ГЕРХ із переважанням 

змішаних рефлюксів, які отримували  стандартну дозу ІПП, холелітолітик та 

прокінетик: * - р1<0,05 – достовірна відмінність до і після лікування; ** - 

р2<0,05 – достовірна відмінність після лікування і показників здорових осіб.  

Рис. 4.10 Динаміка рівнів гастрину-17 (А) і холецистокініну-

панкреозиміну (Б) у хворих на ГЕРХ із переважанням змішаних рефлюксів 

до і після лікування.   

 

У хворих ІІА підгрупи після лікування, концентрація Х-П знизилась 

недостовірно, у порівнянні з вихідними значеннями і не сягнула показників 

здорових осіб: (7,290,38) нг/мл (р1>0,05; р2<0,05). У обстежених ІІБ 

підгрупи встановлено достовірне зниження рівня Х-П до (6,130,25) нг/мл 

після лікування (р1<0,05; р2>0,05). 

А) Гастрин-17 Б) Холецистокінін-панкеозимін 

Норма: 8,85±1,37pmol/l   Норма: 5,91±0,34нг/мл  

*   

*   
*; **   

**   
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Після проведеного лікування (рис. 4.11) у пацієнтів ІІА підгрупи 

концентрація П І мала тенденцію до зниження, а П ІІ - знизилась, проте була 

у 2,24 раза вищою від показника в здорових: (25,820,06) µg/l (р1<0,05; 

р2<0,05). Натомість, у хворих ІІБ підгрупи наступила достовірна нормалізація 

рівня П ІІ до (12,820,44) µg/l (р1<0,05; р2>0,05), при відсутності аналогічного 

впливу апробованої терапії на рівень П І: після лікування – (103,275,24) µg/l 

(р1>0,05; р2>0,05).  

 

 

 
 

Примітка: ІІА – хворі на ГЕРХ із переважанням змішаних рефлюксів, які 

отримували стандартну дозу ІПП; ІІБ – хворі на ГЕРХ із переважанням 

змішаних рефлюксів, які отримували  стандартну дозу ІПП, холелітолітика та 

прокінетика: * - р1<0,05 – достовірна відмінність до і після лікування; ** - 

р2<0,05 – достовірна відмінність після лікування і показників здорових осіб.  

 

Рис 4.11 Рівень пепсиногену І (А) і пепсиногену ІІ (Б) у хворих на 

ГЕРХ із переважанням змішаних рефлюксів до і після лікування.   

 

А) Пепсиноген І Б) Пепсиноген ІІ 

Норма: 106,09,91mg/l   Норма: 11,51±1,01mg/l 

*   

*   

*; **   
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У пацієнтів ІІА підгрупи утримувалося напруження пепсиногенового 

регуляторного ланцюга, про що свідчило підвищене співвідношення П І /П ІІ 

після завершення лікування (9,240,45) ум. од після лікування (р1<0,05; 

р2<0,05). У пацієнтів ІІБ підгрупи, за рахунок зниження рівня П ІІ, таке 

співвідношення після лікування підвищилося до рівня, який достовірно не 

відрізнявся від нормативних значень (12,170,15) ум. од після лікування 

(р1<0,05; р2>0,05). 

У 25 хворих ІІ групи (у тому числі 13 хворих ІІА підгрупи та 12 хворих 

ІІБ підгрупи) було діагностовано перевищення нормативного показника 

рівня антитіл IgG до Нр в сироватці крові > 30 EIU, що свідчило про 

вірогідність інфікування шлунка та дванадцятипалої кишки Helicobacter 

Pylory. Усім цим хворим проведено  трьохкомпонентну ерадикаційну 

терапію. Після її завершення в 3 з ІІА (23,08 %) та в 3 з ІІБ (25,00 %) підгрупи 

зберігалося підвищення рівня  антитіл IgG до Нр > 30 EIU, що вказує на її 

недостатню ефективність. 

 

 

4.3. Оцінка результатів ефективності комбінованої терапії зі 

включенням інгібітора протонової помпи, прокінетика та препарату 

йоду у хворих на ГЕРХ у поєднанні з ендемічним зобом 

 У процесі лікування за перший місяць прийому калію йодиду в дозі 

200 мкг/добу відмічено позитивну динаміку засвоєння йоду. Зокрема, у 71,43 

% пацієнтів на ГЕРХ із дифузним ендемічним зобом і 50,00 % із вузловим за 

даними йодтесту його концентрація в сечі досягла <300 мкг/л. Найкращі 

показники засвоєння йоду відмічені в пацієнтів на ГЕРХ із ступенем А 

езофагіту. Однак, в одного хворого з вузловим дифузним зобом не 

встановлено адекватного засвоєння йоду (<70 мкг/л), що, ймовірно, було 

обумовлено значним ураженням стравоходу (ступінь D), та утриманням 

кислого рефлюксу. У 28,57 % обстежених на ГЕРХ з дифузним ендемічним 

зобом і 33,33 % з вузловим ендемічним зобом концентрація йоду в сечі 
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визначалась в інтервалі ≥70 мкг/л - ≥100 мкг/л. У цих пацієнтів 

діагностований ступінь С езофагіту та часті і тривалі кислі рефлюкси. 

Динаміка концентрації йоду в сечі у хворих на ГЕРХ та ендемічним 

зобом під впливом калію йодиду представлена в табл. 4.13. 

 

Таблиця 4.13 

Динаміка концентрації йоду в сечі у хворих на гастроезофагеальну 

рефлюксну хворобу та ендемічний зоб із застосуванням калію йодиду 

 

Концентрація 

йоду в сечі, 

мкг/л 

ГЕРХ + вузловий 

ендемічний зоб, n=6, % 

ГЕРХ + дифузний 

ендемічний зоб, n=14, % 

до  

лікування 

після  

лікування 

до  

лікування 

після  

лікування 

˂70 83,33% 16,67% 21,43% - 

≥70 16,67% 33,33% 78,57% 28,57% 

˂300 - 50,00% - 71,43% 

 

У 30 пацієнтів ІІІ групи (у тому числі 15 хворих ІІІА підгрупи та 15 ІІІБ 

підгрупи) було виявлено високі показники рівня антитіл IgG до Нр > 30 EIU. 

Усім цим хворим проведено ерадикаційну терапію. Після її завершення в 4 з 

них ІІІА (26,67 %) та в одного ІІІБ (6,67 %) підгрупи зберігалося підвищення 

рівня антитіл IgG до Нр > 30 EIU. Отже застосування комплексного 

лікування із використанням стандартної дози ІПП, прокінетика та препарату 

йоду оптимізували ерадикаційну терапію.  

4.3.1. Вплив комплексного лікування зі включенням інгібітора 

протонової помпи, прокінетика та йодиду калію на клінічний перебіг 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у поєднанні з ендемічним 

зобом. Серед особливостей клінічної картини ГЕРХ у поєднанні з 

ендемічним зобом слід відмітити наявність нічних нападів печії, що 

спостерігалось у третини обстежених (табл. 4.14). У половини пацієнтів ІІІА 
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підгрупи усунено даний симптом. Ще третина обстежених (30,00 %) 

указували на епізодичність його виникнення. Натомість в 75,00 % хворих  

ІІІБ підгрупи відсутня скарга на печію, а в п’ятої частини обстежених 

відмічено її епізодичний характер у нічні години. 

 

Таблиця 4.14 

Динаміка печії у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу в 

поєднанні з ендемічним зобом  (n=40)   

 

 

 

 

 

Печія турбує: 

ІІІА – хворі на ГЕРХ+ЕЗ  

(базова терапія)  

n=20 

ІІІБ – хворі на ГЕРХ+ЕЗ 

(апробована терапія) 

n=20  

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

n % n % n % n % 

- ні 4 20,00 9 45,00 5 25,00 15 75,00 

- зрідка 8 40,00 6 30.00 8 40,00 4 20,00 

- більшість часу 6 30,00 5 25,00 5 25,00 1 5,00 

- постійно 2 10,00 - - 2 10,00 - - 

- вночі 6 30,00 3 15,00 6 30,00 - - 

  

У табл. 4.15 представлений аналіз больового синдрому (біль у нижній 

третині груднини в горизонтальному положенні і / або при нахилах тулуба 

вперед) у хворих на ГЕРХ в поєднанні з ендемічним зобом. Призначення ІПП 

хворим ІІІА підгрупи дозволило ліквідувати біль за грудниною лише в 

половини обстежених, а третина продовжувала скаржитися на епізодичне 

його повторення не частіше 1-2 разів на тиждень. У пацієнтів ІІІБ підгрупи 

типовий больовий синдром зник на 24-у добу лікування у 85,00 %, і лише в 

15,00 % мали місце поодинокі епізоди його повторення.  

Після завершення лікування в пацієнтів ІІІА підгрупи частота 

регургітації знизилась у 2 раза, дисфагії – в 1,88 раза, одинофагії – в 3 раза, 

нудоти – у половині випадків. У пацієнтів ІІІБ підгрупи відмічено суттєве 
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покращення самопочуття внаслідок зменшення регургітації та дисфагії в 

70,00 % хворих, нудоти – у 20,00 %, одинофагії – у 60,00 % обстежених. 

Таким чином, призначення калію йодиду сприяло зниженню стравохідних 

симптомів. 

 

Таблиця 4.15 

Динаміка больового синдрому у хворих на гастроезофагеальну 

рефлюксну хворобу в поєднанні з ендемічним зобом  (n=40)   

 

 

 

 

 

Біль турбує: 

ІІІА – хворі на ГЕРХ +ЕЗ 

(базова терапія)  

n=20 

ІІІБ – хворі на ГЕРХ + ЕЗ 

(апробована терапія) 

n=20  

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

n % n % n % n % 

ні 8 40,00 10 50,00 6 30,00 17 85,00 

1-2 раза на 

тиждень 

5 25,00 6 30,00 7 35,00 3 15,00 

> 2 раз на 

тиждень 

6 30,00 4 20,00 5 25,00 - - 

постійно 1 5,00 - - 1 5,00 - - 

вночі 2 10,00 1 5,00 4 20,00 1 5,00 

 

У пацієнтів ІІІА підгрупи (табл. 4.16) після завершення терапії прояви 

кардіального синдрому зникли в 70,00 %, напади нічного і ранкового сухого 

кашлю – у 60,00 %, епізоди задухи – у 75,00 %, ознаки орофарингиального 

синдрому – у 45,00 %, охриплість голосу – у 60,00 %. У пацієнтів ІІІБ 

підгрупи відмічено нормалізацію загального самопочуття за рахунок 

зменшення скарг, які стійко утримувались у пацієнтів ІІІА підгрупи. Так, 

кардіальний синдром проявлявся в 4,5 раза рідше, а бронхопульмональний 

синдром – у 6,5 раза. Охриплість голосу утримувалася лише в десятої 

частини пацієнтів. Повільніше зникали першіння та відчуття стороннього 
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тіла в горлі (утримувались – у 40,00 %). Ймовірно, це пояснюється 

збільшенням у розмірах самої ЩЗ. 

