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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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. За  даними досліджень, 

проведених у різних країнах Європи та США симптоми ГЕРХ відмічаються в 10,00-

40,00% населення, а щоденно – в 7,00% (Pace F., 2011). Рецидивуючий перебіг 

захворювання вимагає значних витрат на лікування, а  розвиток тяжких ускладнень 

призводить до стійкої втрати працездатності, інвалідності та смертності (Бабак О. Я.,    

2012; Звягинцева Т. Д., Чернобай А. И., 2012; Щербинина М. Б.,  2013).  

ГЕРХ є багатофакторним захворюванням, у виникненні якого мають значення 

недостатність кардії, рефлюкс шлункового і дуоденального вмісту, зниження 

стравохідного кліренсу і резистентності слизової оболонки стравоходу (Осьодло Г. 

В., Радушинська М. В.,  2014; М. А. Ливзан 2015). На тонус нижнього стравохідного 

сфінктера впливають чисельні екзогенні та ендогенні чинники, зокрема 

гастроінтестинальні  гормони (глюкагон, гастрин, соматостатин, холецистокінін, 

секретин, вазоінтестинальний пептид, енкефаліни) (Mario Di F., Goni E., 2015). 

Недостатньо з’ясованою залишається дія на слизову оболонку стравоходу 

пепсиногенів І і ІІ (П I і П II), рівні яких у крові є  маркерами секреторного процесу, 

оскільки відображають стан залоз тіла і фундального відділу шлунка (Attwod S. E. et 

al., 2010). Важливу роль у розвитку ГЕРХ відіграє порушення моторної діяльності 

езофагогастродуоденальної зони, що призводить до закидання в стравохід жовчі та 

панкреатичного секрету (Chourasia D., 2011).  

Актуальною є також проблема йододефіцитних захворювань, оскільки в 

регіонах із нестачею йоду проживає майже 30,00% населення планети. Поширеність 

йододефіцитних захворювань у світі коливається від 1,30 до 10,30% (Savina L. V. et 

al., 2006; Busl J., 2011).  В України дефіцит йоду в харчуванні спостерігається на всій 

території (Паньків В. І., 2012), його поширеність зростає з року в рік і становить 

170,4 випадків на 100 тис. населення (Камінський О. В., 2015). Тому доцільним є 

вивчення перебігу захворювань внутрішніх органів на тлі патології щитоподібної 

залози (ЩЗ) (Федив А. И., Москалюк И. И., 2013). 

 Унаслідок зміненого тиреоїдного статусу розвиваються порушення моторної 

та секреторної функцій травного каналу. Однак роль ЩЗ у регуляції 

антирефлюксних механізмів гастроезофагеальної зони і підтримання резистентності 

слизової оболонки стравоходу (СОС) залишається недостатньо вивченою 

(Солоденова М. Е., 2008; Беланова О. П., 2009; Yaylaliet O. et al., 2009). 

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 (ЕЗ). 

2. Дослідити характер змін моторно-евакуаторної функції шлунка та показники 

добової рН-метрії у нижній третині стравоходу.  

3. Встановити роль гастрину-17 (Г-17), холецистокініну-панкреозиміну (Х-П) 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. 

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 хромоендскопією), вивчення 

стану моторно-евакуаторної функції шлунка (за допомогою 
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дихального тесту), імуноферментні (визначення рівнів Г-17, Х-П, П I та П II, антитіл 

до Helicobacter рylori (Нр), концентрації тиреотропного гормону гіпофізу (ТТГ), 

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 перебугу 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 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 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 
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С-октаноєвого дихального тесту. Автором самостійно створена база 

наукових даних для проведення їхнього аналізу, статистичної обробки отриманих 

результатів, оформлена дисертаційна робота. Планування дослідження та 

обговорення отримання  результатів, висновків і практичних рекомендацій 

проводилось разом із науковим керівником.  

Апробація результатів роботи. 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. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 201 сторінці 

машинописного тексту, її основний текст займає 154 сторінки. Дисертація 

складається зі вступу, огляду літератури, характеристики матеріалів і методів 

дослідження, двох розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів 

дослідження, висновків, практичних рекомендацій, додатків. Дисертація 

ілюстрована 49 таблицями, 29 рисунками. Список використаної літератури включає 

234 джерел, із них кирилицею – 140, латиною – 94 джерело.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали і методи дослідження. 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 ГЕРХ та в 40 – при її поєднанні з ЕЗ.  