 

Таблиця 4.16 

Динаміка позастравохідних проявів гастроезофагеальної рефлюксної 

хвороби в хворих в поєднанні з ендемічним зобом  (n=40)   

 

 

 

 

 

 

ІІІА – хворі на ГЕРХ +ЕЗ 

(базова терапія)  

n=20 

ІІІБ – хворі на ГЕРХ +ЕЗ 

(апробована терапія) 

n=20  

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

n % n % n % n % 

Кардіальний синдром 10 50,00 6 30,00 9 45,00 2 10,00 

Ранковий кашель 15 75,00 8 40,00 14 70,00 1 5,00 

Нічне диспное 12 60,00 5 25,00 13 65,00 2 10,00 

Охриплість голосу 15 75,00 8 40,00 16 80,00 2 10,00 

Орофарингеальний 

синдром  

14 70,00 9 45,00 14 70,00 8 40,00 

Стоматологічний 

синдром  

12 60,00 10 50,00 12 60,00 8 40,00 

 

Після завершення лікування більша частина пацієнтів ІІІА підгрупи 

(табл. 4.17) указувала на позитивні зміни характеру сну. Час засинання 

скоротився на (22,281,00) хв (р<0,05), епізоди наміру раннього пробудження 

утримувалися лише в п’ятої частини хворих, а його основними причинами 

були поява кашлю та епізоди затримки дихання. Загалом після завершення 

лікування 20,00 % хворих ІІІА підгрупи визнавали якість сну неналежною, а 

його середня тривалість становила (6,250,30) годин (р<0,01). 

Натомість комплексна терапія в пацієнтів ІІІБ підгрупи достовірно 

впливала на основні диссомнічні компоненти. У них нормалізувалися 

процеси засинання та тривалість сну, а прокидання наблизилося до 

фізіологічного. Середня тривалість сну зросла до (7,240,30) годин (р<0,001).  
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Таблиця 4.17 

Динаміка порушень сну у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну 

хворобу в поєднанні з ендемічним зобом  (n=40) із  використанням 

опитувальника PSQI    

 

 

 

 

 

ІІІА – хворі на ГЕРХ + ЕЗ 

n=20 

ІІІБ – хворі на ГЕРХ + ЕЗ 

n=20  

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

n % n % n % n % 

Неможливість 

заснути >30 хвилин 
9 45,00 3 15,00 9 45,00 1 5,00 

Пробудження вночі  7 35,00 4 20,00 7 35,00 2 10,00 

Необхідність 

користування 

туалетом  

6 30,00 2 10,00 7 35,00 - - 

Кашель чи хропіння 8 40,00 5 25,00 6 30,00 1 5,00 

Відчуття холоду 6 30,00 2 10,00 6 30,00 1 5,00 

Відчуття жару 2 10,00 - - 2 10,00 - - 

Сновидіння 12 60,00 7 35,00 13 65,00 2 10,00 

Порушення сну 

через біль 
3 15,00 1 5,00 3 15,00 - - 

Незадовільна якість 

сну 
5 25,00 4 20,00 6 30,00 1 5,00 

 

4.3.2. Вплив комплексного лікування з включенням інгібітора 

протонової помпи, прокінетика та йодиду калію на стан слизової 

оболонки нижньої третини стравоходу у хворих на гастроезофагеальну 

рефлюксну хворобу в поєднанні з ендемічним зобом. На рис 4.12 і 4.13 

представлена ендоскопічна оцінка змін стану слизової оболонки нижньої 

третини стравоходу під впливом запропонованого комплексного лікування. 
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Слід зауважити, що при поєднанні ГЕРХ та ЕЗ, глибина і поширеність 

ерозивно-запальних змін слизової оболонки нижньої третини стравоходу 

була більш виразною, ніж при ізольованій ГЕРХ, про що свідчить 

переважання стадій С-D у 70,00 % хворих в обох групах. 

 

А) 

 

Б) 

 

 

Рис. 4.12. Динаміка ендоскопічних змін стану слизової оболонки 

нижньої третини стравоходу в обстежених хворих на ГЕРХ з ендемічним 

зобом ІІІ А підгрупа: А) до лікування; Б) після лікування. 

 

Призначення традиційної дози ІПП не в повній мірі сприяло 

ендоскопічній ремісії. Так, в одного пацієнта і після завершення курсової 

терапії утримувались ознаки езофагіту ступеня С на фоні стійкого ацидного 

рН та вираженого кислого рефлюксу. В інших 50,00 % обстежених 

залишались різного ступеня прояви ерозивного езофагіту (ступінь А – у 30,00 

%, ступінь В – у 15,00 % та ступінь С – у 5,00 %). Частіше такі зміни 

відмічено при переважанні кислих рефлюксів, і лише в 2 пацієнтів – 

змішаних.  
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Застосування традиційної дози ІПП, прокінетика, йодозамісної терапії  

хворим ІІІ Б підгрупи прискорювало регенераторні процеси СОС. У 80,00 % 

пацієнтів наступила повна епітелізація ерозивних дефектів, а в 20,00 % – 

відзначались ендоскопічно візуальні ознаки запально-ерозивних змін, які 

мали стійку тенденцію до загоєння. Зазвичай така картина виявлялась на 

фоні кислотної агресії, що ймовірно потребувало більш високих доз ІПП. 

А) 

 

Б)  

 

 

Рис. 4.13. Динаміка ендоскопічних змін стану слизової оболонки 

нижньої третини стравоходу в обстежених хворих на ГЕРХ із ендемічним 

зобом ІІІ Б підгрупа з застосуванням препарату йоду: А) до лікування; Б) 

після лікування. 

 

4.3.3. Вплив комплексного лікування зі включенням інгібітора 

протонової помпи, прокінетика та йодиду калію на показники рН 

нижнього відділу стравоходу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну 

хворобу в поєднанні з ендемічним зобом. Оцінюючи ефективність 

традиційної кислотосупресивної терапії в пацієнтів ІІІА підгрупи можна 

стверджувати, що у випадку помірної ацидної агресії вона приносила 

позитивний ефект (табл. 4.18). Однак у випадку тривалих кислих рефлюксів 
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і, особливо змішаних, традиційна доза ІПП була недостатньо ефективною. 

Середні значення результатів добової інтрастравохідної рН-метрії у хворих 

ІІІ групи відображені в табл. 4.18.  

 

Таблиця 4.18 

Динаміка показників внутрішньостравохідної рН-метрії у хворих на 

гастроезофагеальну рефлюксну хворобу в поєднанні з ендемічним зобом  

 

 

 

Показники 

ІІІА – хворі на ГЕРХ + ЕЗ 

n=20 

ІІІБ – хворі на ГЕРХ + ЕЗ 

n=20  

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

рН min х 3,080,04 3,990,15
* 

3,110,07 4,110,12
*,** 

рН max x 7,540,27 7,610,15 7,640,3 7,980,11
*
 

pH 5,660,34 6,250,22
 

5,780,52 6,740,38
*,**

 

Час закиду з рН <4,0  

(у хв.) 

57,074,72 41,581,09
* 

59,553,21 27,340,11
*,**

 

Час закиду з рН<4,0 

(%) 

4,840,03 3,170,07
* 

4,990,02 3,010,02
*,**

 

Кислі епізоди 

тривалістю > 5 хв (n) 

15,240,21 13,890,04
* 

15,080,27 12,010,12
*,**

 

Час закиду з рН>7,0 

(у хв) 

68,070,44 58,841,22
* 

69,070,22 25,451,17
*,** 

Час закиду з рН>7,0 

(%) 

10,580,04 7,060,44
* 

10,040,01 2,090,01
*,**

 

Некислі епізоди 

тривалістю > 5 хв (n) 

7,080,04 6,850,37 7,060,03 3,880,15
*,** 

Індекс симптома 

DeMeester 

17,590,03 16,880,27 17,070,11 14,250,05
*,**

 

Примітки: 1. * – p<0,05 – достовірна відмінність показників до і після 

лікування;  

 2. ** – p1<0,05 –достовірна відмінність показників до і після 

лікування у хворих ІІІА і ІІІБ підгруп  
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Після проведеного лікування у хворих ІІІА підгрупи загальний час, 

протягом якого рН у нижній частині стравоходу > 7, скоротився в 1,15 раза, а 

в ІIІБ підгрупі – у 2,71 раза. При цьому показник індексу DeMeester 

достовірно не змінювався (після лікування – (16,880,27), р>0,05). В той час, 

як у пацієнтів ІІІБ підгрупи після лікування індекс DeMeester знизився в 1,2 

раза до (14,250,05) (р<0,05; р1<0,05), сягнувши нормативних показників.  

Позитивний вплив комплексного лікування  на оптимізацію показників 

рН у нижній третині стравоходу у хворих на ГЕРХ у поєднанні з ендемічним 

зобом на стан добового моніторування рН у нижній третині стравоходу 

ілюструє рН-грама (рис. 4.14). 

А)  

pH-ГРАМА 

Інтервал 10:15 - (2) 09:14, кількість 

реєстрацій 35164 

 

 

 

Б) 

pH-ГРАМА 

Інтервал 15:36 - 14:35, кількість 

реєстрацій  

28167 

 

 

Рис. 4.14. рН-грама стравоходу хворого Г., 1991 р. н., ГЕРХ у поєднані 

з ендемічним зобом: А) до лікування: Б) після курсового лікування із 

застосуванням ІПП, прокінетика та йодозамісної терапії. 

 

4.3.4. Вплив комплексного лікування зі включенням інгібітора 

протонової помпи, прокінетика та йодиду калію на стан моторно-

евакуаторної функції шлунка за даними 
13

С-октаноєвого дихального 

тесту у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу в поєднанні з 

ендемічним зобом. Нами вивчено стан моторно-евакуаторної функції 
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шлунка у всіх 40 пацієнтів ІІІ групи, включених у дослідження, та в 10 

практично здорових осіб, отримані результати яких слугували контролем 

норми. 

У табл. 4.19 наведені результати 
13

С-октаноєвого дихального тесту в 

пацієнтів ІІІ групи до і після курсового лікування. Для 75,00 % з них  

притаманний сповільнений тип моторики верхніх відділів шлунково-

кишкового тракту, а в 25,00 % – прискорений. Після курсової терапії мала 

місце стійка тенденція до нормалізації моторно-евакуаторної функції 

шлунка. У пацієнтів ІІІА підгрупи період напіввиведення твердої їжі з 

шлунка зменшився з (99,284,04) хв до (88,250,47) хв (р<0,05), а коефіцієнт 

спорожнення підвищився з (2,970,09) до (3,540,09) (р>0,05). Ще 

оптимальнішим був вплив на евакуацію пробного сніданку комбінованої 

терапії, про що свідчило скорочення Т ½ у 1,5 раза з (97,272,27) хв до 

(65,574,17) хв (р<0,05; р1<0,05). У хворих ІІІБ підгрупи нормалізувався 

коефіцієнт GEC із  (3,010,07) до (4,010,08)  (р<0,05; р1<0,05). 

Таблиця 4.19 

Динаміка показників 
13

С-октаноєвого дихального тесту у хворих на 

гастроезофагеальну рефлюксну хворобу в поєднанні з ендемічним зобом 

у процесі лікування 

Групи хворих 

 

 

Показники 

ІІІА – хворі на ГЕРХ + ЕЗ 

n=20 

ІІІБ – хворі на ГЕРХ +ЕЗ 

n=20  

До  

лікування 

Після 

лікування 

До  

лікування 

Після 

лікування 

Період напів-

виведення твердої 

їжі (Т ½) хв 

99,284,04 88,250,47
* 

97,272,27
 

65,574,17
*,

**
 

Коефіцієнт 

спорожнення (GEC) 
2,970,09 3,540,09 3,010,07 4,010,08

*,** 

Примітки: 1. * – p<0,05 – достовірна відмінність показників до і після 

лікування;  

 2. ** – p1<0,05 – достовірна відмінність показників до і після 

лікування у хворих ІІІА і ІІІБ підгруп. 
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Отримані позитивні зміни моторно-евакуаторної функції шлунка у 

хворих на ГЕРХ на тлі ендемічного зобу демонструють графіки подані на 

рис. 4.15. 

 

А) 

 

Б) 

 

 

Рис. 4.15. Результат 
13

С-октаноєвого дихального тесту в пацієнта Д., 

1987 р. н., ГЕРХ у поєднанні з ендемічним зобом А) до лікування; Б) після 

курсового лікування з застосування інгібітора протонової помпи, прокінетика 

та препарату йоду в замісній дозі. 

 

Такі показники евакуаторної функції шлунка після лікування свідчать, 

вірогідно, про зменшення дискінетичних розладів верхнів відділів шлунково-

кишкового тракту та створення передумов для відновлення координованого 

функціонування моторики та змикального апарату. 

4.3.5. Вплив комплексного лікування зі включенням інгібітора 

протонової помпи, прокінетика та препарату йоду на рівень 

пепсиногенів, інтестинальних гормонів, імунологічних маркерів інфекції 

Helicobacter Pylory в сироватці крові та йодний статус у хворих на 

гастроезофагеальну рефлюксну хворобу в поєднанні з ендемічним зобом. 

Після завершення традиційної терапії в пацієнтів з вузловим ендемічним 

зобом (табл. 4.20) рівень Г-17 знизився в 1,9 раза до (7,950,28) pmol/l 
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(р1<0,05), П І – в 1,63 раза до (139,2710,07) µg/l (р1<0,05), а співвідношення 

П І/П ІІ до (220,48) ум. од (р1<0,05). 

Таблиця 4.20 

Показники динаміки гастроінтестинальних гормонів у пацієнтів на 

гастроезофагеальну рефлюксну хворобу у поєднанні з ендемічним зобом 

у процесі лікування з застосуванням стандартної дози інгібітора 

протонової помпи (підгрупа ІІІА) 

Групи хворих 

 

 

Показники 

ГЕРХ і вузловий 

ендемічний 

нетоксичний зоб 

n=6 

ГЕРХ і дифузний 

ендемічний 

нетоксичний зоб 

n=14 

Здорові 

особи 

(контроль) 

n=10 

Гастрин-17, pmol/l 

до лікування 6,220,78* 14,62±1,12* 8,85±1,37 

після лікування 7,950,28** 13,570,28  

Пепсиноген І, µg/l 

до лікування 226,9115,38* 96,254,22 106,0±9,91 

після лікування 139,2710,07** 103,252,47  

Пепсиноген ІІ, µg/l 

до лікування 14,781,05 38,583,55* 11,51±1,01 

після лікування 13,750,94 29,750,18  

ПепсиногенІ/ 

Пепсиноген ІІ, ум. од 

до лікування 20,090,47* 7,890,18* 13,20±1,00 

після лікування 16,220,48** 10,990,53  

Холецистокінін-

панкреозимін, нг/мл 

до лікування 5,080,44 7,270,37* 5,91±0,34 

після лікування 5,240,51 7,010,48  

Примітки: * – вірогідно по відношенню до практично здорових осіб, 

р<0,05; 

** – вірогідно по відношенню до і після проведеного лікування, 

р1<0,05. 

 

У хворих з дифузним ендемічним нетоксичним зобом після лікування 

рівень Г-17 знизився до (13,570,28) pmol/l (р>0,05). Подібна картина нами 

встановлена і для П І: підвищився недостовірно – (103,252,47) µg/l (р>0,05). 
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Зміни рівня гастроінтестинальних гормонів у пацієнтів на ГЕРХ у 

поєднанні з ендемічним зобом на фоні лікування ІПП, прокінетика та 

препарату йоду представлені в табл. 4.21. 

 

Таблиця 4.21 

Показники динаміки гастроінтестинальних гормонів у пацієнтів на 

гастроезофагеальну рефлюксну хворобу у поєднанні з ендемічним зобом 

у процесі лікування з застосуванням стандартної дози інгібітора 

протонової помпи, прокінетика та препарату йоду (підгрупа ІІІБ) 

Групи хворих 

 

 

 

Показники 

ГЕРХ і вузловий 

ендемічний 

нетоксичний зоб 

n=6 

ГЕРХ і дифузний 

ендемічний 

нетоксичний зоб 

n=14 

Здорові 

особи 

(контроль) 

n=10 

Гастрин-17, pmol/l 

до лікування 6,480,52* 14,59±1,28* 8,85±1,37 

після лікування 8,220,31** 9,570,57**  

Пепсиноген І, µg/l 

до лікування 215,0913,22* 95,284,42 106,0±9,91 

після лікування 124,2511,11** 103,9824,24  

Пепсиноген ІІ, µg/l 

до лікування 15,011,01 37,821,99* 11,51±1,01 

після лікування 12,981,04 14,270,33**  

ПепсиногенІ/ 

Пепсиноген ІІ, ум.од 

до лікування 19,850,63* 7,990,34* 13,20±1,00 

після лікування 14,240,34** 12,990,82**  

Холецистокінін-

панкреозимін, нг/мл 

до лікування 5,090,42 7,280,19* 5,91±0,34 

після лікування 5,440,52 6,010,14**  

Примітки: * – вірогідно по відношенню до практично здорових осіб, 

р<0,05; 

** – вірогідно по відношенню до і після проведеного лікування, 

р1<0,05. 
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При ГЕРХ і вузлових формах ендемічного нетоксичного зобу (табл. 

4.21) після проведеного курсового лікування відмічено достовірне 

підвищення рівня Г-17 до (8,220,31) pmol/l (р1<0,05), зниження П І до 

(124,2511,11) µg/l (р1<0,05), а за рахунок останнього – зниження індексу 

співвідношення П І/П ІІ до (14,240,34) ум. од (р1<0,05). Натомість, у 

пацієнтів із ГЕРХ та дифузним нетоксичним зобом по завершенню лікування 

простежується зниження рівня Г-17 (9,570,57) pmol/l (р1<0,05), П ІІ 

(14,270,33) µg/l (р1<0,05) і Х-П (6,010,14) нг/мл (р1<0,05). 
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Журнал. – 2015. – № 89. – С. 57 – 62. 

2. Бойчук В. Б. Обгрунтування методики застосування інгібіторів протонної 
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гастроезофагеальної рефлюксної хвороби / В . Г. Міщук, В. Б. Бойчук // 

Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. – 
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РОЗДІЛ 5 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Проблема ГЕРХ є однією з найбільш актуальних в сучасній внутрішній 

медицині, а її значне медико-соціальне значення визначається поширеністю, 

суттєвим зниженням якості життя і працездатності хворих та серйозними 

ускладненнями, до яких належать виразки та кровотечі стравоходу, його 

стриктури та стравохід Барретта, що є передраковим станом, можливістю 

трансформації в аденокарциному [48, 65]. Дані щодо поширеності ГЕРХ у 

різних країнах продовжують уточнюватися [15], а огляд результатів 15 

епідеміологічних досліджень, проведених по єдиній методиці з 

використанням опитувальників клініки Мейо показав, що поширеність ГЕРХ 

(наявність печії і/або регургітації один раз на тиждень та частіше протягом 

останніх 12 місяців) у країнах Західної Європи і Північної Америки 

становила 10-40 %  [181]. У пацієнтів, яким була виконана верхня ендоскопія 

шлунково-кишкового тракту, ГЕРХ була діагностована в 30 % при 

переважанні неерозивних форм [64]. У 19,5 % хворих неерозивна форма 

ГЕРХ переходить в ерозивну, на долю самостійної форми припадає менше 

половини випадків. На ГЕРХ хворіють люди різного віку [72, 173, 188], у 

похилому віці особливо знижуються антирефлюксні бар’єри між шлунком і 

стравоходом, сповільнюються репаративні можливості СОС, частіше 

з’являються стравохідні кровотечі і розвиваються інші ускладнення хвороби 

[56]. Ще однією проблемою є часта поява в таких хворих атипових чи 

екстраезофагеальних проявів, а дискусія про їхню роль і місце в клініці ГЕРХ 

триває і залишається не до кінця з’ясованою [232]. Клінічні дослідження 

показали зростання ступеня важкості уражень СОС при езофагіті з 

підвищенням частоти ЛОР-захворювань, кардіалгій, патології органів 

дихання [8, 28, 42].  

Одним із факторів, що викликає особливості перебігу патології ШКТ  є 

функціональний стан ЩЗ, починаючи з юнацького віку [81]. При цьому 
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порушуєься нейрогуморальна регуляція функції органів травлення, унаслідок 

змін взаємодії гастроінтестинальних і гормонів ендокринних залоз [130]. 

Значний інтерес викликає поєднання ГЕРХ із захворюваннями ЩЗ, особливо 

на території з високим рівнем йододефіцитних захворювань [12], що за 

даними авторів виявлялась у 9,3 % випадків. Поширеність йододефіцитних 

станів у світі коливається від 1,3 до 10,3 % [152], а серед населення України 

зростає з року в рік і становить 170,4 випадків на 100 тис населення [108], у 

зв’язку з чим проблема вивчення патологічних механізмів розвитку, 

особливостей клінічного перебігу та нових підходів до терапії такої 

поєднаної патології набуває особливої актуальності. 

Унаслідок змін тиреоїдного статусу розвиваються порушення моторної, 

секреторної функцій верхнього відділу травного каналу, хоча питання про 

роль ЩЗ у регуляції антирефлюксних механізмів гастроезофагеальної зони і 

підтримання резистентності СОС залишаються недостатньо вивченими [4, 

154]. Згідно даних літератури, у хворих на  ЕЗ можливе зниження тиску в 

нижньому стравохідному сфінктері та дискоординація його взаємодії з 

верхнім сфінктером, що призводить до зростання частоти 

гастроезофагеальних та езофаголарингофарингеальних рефлюксів [177]. 