Пацієнти перебували на стаціонарному лікуванні в університетській клініці ІФНМУ 

та гастроентерологічному відділення міської клінічної лікарні №1 м. Івано-

Франківська. 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). ЕЗ діагностували на основі анамнезу захворювання, пальпації, 

результатів ультразвукового дослідження ЩЗ та визначення гормонального 

тиреоїдного статусу. Критеріями включення в дослідження були – наявність у 

пацієнтів скарг на печію, дисфагію, біль у грудях та ін., ерозивна форма ГЕРХ,  

клінічні, інструментальні та лабораторні ознаки йододефіцитних станів. Критеріями 

виключення з дослідження служили: діагностована за допомогою 

фіброезофагогастродуоденоскопії (ФГДС)  неерозивна форма ГЕРХ; а за 

результатами 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 ними препаратів, що застосовувались у 

дослідженні; відмова від участі в дослідженні; гіпертиреоз. 

Діагноз ГЕРХ підтверджували за результатами детальної оцінки клінічної 

картини з використанням анкети ReQuest, адаптованої А. А. Шептуліним (2009). 

Якість життя всім хворим визначали за  характером сну, оцінку якого проводили за 

допомогою Пітсбурського індексу якості сну (Pittsburg Sleep Quality Index; PSQI) в 

1989 році. 



 

 

ФЕГДС проводили з використанням апарату фірми «Olympus» GIF-XPE. 

Оцінювали стан СОС, шлунка та дванадцятипалої кишки; визначали наявність чи 

відсутність запального ексудату, фібринозних нашарувань, ерозій та виразок, їхню 

локалізацію, розміри, інфільтрацію навколо них, характер дна виразки та її країв, а 

ступінь ушкодження стравоходу визначали згідно Лос-Анджелеської класифікації 

(А, В, С, D). Для структурної деталізації змін слизової оболонки при проведенні 

ФЕГДС проводили хромоскопію  з застосуванням барвника (розчин Люголю) для 

поліпшення візуалізації та уточнення місця взяття біопсії. 

Нижньостравохідний рН-моніторинг у нічний та денний періоди проводили 

ацидогастрографом АГ-1рН-М. При аналізі добового моніторування рН у нижній 

третині стравоходу оцінювали наступні показники шкали DeMeester: загальне число 

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

добу; максимальна тривалість кислого рефлюксу з рН <4,0; загальне число 

рефлюксів із 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; загальний показник 

DeMeester. 

Моторно-евакуаторну функцію шлунка досліджували за допомогою 
13

С-

октаноєвого дихального тесту. Аналіз повітря проводили на інфрачервоному 

аналізаторі IRIS (Wagner-Analysen-Technic, Німеччина). Будували криву 

концентрації 
13

СО2 та обчислювали період напіввиведення твердої їжі зі шлунка в 

хвилинах (Т½) та коефіцієнт спорожнення (GEC). 

Усім пацієнтам також проводили ультразвукове дослідження ЩЗ стандартною 

методикою за допомогою апарату “MyLab™50”. Функціональний стан ЩЗ 

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 ТТГ тим же методом.  Методика 

визначення проведена згідно з рекомендаціями виробника. 

Дослідження концентрації Г-17, П І та П ІІ та кількісне визначення антитіл IgG 

до Hp проводили в крові натще з використанням тест-системи GasroPanel BIOHIT 

(Фінляндія) імуноферментним методом (ІФА). Дослідження концентрації Х-П в 

сироватці крові виконували 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" (Регістраціонное свідоцтво МОЗ України 

N6683 / 2007 від 3 грудня 2010).  

Залежно від застосованих лікувальних методик, усі обстежені хворі на 

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

на підгрупи. 

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

IА підгрупа (n=20) – пацієнти, які отримували базисну терапію – ІПП 

пантопразол у дозі 40 мг/д 1 раз на добу 30 діб. 



 

 

IБ підгрупа (n=20) – пацієнти, які отримували той же ІПП у дозі 40 мг/д 2 рази 

на добу 30 діб. 

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

ІIА підгрупа (n=20) – пацієнти, які отримували базисну терапію – ІПП у дозі 40 

мг/д 1 раз на добу 30 діб. 