Також при вузловому зобі сповільнюється рухова активність стравоходу і 

шлунка та зростає частота антиперистальтичних рухів і знижується кліренс 

слизової оболонки першого [226], хоча прямої залежності між цими станами 

не встановлено. Надлишок гормонів ЩЗ в організмі сприяє зростанню 

швидкості і поширенню скорочень стінки стравоходу та збільшенню частоти 

кислих рефлюксів. У випадках розвитку ГЕРХ на тлі гіпотиреозу 

посилюються такі її симптоми, як біль за грудниною та в епігастрії, важкість 

у цій ділянці та відрижка [192]. Підвищення рівня тиреоїдних гормонів у 

крові викликає гіпергастринемію, а гастрин має властивість підвищувати 

тонус нижнього стравохідного сфінктера. 
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Таким чином, поєднання ГЕРХ із патологією ЩЗ може сприяти зміні 

характеру перебігу захворювання, вимагає подальшого з’ясування механізмів 

патогенезу і обгрунтування підходів до лікування.  

Метою нашого дослідження було підвищити ефективність лікування 

хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу в поєднанні з ЕЗ на основі 

вивчення ролі інтестинальних гормонів, пепсиногенів у сироватці крові, змін 

моторики езофагогастральної зони та функції ЩЗ шляхом оптимізації 

комплексної терапії з включенням інгібітора протонової помпи, прокінетика, 

препарату урсодезоксихолевої кислоти та йоду. 

Відповідно до мети та поставлених завдань були вибрані предмет та 

об’єкт дослідження. Окрім того, проведена розробка критеріїв включення та 

виключення, підібрано спектр клініко-лабораторно-інструментальних 

методів обстеження пацієнтів та визначено лікарські препарати, які 

застосовувалися для лікування хворих у даному дослідженні. Набір пацієнтів 

здійснювався в період із 2013 по 2014 роки.  

Обстежено 120 хворих, з яких у 40 пацієнтів ГЕРХ поєднувалася з 

нетоксичним зобом, а у 80 – була самостійним захворюванням. Вік хворих 

коливався від 19 до 73 років і становив у середньому (45,88±1,32) роки при 

ГЕРХ без проявів ЕЗ та (51,23±1,96) років при ГЕРХ у поєднанні з ЕЗ. У 

контрольну групу ввійшло 10 здорових осіб такого ж віку і статі, що не мали 

в анамнезі та за даними об’єктивного обстеження соматичної патології. 

До початку лікування 72,50 % пацієнтів із ГЕРХ турбувала постійна 

печія, особливо при відсутності супутньої патології. Переважання ―нічної 

печії‖ мало місце в 62,50 % хворих на ГЕРХ, як самостійного захворювання 

(χ
2
=11,283, p<0,01), що підтверджують й інші дослідники [17, 87, 200]. У 

випадках поєднання ГЕРХ та ЕЗ симптом печії реєструвався значно рідше в 

цілому, і в 2 рази менше в нічний час. Відомо, що з віком у хворих печія 

діагностуєься рідше, така тенденція встановлена також іншими клініцистами 

[56]. 
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Виникнення печії при самостійній ГЕРХ мало тенденцію до зниження з 

83,33 % хворих із давністю патології до 5 років до 69,05 % при її 

персистуванні протягом 10 років, а при її поєднанні з ЕЗ із 26,31 % до 20,00 

%. Як вказує А. А. Шептулин [134], нерідко, по мірі тривалості 

захворювання, навіть при ендоскопічних ознаках ерозивного езофагіту, печія 

відсутня, і на перший план виступають зовсім інші симптоми, такі як нудота, 

стійкі розлади сну та інші. З іншого боку, відсутність класичного симптому 

даного захворювання при поєднанні ГЕРХ з ЕЗ затруднює її своєчасну 

діагностику та призводить до несвоєчасного призначення адекватного 

лікування.  

Біль за грудниною в її нижній третині діагностований нами майже в  

половини (47,50 %) хворих на самостійну ГЕРХ, у тому числі в 22,50 % із 

них він мав постійний характер. При поєднанні ГЕРХ з ЕЗ постійний біль за 

грудниною мав місце лише в 5,00 % хворих, а нічний турбував у 4,6 раза 

рідше, ніж при самостійному перебігу. На думку Белановой О. П. [12], у 

хворих на ГЕРХ, що перебігає на тлі захворювань ЩЗ, вираженість і частота 

печії і болю за грудниною залежали від функціонального стану останньої і 

були частіше при гіпертиреозі 100,0 % і (76,9±11,7) % та дещо рідшими при 

гіпотиреозі (38,9±11,4) і (50,0±11,8) %, відповідно. 

За результатими власних досліджень у клінічній картині ГЕРХ на тлі 

ЕЗ достовірно частіше реєструвалися такі симптоми, як дисфагія (χ
2
=17,07, 

p<0,01), нудота (χ
2
=3,750, p>0,05). Розлади травлення, зокрема нудота, 

відчуття важкості в епігастрії можуть переважати або передувати клінічним 

проявам ГЕРХ при її поєднанні з патологією ЩЗ [26]. Також для такої 

поєднаної патології домінуючими в клінічній картині були скарги на прояви 

екстракардіального, бронхопульмонального, орофарингеального синдромів, 

симптоми яких мали місце, відповідно, у 3,2, 1,9 і 3,7 раза частіше, ніж при 

самостійній ГЕРХ. У випадках поєднання ГЕРХ та ЕЗ клінічна картина 

захворювання більш достовірно проявлялась атиповими скаргами і 
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синдромами, що превалювали над виразністю печії та болю за грудниною, 

що підтверджують і інші дослідники [80]. 

Вивчення якості сну за допомогою Пітсбурського індексу засвідчило 

утруднене засипання в 70,00 % пацієнтів, а в половини обстежених відмічено 

хропіння та епізоди нічного апное. Про необхідність призначення адекватної 

медикаментозної терапії ГЕРХ свідчить і той факт, що 91,25 % хворих 

оцінювали якість свого сну як незадовільну, а причиною такого явища вони 

вважали біль за грудниною в її нижній третині та епізоди нічної печії. На 

виражене зниження якості життя хворих на ГЕРХ якраз і мають вплив 

домінуючі симптоми цього захворювання в нічний час [87]. Особливостями 

порушення сну у хворих на ГЕРХ у поєднанні з ЕЗ є його поверхневий 

характер (85 % хворих) з епізодами нічного пробудження чи ранкового 

недосипання, сонливість у другій половині дня, яка відмічалась у 75,50 % 

хворих. Порушенню сну в пацієнтів з поєднаною патологією також сприяли 

кардіальний синдром, що реєструвався в 47,50 %. Незалежно від наявності чи 

відсутності супутньої патології, у хворих на ГЕРХ зростав час засипання до 

(78,94±7,74) хв, раніше наступало пробудження та зменшувався сумарний 

час реального сну до (4,45±0,29) год. Як вказує Є. Ю. Плотникова [87], у 

хворих на ГЕРХ із нічними клінічними симптоми значно знижується якість 

життя. За даними інших дослідників, порушення сну мало місце в 67,6 % 

випадків при неерозивній та в 66,7 % – при ерозивній формах ГЕРХ, 

турбувало переважно хворих похилого віку, пов’язано з високою частотою 

поліморбідності і з супутньою психічною дезадаптацією, зумовленою 

хронічним рецидивуючим перебігом основного захворювання [56]. 

Кінцеве підтвердження діагнозу ГЕРХ повинно базуватися на 

переконливих об’єктивних критеріях, які б доповнювали результати оцінки 

клінічних симптомів та синдромів, а одним із таких методів є 

фіброезофагогастродуоденоскопія [38, 166]. Виконана в усіх хворих, що були 

під спостереженням, ендоскопія верхніх відділів ШКТ та хромоендоскопія з 

використанням розчину Люголя, в якості барвника, підтвердила зміни СОС. 
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Вони проявлялися вогнищевою або дифузною еритемою та ерозивними 

дефектами розташованими на верхівках складок. Згідно Лос-Анджелеської 

ендоскопічної класифікації ГЕРХ, ступінь А рефлюкс-езофагіту був 

діагностований у 23,75 % хворих без супутнього ураження ЩЗ і лише в 7,5 % 

при поєднанні основного захворювання з ЕЗ (χ
2
=4,703, p<0,05). Ступінь В 

ураження СОС частіше виявляли при ізольованій ГЕРХ, ніж при її поєднанні 

з ЕЗ, хоча різниця між групами була недостовірною (χ
2
=2,094, p>0,05). У той 

же час, ступінь С рефлюкс-езофагіту достовірно частіше відмічено в 

пацієнтів, в яких ГЕРХ поєднувалась з ЕЗ (χ
2
=6,154, p<0,05). У дослідженні 

R. Daher, T. Yazbeck та ін. [159] встановлено, що частота ерозій, які 

розміщувались на вершинах складок на фоні блідої потовщеної слизової  

болонки стравоходу у хворих на ГЕРХ у поєднанні з гіпотиреозом, зростала 

зі збільшенням концентрації ТТГ та титру антитіл до тиреопероксидази зі 

зниженням рівня трийодтироніну та тироксину. У хворих на ГЕРХ у 

поєднанні з ураженням ЩЗ виявляються більш глибокі зміни СОС, що 

вимагає корекції традиційної терапії даного захворювання [169]. 

Ендоскопічний ступінь D ГЕРХ теж частіше діагностувалася при поєднанні з 

ЕЗ, ніж при самостійному перебігу, хоча і не достовірно (χ
2
=1,470, p>0,05). 

Також вираженість ураження СОС мала тенденцію до поглиблення з віком та 

тривалістю захворювання. Отримані дані узгоджуються з результатами 

досліджень інших авторів [69]. У хворих віком 30-59 років достовірно 

частіше виявляли ступінь В та С езофагіту, у порівнянні з А та D (χ
2
=2,328, 

p<0,05; χ
2
=12,692, p<0,01). Ще однією особливістю змін із боку СОС при 

поєднанні ГЕРХ та ЕЗ є більш глибокі її пошкодження у хворих молодого 

віку, в яких переважав С ступінь (χ
2
=14,528, p<0,01). Встановлено зростання 

глибини ураження СОС при тривалості захворювання більше 10 років, як при 

самостійній ГЕРХ так і її поєднанні з ЕЗ. Імовірно, це можна пояснити тим, 

що дисфункція ЩЗ негативно впливає на проліферативні процеси та рухову 

активність верхніх відділів ШКТ [130]    
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Серед хромоендоскопічних ознак ураження нижньої третини 

стравоходу нами в зонах гіперемії відмічалися забарвлені ділянки у вигляді 

―плямок‖, ―острівців‖, ―язичків‖, ―смужок‖. У зонах з вираженим запаленням 

фарбування не відбувалося, що зумовлено зменшенням рівня глікогену в 

клітинах незроговілого епітелію при вираженому запаленні в цій зоні, 

розвитком дисплазії [191, 210]. Одним із недоліків ендоскопічного методу 

діагностики ГЕРХ є існування ендоскопічно негативної форми та 

неможливість оцінки  частоти, тривалості та характеру фізіологічних та 

патологічних рефлюксів у стравохід. Добова рН-метрія нижньої третини 

стравоходу може оцінити вказані параметри рефлюксів і вважається 

«золотим стандартом» [6]. Для оцінки результатів добової рН-метрії ми 

використовували шкалу DeMeester [38, 171]. Ураховували основні 

характеристики інтенсивності рефлюксів і стравохідного кліренсу за 24 

години (число епізодів рефлюксів, їхню тривалість, зв’язок із періодами 

доби, положенням тіла). У результаті проведеної добової рН-метрії 

встановлено переважання кислих рефлюксів при ізольованій ерозивній формі 

ГЕРХ, які реєструвались у 50,00 % пацієнтів із ГЕРХ. Натомість, в іншої 

половини обстежених мали місце і змішані рефлюкси (відповідно у 50,00 %). 

У той же час, при поєднанні ГЕРХ з ЕЗ, у 70,00 % встановлювали змішані, і 

лише в 30,00 % кислі. 

Контакт кислого вмісту зі слизовою оболонкою стравоходу при 

самостійній ГЕРХ був протягом (77,24±5,14) хв, а при її поєднанні з ЕЗ – 

(58,852,29) хв. Натомість, при поєднанні патології збільшувалася тривалість 

контакту СОС з компонентом змішаного вмісту до (68,28±0,37) хв, у той час, 

як у випадках самостійної ГЕРХ експозиція змішаного рефлюксанту з СОС 

продовжувалася лише впродовж (33,08±0,15) хв. Співставлення появи 

рефлюксів із клінічними симптомами показало, що при переважанні кислих 

рефлюксів біль у нижній третині стравоходу виникав у (75,15±5,58) %, 

регургітація – у (72,98±4,38) %, гіперсалівація – у (86,11±7,15) %, дисфагія – 

у (68,74±2,28) % випадків. Натомість, у випадках переважання змішаних 
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рефлюксів виникали: нудота (81,89±7,47) %, біль у ділянці серця та 

порушення серцевого ритму (46,48±3,97) %. У випадках поєднання ГЕРХ з 

ЕЗ та переважання в цих хворих змішаних рефлюксів виникала нудота 

(76,64±5,52) %, розвивались ознаки бронхопульмонального (73,48±5,53) % та 

орофарингеального (92,72±6,14) % синдромів. Зростання залежності між 

появою змішаних рефлюксів та позастравохідних проявів ГЕРХ призводить 

до гіподіагностики і неправильної тактики ведення хворих [43]. Більш частий 

розвиток бронхопульмонального та орофарингеального синдромів, вірогідно, 

зумовлений мікро- і макроаспірацією рефлюксату в бронхи, стимуляцією 

вагусних рецепторів дистальної частини стравоходу та появою ваговагальних 

рефлюксів на бронхи [28, 51, 119].  

Вивчення стану моторно-евакуаторної функції шлунка здійснювалось 

із використанням 
13

С-Октаноєвого дихального тесту, обчислювали період 

напіввиведення твердої їжі з шлунка (Т ½) та коефіцієнт спорожнення (GEC). 

У хворих на ГЕРХ із реєстрацією в них кислих рефлюксів мав місце 

гіпермоторний тип скоротливості шлунка. При цьому період напіввиведення 

їжі зменшувався в 1,4 раза (p<0,05), при майже не зміненому коефіцієнті 

спорожнення. У хворих на самостійну ГЕРХ із переважанням змішаних 

рефлюксів період напіввиведення  їжі з шлунка зростав у 2,2 раза (p<0,05), а 

коефіцієнт спорожнення знижувався у 1,87 раза (p<0,05). При поєднанні 

ГЕРХ з ЕЗ мали місце також порушення моторно-евакуаторної функції 

шлунка, як і при самостійній ГЕРХ із переважанням змішаних рефлюксів 

(Т1/2 підвищувався в 1,4 раза, а показник GEC знижувався в 1,3 раза).  

Виникнення патологічних гастроезофагеальних рефлюксів у значній 

мірі якраз і залежить від порушеної моторики шлунка і дванадцятипалої 

кишки, у той час, як інфікування і ерадикація Helicobacter Pylory не 

відіграють важливої ролі в генезі ГЕРХ, що відмічається і в 4 

Маастрихтському консенсусі [178]. Окрім того, дискоординація моторно-

евакуаторної функції  верхніх відділів  шлунково-кишкового тракту, зокрема 

шлунка, є підгрунтям до появи змішаних (дуоденальних рефлюксів), 
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унаслідок дисбалансу скоротливої діяльності антрального і пілоричного його 

відділів і дванадцятипалої кишки [59, 64]. Швидкість скорочення шлунка 

також залежить від рівня деяких гастроінтестинальних гормонів, зокрема 

греліну (прямий біохімічний предиктор цього процесу) та гастрину [190, 

204]. Зниження тонусу шлунка і сповільнення періоду евакуації з нього 

нерідко поєднується з підвищеною скоротливою здатністю дванадцятипалої 

кишки і появою дуоденогастрального та гастроезофагеального рефлюксів та 

розвитком ГЕРХ [54]. Окрім того, існує певний зв’язок між появою таких 

рефлюксів із функцією гастринових рецепторів, тим більше, що гастрин 

підсилює моторну функцію шлунка.  

Детальна оцінка стану ЩЗ у хворих на ГЕРХ у поєднанні з ЕЗ свідчить, 

що у всіх обстежених зоб перебігав в еутиреоїдній формі – на це вказувала 

відсутність різниці концентрації Т3 і Т4. У той же час, у пацієнтів на ГЕРХ у 

поєднанні з вузловим ЕЗ встановлено зниження рівня ТТГ до (1,22±0,09) 

мкМО/мл (p<0,05). Залежність між рівнем ТТГ та ступенем порушень із боку 

СОС підтвердили дослідження інших клініцистів [168]. При поєднанні ГЕРХ 

із вузловим ЕЗ нами відмічено збільшення кількості кислих рефлюксів із рН 

1,00-1,99 в 1,3 раза, та зменшення з рН 2,00-2,99 та 3,0-3,99 у 2,1 раза 

(p<0,05). Зростання кількості рефлюксів із кислішим вмістом викликає 

глибші зміни СОС, чому також сприяє порушення функціонального стану 

епітелію [94], що виникає на фоні порушень функції ЩЗ. При ендемічному 

зобі також знижується об’єм виділеної слини, яка нейтралізує кислий 

рефлюксант [182]. Поряд із переважанням рефлюксів із найбільш кислим 

вмістом у хворих на ГЕРХ у поєднанні з ЕЗ сповільнюється моторно-

евакуаторна функція шлунка, та до кислих приєднуються змішані рефлюкси 

рН 8,0-8,5, частота яких була в 1,79 раза (p<0,05) більшою, ніж у хворих із 

самостійною ГЕРХ та сповільненням моторно-евакуаторної функції шлунка. 

У таких хворих також встановлено підвищений рівень холецистокініну-

панкреозиміну, що здатний гальмувати моторику шлунка [136]. 
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Таким чином, поєднання ГЕРХ з ЕЗ призводить до зростання кількості 

кислих рефлюксів із дуже високим рН та змішаних рефлюксів, які вірогідно 

обумовлені зниженням моторики шлунка, зростанням жовчевиділення 

внаслідок дії підвищеного рівня холецистокініну-панкреозиміну. На 

переважання гіпомоторної дискінезії шлунка, що була виявлена в 95 % 

хворих на ГЕРХ, свідчать також і інші дослідження [161]. 

У пацієнтів на ГЕРХ із переважанням кислих рефлюксів панель 

гормонального забезпечення мала наступний профіль: достовірне зниження 

концентрації Г-17 із середніми значеннями (4,280,21) pmol/l (р<0,05), у 

здорових осіб, відповідно, (8,85±1,37) pmol/l та Х-П із середніми значеннями 

(3,250,17) нг/мл (р<0,05), у здорових осіб, відповідно, (5,91±0,34) нг/мл. У 

той же час, у хворих із переважанням кислих рефлюксів відмічено суттєве 

підвищення концентрації П І до (375,1815,25) µg/l (р<0,05), у здорових 

(106,0±9,91) µg/l, та зниження концентрації П ІІ до (15,121,24) µg/l (р>0,05),  

норма (11,51±1,01) µg/l і підвищення коефіцієнту співвідношення П І/П ІІ до 

(22,83±1,89) ум. од, у здорових осіб (13,20±1,00) ум. од. Збільшення 

співвідношення П I до П II в 24,8 раза свідчило про високу 

кислотопродукуючу функцію шлунка [158]. 

Натомість, у хворих на ГЕРХ із переважання змішаних рефлюксів 

діагностовано гіпергастринемією (24,281,87) pmol/l (р<0,05), високий рівень 

сироваткового Х-П (7,270,42) нг/мл (р<0,05) та П ІІ (37,44±3,41) µg/l 

(р<0,05). Навпаки, у таких пацієнтів концентрація П І мала тенденцію до 

зниження, проте достовірно не відрізнялася від показників здорових осіб 

(112,278,74) µg/l (р>0,05), хоч і відмічалося достовірне зменшення 

співвідношення П І/П ІІ до (5,570,47) ум. од. (р<0,05). 

Проаналізувавши взаємозв’язок різних концентрацій Г-17 у крові з 

показниками добового моніторування рН у нижній частині стравоходу за 

допомогою методу співвідношення шансів, встановлено, що у хворих із 

низьким його рівнем переважали кислі рефлюкси з рН 3,0-3,99 (OR=8,69, 
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р=0,04) і з рН 2,0-2,99 (OR=7,43, р=0,02) і дещо рідше з рН 1,0-1,99 (OR=3,0, 

р=0,03) (див. рис 3.10). За результатами добової рН-метрії найчастіше 

(23,4±2,4) випадків у нижній третині стравоходу реєструвався рН в межах 

2,0-2,99, рідше (15,4±1,6) випадків за добу – із рН 3,0-3,99. У хворих на ГЕРХ 

у (8,9±1,9) випадків на добу виявлялись рефлюкси надто кислим вмістом з рН 

в інтервалі 1,0-1,99. Змішаних рефлюксів у хворих на ГЕРХ із низьким 

рівнем Г-17 у сироватці крові не зареєстровано. 

На думку M. Dinis-Ribeiro та ін. [195], співвідношення П I/П II, та 

ступінчате зниження першого з них на фоні зростання концентрації другого 

можуть підтверджувати розвиток атрофічного гастриту та появу жовчних 

рефлюксів. У той же час, С. Г. Мелащенко, В. М. Чорнобровий та інші [31] 

не виявили підвищення концентрації пепсиногенів у крові хворих на ГЕРХ 

інфікованих Hр. Зростання П І автори встановили лише на тлі прийому 

омепразолу. Натомість, інші дослідники діагностували зниження 

концентрації пепсиногенів у крові через два місяці після ерадикаційної 

терапії у хворих із супутньою ГЕРХ [158, 212, 222]. 