ІIБ підгрупа (n=20) – пацієнти, які отримували ІПП пантопразол у дозі 40 мг/д 

1 раз на добу, урсодезоксихолеву кислоту 250 мг 1 раз на день увечері, прокінетик 

ітоприд гідрохлорид 50 мг 3 рази на день 30 діб. 

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

IIIА підгрупа (n=20) – пацієнти, які отримували базисну терапію – ІПП в дозі 

40 мг/д 1 раз на добу 30 діб. 

IIIБ підгрупа (n=20) – пацієнти, які отримували пантопразол у дозі 40 мг/д 1 

раз на добу ітоприд гідрохлорид 50 мг 3 рази на добу і калію йодид 200 мкг на добу 

30 діб. 

Ерадикаційна терапія проведена у 62,50 % пацієнтів, включених у 

дослідження. Згідно з основними положеннями Маастрихту 3 та 4 із метою 

ерадикації Нр хворим призначали амоксицилін по 1000 мг 2 рази на добу, 

кларитроміцин 500 мг 2 рази на добу 10 діб.  

Хворі обстежувалися в перші дні перебування в стаціонарі, на 14-15-у добу, 

після лікування і через 1 міс. 

Перед початком досліджень всі хворі підписали карту інформованої згоди 

(форма затвердження комісією з питань біомедичної етики ДВНЗ “Івано-

Франківський національний медичний університет”) на проведені дослідження та 

лікування. Усі дослідження виконані з дотриманням основних положень GСР (1996 

р.), Конвенції ради Європи про права людини 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. 

Статистичну обробку отриманих результатів проводили з допомогою 

комп’ютерної програми STATISTICA-8 та пакету статистичних функцій програми 

"Microsoft Excel" на персональному комп’ютері. Вираховували середню 

арифметичну величину М, середнє квадратичне відхилення δ, середню помилку 

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

арифметичних «р». Кореляційний аналіз проводили за коефіцієнтом Пірсона. 

Обчислювали відношення шансів (Odds ratio, OR), вираховуючи 95,00% довірчий 

інтервал, чутливість (Se), специфічність (Sp), позитивну та негативну прогностичну 

цінність, χ
2
 критерій. 

Результати дослідження та їх аналіз. Обстежено 120 хворих, з яких у 40 

ГЕРХ поєднувалась з еутироїдним 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. 

Постійна печія турбувала 72,50% пацієнтів із ГЕРХ, 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). Поява печії при 

ізольованій ГЕРХ мала 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%.  

Біль за грудниною в її нижній третині діагностований у майже 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 турбував лише 

5,00% хворих, а нічний - у 4,6 раза рідше, ніж при самостійному перебігу. При ГЕРХ 

на тлі ЕЗ достовірно частіше реєстрували дисфагію (χ
2
=17,07, p<0,01), нудоту 

(χ
2
=3,750, p>0,05). Для поєднаної патології домінуючими були скарги на прояви 

екстракардіального, бронхопульмонального, орофарингеального синдромів, що 

виявлялись, відповідно, у 3,2; 1,9 і 3,7 раза частіше, ніж при самостійній ГЕРХ.  

Вивчення якості сну за допомогою Пітсбурського індексу засвідчило 

утруднене засинання в 70,00% пацієнтів, а 91,25% хворих оцінювали якість свого 

сну як незадовільну. Особливостями порушення сну у хворих на ГЕРХ у поєднанні з 

ЕЗ був його поверхневий характер (85,00% хворих) з епізодами нічного 

пробудження чи ранкового недосипання, сонливість у другій половині дня, яку 

відмічали в 75,50% хворих. У хворих на ГЕРХ зростав час засинання до (78,94±7,74) 

хв при показнику в здорових осіб (15,581,22) хв, раніше наступало пробудження та 

зменшувався сумарний час реального сну до (4,45±0,29) год при тривалості в осіб 

без проявів ГЕРХ (7,220,85) год.  

За допомогою ФЕГДС та хромоендоскопії у всіх пацієнтів підтверджені зміни 

СОС. Вони проявлялися вогнищевою або дифузною еритемою та ерозивними 

дефектами розташованими на верхівках складок. Ступінь А рефлюкс-езофагіту був 

діагностований у 23,75% хворих без супутнього ураження ЩЗ і лише в 7,50% 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 поєднувалася з ЕЗ 

(χ
2
=6,154, p<0,05). Ступінь D ГЕРХ теж частіше діагностували 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. Серед хромоендоскопічних ознак ураження нижньої третини 

стравоходу в зонах гіперемії відмічали забарвлені ділянки у вигляді “плямок”, 

“острівків”, “язичків”, “смужок”.  

У результаті проведеної добової рН-метрії в 50,00% пацієнтів з ерозивною 

ГЕРХ встановлено переважання кислих рефлюксів. Натомість, в іншої половини 



 

 

обстежених мали місце змішані рефлюкси. У той же час, при поєднанні ГЕРХ з ЕЗ, у 

70,00% встановлювали змішані, і лише в 30,00% кислі. Контакт кислого вмісту зі 

СОС при самостійній ГЕРХ був протягом (77,24±5,14) хв, а при її поєднанні з ЕЗ – 

(58,852,29) хв. При поєднаній патології збільшувалася тривалість контакту СОС із 

компонентом змішаного вмісту до (68,28±0,37) хв, у той час як у випадках 

самостійної ГЕРХ експозиція змішаного рефлюксанту з СОС тривала лише 

упродовж (33,08±0,15) хв. Зіставлення появи рефлюксів із клінічними симптомами 

показало, що при переважанні кислих рефлюксів біль у нижній третині стравоходу 

мав місце в (75,15±5,58) %, регургітація – у (72,98±4,38) %, гіперсалівація – у 

(86,11±7,15) %, дисфагія – у (68,74±2,28) % випадків. Натомість хворих із 

переважанням змішаних рефлюксів турбували 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 основними скаргами були 

нудота (76,64±5,52) %, прояви бронхопульмонального (73,48±5,53) % та 

орофарингеального (92,72±6,14) % синдромів.  

Вивчення стану моторно-евакуаторної функції шлунка у хворих на ГЕРХ із 

кислими рефлюксами засвідчило наявність у них гіпермоторного типу скоротливості 

шлунка. При цьому період напіввиведення їжі зменшувався в 1,4 раза (p<0,05), при 

майже незміненому коефіцієнті опорожнення. 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 в 1,87 раза (p<0,05). При 

поєднанні ГЕРХ з ЕЗ мали місце такі ж 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).  

У хворих на ГЕРХ у поєднанні з дифузним ЕЗ він перебігав в еутиреоїдній 

формі – про що свідчить відсутність різниці концентрації Т3 і Т4, а при ГЕРХ у 

поєднанні з вузловим ЕЗ встановлено зниження рівня ТТГ до (1,22±0,09) мкМО/мл 

(p<0,05).  

У пацієнтів на ГЕРХ із переважанням кислих рефлюксів встановлено 

достовірне зниження концентрації Г-17 до (4,280,21) pmol/l; р<0,05, при 

нормативних значеннях (8,85±1,37) pmol/l  та Х-П – до (3,250,17) нг/мл, р<0,05 при 

нормативних значеннях (5,91±0,34) нг/мл. У них також відмічено суттєве зростання 

концентрації П І до (375,1815,25) µg/l, р<0,05, показник в здорових осіб – 

(106,0±9,91) µg/l , та зниження рівня П ІІ до (15,121,24) µg/l, р>0,05, у здорових осіб 

(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 у 

24,8 раза свідчив про високу кислотопродукуючу функцію шлунка. Натомість, у 

хворих на ГЕРХ із переважанням змішаних рефлюксів діагностовано 

гіпергастринемію (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), а концентрація П І мала 

тенденцію до зниження, достовірно не відрізняючись від показників здорових осіб 



 

 

(112,278,74) µg/l, р>0,05. Одночасно відмічено 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, 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). рН у межах 2,0-2,99 

реєструвався у (23,4±2,4) , рН 3,0-3,99 у (15,4±1,6), а рН 1,0-1,99 у (8,9±1,9) випадків 

на добу.  

Вивчення залежності між рівнем Г-17 у крові, тривалістю ГЕРХ і, як наслідок, 

прийому цими хворими в анамнезі ІПП свідчить, що в пацієнтів із давністю 

захворювання до одного року та від одного до п’яти років його концентрація в 

сироватці не відрізнялась і рівнялась, 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 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).  