Проаналізувавши залежність між рівнем Г-17 у крові, тривалістю ГЕРХ 

і, як наслідок, прийому цими хворими інгібіторів протонової помпи (ІПП), 

встановлено, що в пацієнтів з давністю захворювання до одного року та від 

одного до п’яти років його концентрація в сироватці не відрізнялась і 

становила, відповідно, (5,41±1,12) pmol/l та (7,33±1,40) pmol/l (р>0,05). У 

75,50 % хворих на ГЕРХ із давністю захворювання більше 5 років, що 

постійно (до 10 років)  отримували ІПП, концентрація Г-17 становила 

(20,55±3,10) pmol/l, перевищуючи показники перших тривалостей недуги в 

3,8 та 2,8 раза (р1,2<0,05).  

Оцінюючи особливості інтестінального гормонального забезпечення, 

можна окреслити наступну картину. У пацієнтів із поєднаною патологією 

ГЕРХ та вузловим ЕЗ низька концентрація Г-17 (6,270,52) pmol/l (р<0,05), 

висока концентрація П І (227,9617,67) µg/l (р<0,05), асоціюється з високою 

шлунковою секрецією та кислими стравохідними рефлюксами з інтервалом 
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рН 2,0-2,99. Натомість, у пацієнтів із дифузним ендемічним нетоксичним 

зобом характерним є суттєве зростання вмісту Г-17 (24,281,87) µg/l (р<0,05), 

П ІІ (37,44±3,41) µg/l (р<0,05) та Х-П (7,270,42) нг/мл (р<0,05). Такий 

профіль гастропанелі, зазвичай, асоціюється зі зниженням моторики верхніх 

відділів ШКТ, частими лужними рефлюксами з рН 7,00-7,99.  

За результатами добового моніторування рН у нижній третині 

стравоходу у хворих на ГЕРХ у поєднанні з дифузним зобом кількість 

епізодів змішаних рефлюксів із рН 8,0-8,5 зростала до (11,1±0,5) на добу, у 

той час, як при ГЕРХ без ураження ЩЗ частота таких рефлюксів становила 

(6,2±1,1) випадків за добу (p<0,05). Вищевказані зміни відбувалися на тлі 

високого рівня Х-П, який, гальмуючи моторику шлунка, сприяє виникненню 

змішаних рефлюксів [179]. За даними літератури, між порушенням моторики 

шлунка і стравоходу може існувати прямий зв’язок, оскільки за результатами 

24 годинної амбулаторної  манометрії встановлено порушення міоелекричної 

активності шлунка в постпрандільний період, особливо брадигастричної 

активності [83].  

Також у пацієнтів із ГЕРХ та вузловим ендемічним зобом встановлено 

зниження конценрації ТТГ, яке прямо корелювало зі зменшенням рівня Г-17 

(r=0,45, p<0,01), та мав місце зворотний кореляційний зв’язок  між рівнем 

ТТГ та концентрацією П I у сироватці крові. Також мала місце пряма 

кореляційна залежність між концентрацією Х-П та ТТГ, чим і можна 

пояснити значні порушення моторики шлунка, появу змішаних рефлюксів  

при дифузному ендемічному зобі.  

Концентрація антитіл до Hр була найвищою у хворих на ГЕРХ із 

переважанням кислих рефлюксів. Дещо меншими виявили титри антитіл до 

Hр у трьох четвертих хворих на ГЕРХ у поєднанні з ЕЗ, хоча такі зміни і не 

були достовірними (χ
2
=1,270, p>0,05). У той же час, у третини хворих із 

поєднаною патологією рівень антитіл до Hр був достовірно підвищеним 

(χ
2
=5,333, p<0,05), і їм була проведена стандартна трьохкомпонентна 

десятиденна антихелікобактерна ерадикаційна терапія. 
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Таким чином, як видно з аналізу отриманих результатів, 

різноспрямований рівень інтестинальних гормонів (гастрину, 

холецистокініну-панкреозиміну) може бути однією з причин переважання у 

хворих кислих чи змішаних рефлюксів, різної концентрації пепсиногенів у 

крові та особливостей моторики шлунка. Складний патогенетичний каскад 

формування та прогресування ГЕРХ, який, окрім відомих механізмів, 

включає особливості регулювання інтестинальними гормонами моторики 

верхніх відділів езофагогастродуоденальної зони, різних варіантів рефлюксів, 

змін рівня пепсиногенів, вимагає вдосконалення методів лікування даної 

недуги [146, 160, 194, 213]. При неузгодженості складного регуляторного 

каскаду та дисмоторних проявів виникають передумови для потрапляння у 

нижню третину стравоходу агресивних компонентів шлункового соку 

(хлористоводнева кислота, пепсин) та дуоденального вмісту (жовчні кислоти, 

які, у залежності від характеру кон’югації, викликають пошкодження 

слизової оболонки при різних рН, що за умов порушення кліренсу та 

резистентності слизового бар’єру внутрішньої стінки стравоходу призводить 

до деструктивно-запальних змін у ній [9, 27, 31, 138]. У зв’язку з цим, базова 

терапія ГЕРХ, рекомендована наказом МОЗ України № 943 від 31.10.2013 

―Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі‖ потребує в 

ряді випадків доповнень з урахуванням додаткових механізмів розвитку 

ГЕРХ. Особливо, якщо брати до уваги важливу роль апудоцитів шлунка в 

патогенезі ГЕРХ, зокрема її ерозивної форми [47]. 

Згідно дизайну дослідження, хворі були поділені на три групи, у 

залежності від характеру рефлюксів та супутньої патології, а також із цих 

груп у подальшому виокремили підгрупи, залежно від добової дози ІПП 

(пантопразол по 40 мг 1 чи 2 рази на добу), його поєднання з прокінетиком та 

препаратом урсодезоксихолевої кислоти (IIА та IIБ підгрупи) і долучений до 

такої терапії препарат йоду. 
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Встановлено вищу ефективність ІПП у добовій дозі 80 мг/добу в 

пацієнтів ІБ підгрупи (по 40 мг 2 р/добу), яка проявлялася повною 

ліквідацією печії в 4 рази частіше, ніж при застосуванні дози 40 мг/добу в 

пацієнтів ІА підгрупи, а тих, у кого печія проявлялась епізодично – у 2,3 раза. 

Появу печії в нічні години по завершенню лікування не відмічали відповідно 

80,00% (ІБ підгрупа) і 40,00 % пацієнтів ІА пігрупи. Біль за грудниною в 1,8 

раза частіше зникав у тих хворих на ГЕРХ, які отримували подвійну дозу 

ІПП, а його нічний характер – у 2,3 раза. Запропонована подвійна доза ІПП 

сприяла більш повній ліквідації позастравохідних симптомів ГЕРХ, серед 

яких зникнення кашлю в ранкові години, відповідно, в 1,4 раза частіше, а 

нападів нічного апное – у 2 рази, достовірно рідше виявлялись ознаки 

парадонтозу, що узгоджується з результатами досліджень інших авторів [1, 

28]. Призначення подвійних доз ІПП в 1,3 раза частіше сприяють 

покращенню якості нічного сну у хворих на ГЕРХ. Результати впливу різних 

схем терапії ГЕРХ із кислими рефлюксами засвідчили повну нормалізацію 

стану СОС у 50,00 %, перехід з стадії В у стадію А езофагіту – у 75,00 %.  

Як після курсового призначення ІПП у традиційній, так і в подвійній 

дозі, середній показник рН у нижній третині стравоходу підвищився, 

відповідно, в 2,1 та 2,4 раза  (p1,2<0,05). При цьому загальний час реєстрації  

рН<4 скоротився в 2,3 раза після призначення ІПП у дозі 40 мг, та в 3,5 раза 

при її застосуванні в дозі 80 мг. Кількість рефлюксів із кислим рН тривалістю 

більше 5 хв теж зменшилася, відповідно, в 1,58 та 4,8 раза. Кількість же 

змішаних рефлюксів тривалістю 5 хв, що була незначною до лікування, після 

стандартної дози ІПП не змінювалася, а під дією подвійної дози знизилась в 

1,37 раза (p<0,05). Під впливом подвійної терапії ІПП більш значимо 

знижувався рН у нижньому відділі стравоходу, як у лежачому, так і в 

стоячому положенні. Як вказують H. Monnikes, B. Pfaffenberger, G. Gats та 

інші [200], дані щодо ефективності ліквідації симптомів ГЕРХ під впливом 

ІПП відрізняються значною варіабельністю, та вірогідно залежать від виду 

препаратів. У той же час, стандартні дози ІПП не завжди є ефективними та не 
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забезпечували повну ліквідацію симптомів ГЕРХ у 10-40 % хворих [13]. 

Тому з метою підвищення швидкості та ефективності ліквідації симптомів 

ГЕРХ використовуються два шляхи, серед яких  комбінація терапії ІПП з 

альгінатами або підвищення дози препарату [186]. Результати 

рандомізованих досліджень свідчать, що відношення шансів ефективної 

ліквідації печії прямопропорційні ступеню пригнічення секреції соляної 

кислоти в шлунку, а відношення шансів для ІПП склало 0,37 (95 % DI-0,32-

0,44), у той час, як для прокінетиків- 0,86 (95 % DI-0,73-1,0) [214]. Після 

курсового лікування як традиційними, так і високими дозами ІПП нами 

встановлено нормалізацію моторно-евакуаторної функції шлунка, зокрема, 

періоду напіввиведення їжі та коефіцієнту GEC. Покращення амплітуди 

скорочень шлунка під впливом терапії ІПП у високих дозах встановили й 

інші дослідники [189]. Нормалізація показників рН-грами за принципом 

зворотного зв’язку, вірогідно, сприяла нормалізації рівня Г-17 у крові 

хворих, що отримували подвійну дозу ІПП і деякій тенденції до його 

нормалізації в групі хворих, що отримували ІПП у стандартних дозах. 

Знижена до лікування у хворих на ГЕРХ із переважанням кислих рефлюксів  

концентрація Х-П підвищилась у 1,27 рази після курсового прийому ІПП у 

дозі 40 мг, та в 1,61 раза в дозі 80 мг. Після терапії ІПП також встановлено 

достовірне зниження рівня П I в 1,3 раза (p<0,05) у хворих ІА, та у 2,3 раза – 

ІБ підгрупи. Співвідношення П I/П II дещо зменшилось у хворих IA 

підгрупи, та майже нормалізувалось у пацієнтів, які отримували подвійну 

дозу ІПП (ІБ підгрупа). У випадках виявлення до лікування високого титру 

антитіл до Hр і долучення до ІПП антихелікобактерної терапії, повна 

ерадикація мала місце у випадку призначення подвійної дози ІПП.  

У хворих на ГЕРХ із переважанням рефлюксів із рН 7,0-7,8, розділених 

на дві підгрупи у залежності від способу лікування, одна з них отримувала 

ІПП згідно протоколу №943 від 31.10.2013 року, а інша, поряд із прийомом 

пантопразолу в дозі 40 мг, отримувала урсодезоксихолеву кислоту по 250 мг 

1 раз на добу – а ітоприд гідрохлорид по 50 мг 3 р/д протягом 30 діб. 
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Зменшення болю, як одного з провідних симптомів цієї форми, мало місце в 

50% хворих ІІА та у 80 % ІІБ підгруп. Печія же зникала лише в 15% пацієнтів 

IIA та в 75 % IIБ підгруп. Включення до комбінованої терапії прокінетика та 

урсодезоксихолевої кислоти мало більш достовірний вплив на такі прояви 

ГЕРХ як нудота, гіперсалівація, дисфагія та одинофагія. Призначення 

комбінованої терапії мало суттєвий вплив на позастравохідні прояви ГЕРХ. 