У пацієнтів із поєднанням ГЕРХ та вузлового ЕЗ встановлена низька 

концентрація Г-17 (6,270,52) pmol/l (р<0,05), високий рівень П І (227,9617,67) µg/l 

(р<0,05), що асоціюється з високою 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 (24,281,87) µg/l (р<0,05), П ІІ (37,44±3,4) 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 шлунково-кишкового тракту, частими лужними рефлюксами з рН 

7,00-7,99.  

Встановлено більш високу ефективність ІПП у добовій дозі 80 мг/добу в 

пацієнтів ІБ підгрупи, яка проявлялася повною ліквідацією печії в 4 рази частіше, 

ніж при його застосуванні в дозі 40 мг/добу. 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 вираженій 

ліквідації позастравохідних симптомів ГЕРХ, серед яких зникнення кашлю в ранкові 

години, відповідно, у 1,4 раза, а напади нічного апное – у 2 раза. Результати впливу 

різних схем терапії ГЕРХ із кислими рефлюксами засвідчили повну нормалізацію 

стану СОС у 50,00%, перехід зі стадії В у стадію А в 75,00%. Середній показник рН у 

нижній третині стравоходу підвищився, відповідно, у 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). Після курсового лікування як традиційними, так і високими 



 

 

дозами ІПП нами встановлено нормалізацію моторно-евакуаторної функції шлунка, 

зокрема періоду напіввиведення їжі, та коефіцієнту GEC. Нормалізація показників 

рН-грами за принципом зворотного зв’язку вірогідно сприяла наближенню до норми 

рівня Г-17 у крові хворих, що отримували подвійну дозу ІПП і деякій тенденції до 

його вирівнювання в групі хворих, що отримували ІПП у стандартних дозах. 

Знижена до лікування у хворих на ГЕРХ із переважанням кислих рефлюксів 

концентрація Х-П підвищилась в 1,27 раза 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 в 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).  

Включення до комбінованої терапії прокінетика та урсодезоксихолевої 

кислоти мало більш достовірний вплив на усі прояви ГЕРХ. Так, зменшення болю, 

після проведеного лікування, відмічено в 50,00% хворих ІІА та у 80,00% ІІБ групи. 

Печія же припинилась лише в 15,00% пацієнтів IIA та в 75,00% IIБ підгруп. Під 

впливом комбінованої терапії повністю зникли нудота, гіперсалівація, дисфагія та 

одинофагія. Застосування ІПП у стандартній дозі у хворих на ГЕРХ з переважанням 

змішаних рефлюксів лише в 20,00% випадків сприяло досягненню повної 

ендоскопічної ремісії захворювання. Призначення комплексної терапії  з 

включенням прокінетика та урсодезоксихолевої кислоти привело до нормалізації 

стану СОС у половини пацієнтів, а в решти ерозивні дефекти були на стадії 

епітелізації. При цьому навколишня слизова оболонка, на відміну від її стану у 

хворих із лужними рефлюксами, які отримували стандарту терапію ІПП, набувала 

рожевого кольору при відсутності розпушення, гіперемії, що залишались у хворих 

IIA підгрупи. Істотному покращенню стану СОС у хворих із переважанням змішаних 

рефлюксів також сприяло скорочення часу реєстрації рН<7 в 1,4 раза з (78,18±0,27) 

до (54,25±0,5), (p<0,05) при призначенні традиційних доз ІПП, та в 3,72 раза з 

(75,97±1,27) до (20,44±0,97), (p<0,05) у хворих ІІБ підгрупи. Під впливом терапії ІПП 

період напіввиведення їжі з шлунка прискорився в 1,4 раза, а після комплексного 

лікування - в 1,94 раза. 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 

підгрупі. 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 рази (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 урсодезоксихолевої кислоти 

знизився на 1,09 нг/мл (p<0,05). Після традиційної терапії концентрація П I мала 

тенденцію до зниження, рівень П II зменшився в 1,48 раза (p<0,05) та все ще 

залишався вищим від показника у здорових осіб (25,82±0,06) µg/l.  

Контроль рівня йодурії в динаміці в пацієнтів із ГЕРХ на фоні ЕЗ засвідчив, що 

концентрація йоду найбільш виражено підвищувалася при ГЕРХ із ступенем А-



 

 

езофагіту, а найменше - при С та D ступенях. Проведена ерадикаційна терапія в 

поєднанні з прокінетиком та препаратом йоду призводила до повної ерадикації Нр.  

Монотерапія ІПП у хворих із поєднаною патологією сприяла зникненню болю 

в нижній загруднинній ділянці лише в половини, а комплексна терапія – у 85,00% 

обстежених. Одночасно відмічено зникнення проявів кардіального та 

бронхопульмонального синдромів, хоча такі їхні симптоми, як першіння в горлі та 

відчуття стороннього тіла утримувалися в 40,00% обстежених, що, вірогдно, слід 

пояснити збільшенням розмірів ЩЗ. Під впливом комплексної терапії в 75,50% 

обстежених покращувалась якість та тривалість сну (p<0,05). Монотерапія 

стандартними дозами ІПП при поєднаній патології сприяла нормалізації стану СОС 

у 50,00% хворих, а її поєднання з прокінетиком та препаратом йоду – у 80,00% 

хворих. Як результат 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 з одночасною нормалізацією 

коефіцієнта GEC в 1,5 раза.  

У ІІІ А підгрупі після завершення традиційної терапії в пацієнтів із вузловим 

ендемічним зобом рівень Г-17 знизився в 1,9 раза до (7,950,28) pmol/l (р<0,05), П І - 

в 1,63 раза до (139,2710,07) µg/l (р<0,05), а співвідношення П І / П ІІ до (220,48) 

ум. од. (р<0,05). При дифузному ендемічному нетоксичному зобі після лікування 

рівень Г-17 знизився до (13,570,28) pmol/l (р>0,05). Концентрація П І також мала 

тенденцію до зниження. 

При ГЕРХ і вузлових формах ендемічного нетоксичного зобу в ІІІ Б підгрупі 

після проведеного курсового лікування відмічено достовірне підвищення рівня Г-17 

до (8,220,31) pmol/l (р1<0,05), зниження рівня П І до (124,2511,11) µg/l (р1<0,05), та 

– 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). 

 

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, (68,28±0,37) випадків, їхня  тривалість – (68,28±0,37) 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 1,17 раза. 

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 гіпотонічного 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 (19,850,63) ум. од, 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 1,5 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). 

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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АНОТАЦІЯ 

Бойчук В.Б. Роль інтестинальних гормонів та пепсиногенів у розвитку 

гастроезофагеальної рефлюксної  хвороби, що поєднується з ендемічним зобом в 

умовах йододефіциту та  підходи до її диференційованої терапії. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет», Івано-Франківськ, 2016. 

Дисертація присвячена питанням діагностики і лікування гастроезофагеальної 

рефлюксної хвороби (ГЕРХ) (80 хворих) та ГЕРХ у поєднанні з ендемічним зобом 

(ЕЗ) (40 хворих) залежно від характеру стравохідного рефлюксу. Уперше 

встановлена дискордантність рівнів гастрину-17 та холецистокініну-панкреозиміну, 

виявлено підвищення рівня пепсиногену І (П I) та співвідношення ПГ І / 

пепсиногену II (ПГ ІІ) у хворих на ГЕРХ із переважанням кислих рефлюксів та 

зниження рівня П ІІ у хворих на ГЕРХ у поєднанні з ЕЗ. Розроблені диференційовані 

підходи до лікування ГЕРХ, залежно від типу рефлюксів (кислі чи змішані) із 

призначенням у першому випадку подвійної дози пантопразолу, а в другому –  

стандартної їх дози в поєднанні з прокінетиком, препаратом урсодезоксихолевої 



 

 

кислоти. При ГЕРХ з ЕЗ доцільним є включення до комплексної терапії йодиду 

калію. 

Ключові слова: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, ендемічний зоб, 

інтестинальні гормони, пепсиногени.  

 

АННОТАЦИЯ 

Бойчук В.Б. Роль интестинальних гормонов и пепсиногенов в развитии 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, сочетающейся с эндемическим 

зобом в условиях йододефицита и подходы к ее дифференцированной терапии. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.02 – внутренние болезни. Ивано-Франковский 

национальный медицинский университет, Ивано-Франковск, 2016. 

Диссертация посвящена вопросам диагностики и лечения гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни (ГЭРБ) (80 больных) и ГЭРБ в сочетании с эндемическим 

зобом (ЭЗ) (40 больных) в зависимости от характера пищеводного рефлюкса. 

Обследовано 120 больных, из которых у 40 пациентов ГЭРБ сочеталась с 

эутиреоидного зобом, а в 80 – была самостоятельным заболеванием. Возраст 

больных колебался от 19 до 73 лет и составил в среднем (45,88 ± 1,32) лет при ГЭРБ 

без проявлений ЭЗ и (51,23 ± 1,96) лет при ГЭРБ в сочетании с ЭЗ. 