Як указують S. Ndraha [198] та E. Tsoukali, D. Sifrin [228], для зниження 

частоти слабокислих та некислих рефлюксів доцільним є поєднання ІПП і 

прокінетиків. Нормалізація показників, що характеризують якість сну, теж 

більш достовірно поліпшувалась у пацієнтів зі змішаними рефлюксами, яким 

призначалася комбінована терапія. Призначення ІПП у стандартній дозі у 

хворих на ГЕРХ із переважанням змішаних рефлюксів лише в 20 % випадків 

сприяло досягненню повної ендоскопічної ремісії захворювання. 

Застосування комплексної терапії з включенням прокінетика та препарату 

урсодезоксихолевої дало можливість нормалізувати СОС у половини 

пацієнтів, а в решти ерозивні дефекти були на стадії епітелізації. При цьому 

навколишня слизова, на відміну від її стану у хворих із лужними 

рефлюксами, які отримували стандарту терапію ІПП, набувала рожевого 

кольору при відсутності її пухкості, гіперемії, що відмічались у IIA підгрупі. 

Такі відмінності зумовлені здатністю жовчних кислот, соляної кислоти, 

пепсину, в умовах їхнього тривалого контакту з СОС призводити до 

інтенсивного поділу епітеліальних клітин. При цьому їхні теломери швидко 

вкорочуються, а дані клітини втрачають свої основні функції і піддаються 

апоптозу [167]. Унаслідок смерті клітин багатошарового плоского епітелію 

вони заміщуються проліферуючими клітинами ШКТ, стійкими до дії 

пошкоджувальних компонентів змішаного вмісту та метаплазуються з 

формуванням стравоходу Барретта. Окрім того, соляна кислота індукує 

активність циклооксигенази-2, що підвищує синтез простагландинів, які 

володіють протиапоптичним ефектом. Приєднання до ІПП препарату 

урсодезоксихолевої кислоти мало езофагоцитопротективний ефект за 
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рахунок її гідрофобних та холеретичних властивостей, зокрема відсутності 

негативного впливу на мембрани клітин багатошарового епітелію, та 

конкурентного запалення рецепторів урсодезоксихолевої кислоти і 

витіснення токсичних гідрофобних жовчних кислот, здатних руйнувати ДНК 

клітини такого епітелію [167]. Урсодезоксихолева кислота також стабілізує 

фосфоліпідний шар клітинних мембран епітеліоцитів та є цитопротектором у 

відношенні інших ушкоджувальних факторів дуоденального рефлюксату 

[31]. Істотному покращенню стану слизової нижньої третини стравоходу у 

хворих із переважанням змішаних рефлюксів також сприяло скорочення часу 

реєстрації рН<7 у 1,4 рази з (78,18±0,27) до (54,25±0,5), (p<0,05) при 

призначенні традиційних доз ІПП, та у 3,72 рази з (75,97±1,27) до 

(20,44±0,97), (p<0,05) у хворих, яким застосовувалась комплексна терапія з 

включення ІПП, препарату урсодезоксихолевої кислоти та прокінетика. 

Отриманий ефект слід вірогідно пояснити тим фактом, що при pH>7 

пошкоджуючий вплив на СОС мають не тільки пепсин, лізолецитин і 

кон’юговані жовчні кислоти, але й трипсин та некон’юговані, а на фоні 

антисекреторної терапії зростає якраз пул кон’югованих жовчних кислот, які 

легше проникають у СОС і володіють більш вираженим пошкоджувльним 

ефектом. Тому долучення до ІПП прокінетика і препарату 

урсодезоксихолевої кислоти, знижуючи рН, підсилюють ефект ІПП [220]. 

Також ефективність препаратів урсодезоксихолевої кислоти при лікуванні 

ГЕРХ із перевагою змішаних рефлюксів підвищується у випадках комбінації 

їх із прокінетиком [55], чим вірогідно і можна пояснити більше зниження 

тривалості змішаного рефлюксу у обстежених нами хворих. На відміну від 

пацієнтів на ГЕРХ із переважанням кислих рефлюксів, при змішаних 

встановлений сповільнений тип моторики шлунка, а після завершення терапії 

період напіввиведення їжі з нього прискорився в 1,4 раза під впливом терапії 

ІПП, та в 1,94 раза після комплексного лікування. Коефіцієнт спорожнення 

(GEC) мав тенденцію до зростання у хворих ІІА підгрупи, та достовірно 

підвищився в 1,75 раза (p<0,05) під впливом комбінованої терапії в ІІБ 
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підгрупі. Додатковим фактором, який сприяє більш тривалому контакту 

рефлюксата з СОС є сповільнене спорожнення шлунка та наявність 

діафрагмальної кили, тому більш значне пришвидшення коефіцієнту 

спорожнення можна розглядати як позитивний ефект запропонованої 

комплексної терапії. Таке покращення скоротливої функції шлунка можна 

пояснити отриманими в нашому дослідженні позитивними результатами 

зниження рівня Г-17 у крові в 1,3 раза під впливом стандартної, та в 3 раза 

(p<0,05) у хворих на ГЕРХ, які отримували комплексну терапію. Рівень Х-П 

під впливом традиційної терапії достовірно не змінювався, а при залученні 

до неї прокінетика та препарату урсодезоксихолевої кислоти знизився на 1,09 

нг/мл, та майже наблизився до показника у здорових. L. Agréus, T. Storskrubb, 

P. Aro  та інші [157] вважають, що більше ніж у 63 % хворих печія зумовлена 

не рефлюксом кислоти, а іншими причинами, серед яких закидання у 

стравохід дуоденального вмісту, виділення якого в фізіологічних умовах 

якраз і стимулює холецистокінін-панкреозимін. Методом рангової кореляції 

нами виявлений прямий тісний кореляційний зв’язок (r=0,81, p<0,01) між 

показником періоду напіввиведення пробного сніданку зі шлунка, та рівнем 

холецистокініну-панкреозиміну. Отримані дані підтверджують думку інших 

авторів, що причинами печії, як провідного симптому ГЕРХ, можуть бути 

сповільнена евакуація з шлунка та вісцеральна гіперчутливість [187]. 

Що стосується динаміки рівня пепсиногенів у хворих на ГЕРХ із 

переважанням змішаних рефлюксів, то після традиційної терапії 

концентрація П I мала тенденцію до зниження, а рівень П II зменшився в 1,48 

раза (p<0,05), та все ще залишався вищим показника в здорових (25,82±0,06) 

µg/l, при нормі (11,51±1,01) µg/l. Натомість, застосування стандартної дози 

ІПП, прокінетика та урсодезоксихолевої кислоти призводило до зниження 

рівня П II у 2,95 раза при недостовірній динаміці П I. Зниження рівня П II 

свідчить про зменшення проявів атрофії слизової оболонки шлунка та 

кількості змішаних рефлюксів [164]. Про зменшення патологічного процесу в 

СОС у хворих на ГЕРХ із переважанням змішаних рефлюксів свідчить деяке 
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зниження концентрації антитіл Ig G після проведеної трьохкомпонентної 

антихелікобактерної терапії, тим більше, що ерадикація Hр не може бути 

причиною появи чи погіршення перебігу ГЕРХ [110, 172, 195], а покращення 

моторики шлунка після ерадикації сприяє зменшенню числа рефлюксів в 

стравохід. Інфекція Hр також впливає на нейро-ендокринну регуляцію 

функцій стравоходу і шлунка, а на прикладі греліну показано, що він 

позитивно корелює з плазмовим рівнем П I і співвідношенням ПГ I/ПГ II та 

зворотно з рівнем Г-17 [204], а зниження рівня П I свідчить про зменшення 

факторів агресії на СОС. 

Поєднання ГЕРХ з ЕЗ змусили нас вивчити ефективність призначення 

препарату йоду до комплексної терапії таких хворих. Наявність контрольної 

групи, що отримувала лише стандартну терапію, дозволило оцінити її вплив 

на основні клініко-патогенетичних механізмів розвитку ГЕРХ на 

функціональний стан ЩЗ. Контроль рівня йодурії в динаміці засвідчив, що 

під впливом препарату, який його містить (калію йодид), концентрація йоду 

найбільш виразно підвищувалася при ГЕРХ із ступенем А езофагіту, а 

найменше при езофагіті С та D, в яких переважали кислі рефлюкси. Також у 

них мало місце інфікування Hр, а проведена ерадикаційна терапія в 

поєднанні з прокінетиком та препаратом йоду сприяла повній ерадикації. 

Монотерапія ІПП у хворих із поєднаною патологією сприяла зникненню 

болю в нижній загруднинній ділянці лише в половини, а під впливом 

комплексної терапії – у 85,00 % обстежених. Під впливом комплексного 

лікування поєднання ГЕРХ та ЕЗ частіше зникла регургітація, в 1,88 раза – 

дисфагія, у половини хворих – нудота. Одночасно, у хворих з поєднанням 

ГЕРХ та ЕЗ під впливом комплексної терапії частіше, ніж після монотерапії 

зникали прояви кардіального та бронхопульмонального синдромів, хоча такі 

симптоми, як першіння в горлі та відчуття стороннього тіла утримувались у 

40,00% обстежених, що слід пояснити збільшенням розмірів самої ЩЗ. Під 

впливом комплексної терапії більш ефективно покращувалась якість та 

тривалість сну, яка достовірно (p<0,05) збільшилась. Монотерапія 
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стандартними дозами ІПП сприяла нормалізації стану СОС при поєднаній 

патології в 50,00 % хворих, а її поєднання з прокінетиком та препаратом йоду 

– у 80,00 % хворих. На вищу ефективність поєднаного прийому ІПП з 

прокінетиком у хворих на ГЕРХ і захворюванням ЩЗ указують й інші автори 

[169]. Також під впливом комплексного лікування у хворих на ГЕРХ із 

патологією ЩЗ у 2,7 раза зменшився контакт змішаного рефлюксату зі СОС, 

у той час, як під впливом монотерапії ІПП - лише в 1,2 раза. Показник 

DeMeester достовірно (p<0,05) знизився у хворих ІІІБ підгрупи і не змінився 

в пацієнтів ІІІА підгрупи. Як під впливом монотерапії, так і комбінованого 

лікування з включенням прокінетика і калію йодиду, покращувалася моторна 

функція шлунка за рахунок скорочення періоду напіввиведення твердого 

сніданку в 1,2 раза та в 1,5 раза з одночасною нормалізацією коефіцієнта 

GEC.  