72,50% пациентов с ГЭРБ беспокоила постоянная изжога. Боль за грудиной в 

ее нижней трети диагностирован у почти половины (47,50%) больных при 

самостоятельной ГЭРБ. При сочетании ГЭРБ с ЭЗ постоянная боль за грудиной была 

у 5,00% больных, а ночная беспокоила в 4,6 раза реже при самостоятельном течении. 

При ГЭРБ на фоне ЭЗ достоверно чаще регистрировались дисфагия, тошнота. Для 

сочетанной патологии доминирующими были проявления экстракардиальных, 

бронхолегочных, орофарингеального синдромов, соответственно, в 3,2; 1,9 и 3,7 раза 

чаще, чем при самостоятельной ГЭРБ. Фиброэзофагогастродуоденоскопия и 

хромоэндоскопия с использованием раствора Люголя у всех пациентов подтвердила 

изменения слизистой оболочки пищевода (СОП). Степень А рефлюкс-эзофагита был 

диагностирована у 23,75% больных без сопутствующего поражения щитовидной 

железы и только в 7,50% при сочетании основного заболевания с ЄЗ (χ2 = 4,703, p 

<0,05). Степень С и D рефлюкс-эзофагита достоверно чаще отмечена у пациентов, у 

которых ГЭРБ сочеталась с ЭЗ. Установлено преобладание кислых рефлюксов при 

изолированной эрозивной форме ГЭРБ, которые регистрировались в 50,00% 

пациентов с ГЭРБ. У другой половины обследованных были и смешанные 

рефлюксы. При сочетании ГЭРБ с ЭЗ, у 70,00% установили смешанные, и только у 

30,00% - кислые. Контакт кислого содержимого со СОП при самостоятельной ГЭРБ 

был в течение (77,24±5,14) мин, а при ее сочетании с ЭЗ – (58,852,29) мин. При 

сочетании патологии увеличивалась продолжительность контакта СОП с 

компонентом смешанного содержания в (68,28±0,37) мин, в то время как в случаях 



 

 

самостоятельной ГЭРБ экспозиция смешанного рефлюксанта с СОП продолжалась 

только до (33,08 ±0,15) мин. 

У больных ГЭРБ с регистрацией кислых рефлюксов был гипермоторной тип 

сократимости желудка. При этом период полувыведения пищи (Т ½) уменьшался в 

1,4 раза (p <0,05), при почти не измененном коэффициенте опорожнения (GEC). У 

больных с самостоятельной ГЭРБ с преобладанием смешанных рефлюксов Т ½ из 

желудка возрастал в 2,2 раза (p <0,05), а GEC снижался в 1,87 раза (p <0,05). При 

сочетании ГЭРБ с ЭЗ имели место также нарушения моторно-эвакуаторной функции 

(МЕФ) желудка (Т ½ повышался в 1,4 раза, а показатель GEC снижался в 1,3 раза). 

У больных ГЭРБ в сочетании с ЭЗ свидетельствует, что у всех обследованных 

зоб протекал в эутиреоидном форме. У пациентов ГЭРБ в сочетании с узловым ЭЗ 

установлено снижение уровня тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ) до (1,22 ± 

0,09) мкМО / мл (p <0,05). 

У пациентов ГЭРБ с преобладанием кислых рефлюксов было достоверное 

снижение концентрации гастрина-17 (Г-17) (4,280,21) pmol/l (р <0,05) и 

холецистокинина-панкреозимина (Х-П) (3,25±0,17) нг/мл (р <0,05). У больных с 

преобладанием кислых рефлюксов – повышение концентрации пепсиногена I (П I) 

(375,18 ± 15,25) μg / l (р <0,05) и снижение концентрации пепсиногена II (П II) до 

(15,121,24) μg / l (р> 0,05) и повышения коэффициента соотношения П I / П II. 

Увеличение соотношения П I / П II в 24,8 раза свидетельствовало о высокой 

кислотопродуцирующей функции желудка. У больных ГЭРБ с преобладанием 

смешанных рефлюксов диагностирована гипергастринемия, высокий уровень 

сывороточного Х-П и П II. 

У пациентов с сочетанной патологией ГЭРБ и узловым ЭЗ низкая 

концентрация Г-17, высокая концентрация П II ассоциируется с высокой 

желудочной секрецией и частыми кислыми пищеводными рефлюксми с интервалом 

рН 2,0-2,99. У пациентов с диффузным нетоксичным ЭЗ характерно значительное 

увеличение содержания Г-17, П II и Х-П. Такой профиль ассоциируется со 

снижением моторики верхних отделов желудочно-кишечного тракта, частыми 

щелочными рефлюксами. 

Комбинированная терапия с одновременным назначением ингибитора 

протонной помпы, прокинетика и препарата йода способствовала более выраженной 

динамике клинических и эндоскопических проявлений ГЭРБ в сочетании с ЭЗ. 

Полное устранение изжоги отмечено в 75,00%, типичного болевого синдрома – у 

85,00%, кардиальный и бронхопульмональный синдромы оказывались после лечения 

в 4,5 раза и 6,5 раза реже. Апробированная комбинированная терапия уменьшала 

ацидную агрессию и другие компоненты рефлюкса (индекс DeMeester снизился в 1,2 

раза), способствовала нормализации МЕФ желудка, о чем свидетельствовало 

сокращение Т ½ в 1,5 раза и нормализации GEC до (4,01±0,08) р<0,05, соотношение 

интестинальных гормонов при узловом ЭЗ за счет повышения уровня Г-17 до 

(8,22±0,31) pmol/l (р<0,05) и при диффузном ЭЗ снижение Г-17 до (9,57±0,57) pmol/ l 



 

 

(р <0,05) и Х-П до (6,01±0,14) нг/мл (р<0,05), сопровождалось синергичной 

нормализацией профиля Гастро-Панели (снижение уровня П II (124,25±11,11) μg/l (р 

<0,05), и индекса соотношения П I / П II до (14,24±0,34) усл. ед. (р <0,05) при 

узловом ЭЗ, а также снижение уровня П II до (14,27±0,33) μg /l (р <0,05) при 

диффузном ЭЗ). 

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, эндемический зоб, 

интестинальные гормоны, пепсиногены.  

 

ANNOTATION 

Boichuk V. B. The role of intestinal hormones and pepsinogens in the development of 

gastroesophageal reflux disease combined with endemic goiter in conditions of iodine 

deficiency and differentiated approaches to its treatment. – Manuscript. 

Dissertation for the scientific degree of candidate of medical sciences by specialty 

14.01.02 - internal diseases. SHEI "Ivano-Frankivsk National Medical University", Ivano-

Frankivsk, 2016. 

Dissertation is devoted to diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux disease 

(GERD) (80 patients) and GERD in combination with endemic goiter (EG) (40 patients) 

according to the character of esophageal refluxes. For the first time is found multi-

directional levels of gastrin-17 and cholecystokinin-pancreozemin, newly detected increase 

levels of pepsinogen I (P I) and ratio of P I / pepsinogen II (P II) in GERD patients with 

prevalence of acid refluxes and reduce levels of P II in GERD patients in combination with 

EG. Were developed differentiated approaches to treatment of GERD according to the type 

of reflux (acid or mixed) by prescribing in the first case a double dose of pantoprazole, and 

second - its standard doses in combination with prokinetic and ursodeoxycholic acid. In 

combination of GERD with EG it is reasonable to include to complex therapy potassium 

iodide.  

Key words: gastroesophageal reflux disease, endemic goiter, intestinal hormones 

pepsinogens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

  

  

АТ ТПО  антитіла до тиреопероксидази 

Г-17  гастрин-17 

ГЕРХ  гастроезофагеальна рефлюксна хвороба 

ЕЗ  ендемічний зоб 

ІПП  інгібітор протонової помпи  

Нр  Helicobacter pylori 

П І  пепсиноген І 

П ІІ  пепсиноген ІІ 

СОС  стан слизової оболонки стравоходу 

Т ½   період напіввиведення твердої їжі з шлунка у хвилинах 

ТТГ  тиреотропний гормон гіпофізу 

ФЕГДС  фіброезофагогастродуоденоскопія 

Х-П  холецистокінін-панкреозимін 

ЩЗ  щитоподібна залоза 

GEC  коефіцієнт спорожнення шлунка 

PSQI  пітсбурський індекс якості сну  

           (Pittsburg Sleep Quality Index) 
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