У ІІІ А підгрупі при дифузному ендемічному нетоксичному зобі рівень 

Г-17 після лікування становив (9,570,57) pmol/l (р>0,05), П І –  

(103,9824,24) µg/l (р>0,05), П ІІ – (14,270,33) µg/l (р<0,05). 

Оцінивши концентрацію гастрину, холецистокініну-панкреозиміну, 

пепсиногену I, пепсиногену II та їхнє співвідношення  в пацієнтів ІІІБ 

підгрупи при вузловому нетоксичному зобі після проведеного курсового 

лікування відмічено достовірне підвищення рівня Г-17 з (6,480,52) pmol/l до 

(8,220,31) pmol/l (р1<0,05), зниження рівня П І з (19,850,63) µg/l до 

(124,2511,11) µg/l (р1<0,05), а за рахунок останнього – зниження індексу 

співвідношення П І/П ІІ з (19,850,6) ум. од. до (14,240,34) ум. од. (р1<0,05). 

Натомість, у пацієнтів із ГЕРХ та дифузним нетоксичним зобом по 

завершенні лікування простежується зниження рівня Г-17 (9,570,57) pmol/l 

(р1<0,05), П ІІ (14,270,33) µg/l (р1<0,05) і Х-П (6,010,14) нг/мл (р1<0,05). 

Покращення регуляції шлункової секреції, зокрема пепсиновиділення, 

нормалізація П I, як маркера покращення стану слизової оболонки шлунка, 

нормалізація його моторики, поряд зі зниженням кількості рефлюксів та часу 
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контакту рефлюксанта з слизовою оболонкою нижньої третини стравоходу, 

можуть розглядатися, як головні механізми, через які реалізується вплив 

розроблених методів лікування ГЕРХ у поєднанні з ЕЗ. Пантопразол у 

подвійній дозі володіє більш вираженим терапевтичним ефектом у 

порівнянні зі стандартною терапією при ГЕРХ із кислими рефлюксами. У той 

же час, у випадках переважання змішаних рефлюксів більш виражений 

терапевтичний ефект отримали при включенні до ІПП прокінетика та 

препарату урсодезоксихолевої кислоти. Комбінації ІПП і препарату 

урсодезоксихолевої кислоти при важких формах ГЕРХ, зокрема стравоході 

Барретта, рекомендують надавати перевагу і інші клініцисти [69,148]. 

Включення в комплексну терапію йодиду калію дозволило покращити 

функціональний стан ЩЗ та координацію між рівнем інтестинальних 

гормонів, секреторну і моторно-евакуаторну функцію шлунка і стравоходу, 

тим більше, що роль гастрину у формуванні секреторно-рухових розладів 

при ГЕРХ залишається важливою [84].  

Таким чином, у пацієнтів на ГЕРХ, як самостійним захворюванням, так 

і її поєднанні з ЕЗ встановлений різноспрямований рівень інтестинальних 

гормонів може бути однією з причин переважання кислих чи змішаних 

рефлюксів, різних варіантів моторики шлунка, а одним з регулюючих 

факторів таких порушень є рівень холецистокініну-панкреозиміну. 

Встановлено, що виявлення високої концентрації пепсиногену I 

супроводжується більш значними пошкодженнями стравоходу, а зростання 

рівня пепсиногену II та зниження їхнього співвідношення свідчить про 

поступлення в рефлюксат компонентів дуоденального вмісту. При лікуванні 

пацієнтів з ерозивними формами ГЕРХ перевага повинна надаватися 

застосуванню подвійних доз ІПП, що являються найбільш сильними 

антисекреторними препаратами. Встановлена ефективність ітоприду 

гідрохлориду як прокінетика, що покращує моторно-евакуаторну функцію 

шлунка, зменшує кількість рефлюксів. При наявності змішаних рефлюксів 

найкращий ефект досягається при комбінації ІПП, прокінетика з препаратом 
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урсодезоксиолевої кислоти. У випадках розвитку ГЕРХ та ендемічного зобу 

доцільним є залучення до комплексної терапії ГЕРХ препарату йоду. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Широка поширеність гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, часте 

відновлення симптомів після завершення традиційної терапії, поява 

позастравохідних  синдромів, нерідко її поєднання з іншими 

захворюваннями, значно погіршує якість життя, зумовлює необхідність 

вивчення додаткових ланок патогенезу та вдосконалення методів терапії 

поєднаної патології. 

2. Особливістю клінічної картини ізольованої гастроезофагеальної 

рефлюксної хвороби є переважання класичних проявів, а саме печії 

(спостерігалась в 1,16 раза частіше ніж при її поєднанні з ендемічним зобом), 

болю за грудниною в нижній третині (відзначався в 1,42 раза), зригування та 

регургітації (виявлялись в 1,67 раза). У випадках поєднання 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби з ендемічним зобом частіше 

виявляли симптоми езофагокардіального (у 3,1 раза), езофагопульмонального 

(у 2,9 раза) та орофарингеального синдромів (у 3,8 раза).  

3. За результатами ендоскопічного дослідження стравоходу, при 

ізольованій гастроезофагеальній рефлюксній хворобі переважно 

діагностували А (23,75%), В (37,50%), та С (25,00%) ступені езофагіту, згідно 

з Лос-Анджелеською ендоскопічною класифікацією, а при поєднаній 

патології частіше виявляли С  (47,50%) та D (22,50%) ступені езофагіту. 

4. За даними добового моніторування рН у нижній третині стравоходу, у 

хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу без супутніх захворювань, 

майже з однаковою частотою реєстрували кислі і змішані рефлюкси. 

Кількість епізодів кислої регургітації становила (57,05±0,08) випадків, час 

утримання рН<4 – (77,24±5,14) хв за добу. Частота рефлюксів змішаним 

вмістом із рН>7  становила, відповідно, (9,070,05) випадків, їхня  тривалість 

– (75,250,61) хв за добу. При поєднанні гастроезофагеальної рефлюксної 

хвороби з ендемічним зобом кількість епізодів змішаних рефлюксів 

перевищувала кількість кислих в 1,2 раза, а їхня тривалість – в 1,16 раза. 
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5. У випадках переважання кислих стравохідних рефлюксів встановлено 

підвищення скоротливої функції шлунка з Т½ (45,251,34) хв (р<0,05), а за 

появи змішаних рефлюксів спостерігався сповільнений тип з Т½ 

(139,2411,87) хв (р<0,05). У хворих на гастроезофагеальну рефлюксну 

хворобу, поєднану з ендемічним зобом, характерним є переважання 

нормотонічного варіанту порушення моторно-евакуаторної функції шлунка.  

6. У хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу з низьким рівнем 

гастрину-17 у сироватці крові переважали кислі рефлюкси з рН 3,00-3,99 

(OR=8,69 p=0,04), рН 2,00-2,99 (OR=7,43, p=0,02), і рН 1,00-1,99 (OR=3,0 

p=0,03), а за підвищення його концентрації частіше реєструвалися змішані 

рефлюкси з рН в інтервалі 7,00-7,99 (OR=2,6, p=0,04). У пацієнтів із 

гастроезофагеальною рефлюксною хворобою та вузловим ендемічним 

нетоксичним зобом виявлено зниження концентрації тиреотропного гормону, 

ступінь якого корелював зі змінами вмісту гастрину-17 (r=0,45, р<0,01). 

Сильні прямі кореляційні зв’язки між рівнями тиреотропного гормону та 

холецистокініну-панреозиміну (r=0,74, р<0,01) та гастрину-17 (r=0,58, 

р<0,01)  встановлено у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу з 

дифузним ендемічним нетоксичним зобом.    

7. У хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу при переважанні 

кислих рефлюксів концентрація пепсиногену І у крові в 3,5 раза 

перевищувала показники в здорових, а рівень пепсиногену ІІ не відрізнявся 

від норми при підвищенні їхнього співвідношення, а при переважанні 

змішаних –  концентрація пепсингогену І у крові була в межах норми при 

підвищенні рівня пепсиногену ІІ до (37,44±3,41) µg/l та зменшення їхнього 

співвідношення до (5,57±0,47) ум. од. У пацієнтів із поєднанням 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та вузлової форми ендемічного 

зобу спостерігали високу концентрацію пепсиногену І (227,9617,67) µg/l та 

зростання співвідношення пепсиноген І/пепсиноген ІІ до (19,950,85) ум. од, 



160 

 

а при дифузній формі відмічено високий рівень пепсиногену ІІ  (37,416,41) 

µg/l.  

8. Комбінована терапія гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в 

поєднанні з ендемічним зобом з одночасним призначенням інгібітора 

протонової помпи, прокінетика та препарату йоду сприяла найбільш 

вираженій динаміці клінічних і ендоскопічних проявів. Повне усунення печії  

відмічено в 75,00%, типового больового синдрому – у 85,00%, кардіального 

та бронхопульмонального – у 90,00%. Водночас спостерігали зменшення 

кислотопродукуючої функції шлунка та інших компонентів рефлюксу (індекс 

DeMeester знизився в 1,2 раза), нормалізувалася моторно-евакуаторна 

функція шлунка (скорочення Т ½ в 1,2 раза та GEC до (4,010,08) ум. од, 

р<0,05), рівні інтестинальних гормонів (підвищення рівня гастрину-17 до 

(8,220,31) pmol/l (р<0,05) при вузловому ендемічному зобі  та зниження 

його концентрації до (9,570,57) pmol/l (р1<0,05) і холецистокініну-

панкреозиміну до (6,010,14) нг/мл (р1<0,05) при дифузному ендемічному 

зобі), при синергійній нормалізації гастропанелі (зниження рівня 

пепсиногену І та індексу співвідношення пепсиноген І / пепсиноген ІІ при 

вузловому ендемічному зобі, а також зниження рівня пепсиногену ІІ при 

дифузному ендемічному зобі). 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Із метою встановлення поєднаної патології при ГЕРХ із переважанням 

позастравохідної симптоматики необхідно досліджувати йодурію, та за умов 

дефіциту йоду доцільно оцінювати тиреоїдний статус та проводити 

ультрасонографію щитоподібної залози. 

2. За умов ізольованої ГЕРХ при переважанні кислих рефлюксів слід 

застосувати подвійні дози інгібітора протонової помпи (пантопразол у дозі 40 

мг/д 2 рази на добу протягом 30 діб).  

3. При переважанні змішаних рефлюксів при ізольованій ГЕРХ до 

лікувальної програми хворих доцільним є включення, поряд із 

пантопразолом у дозі 40 мг 1 раз на добу, також урсодезоксихолевої кислоти 

(по 250 мг 1 раз на добу) та ітоприду гідрохлориду (по 50 мг 3 рази на добу 

протягом 30 діб).  

4. При наявності ГЕРХ у поєднанні з ендемічним зобом для загоювання 

ерозивно-запальних змін слизової оболонки нижньої третини стравоходу, 

оптимізації моторно-евакуаторної функції шлунка, зменшення ацидної 

агресії і корекції стану щитоподібної залози слід призначати пантопразол (40 

мг/д 1 раз на добу), ітоприд гідрохлорид (50 мг 3 рази на добу) і калію йодид 

(200 мкг на добу 30 діб). 
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