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Вступ. Епідеміолоґічні дослідження у багатьох 
країнах світу свідчать про поступове, але постійне 
зниження поширеності інфекції Н. pylori впродовж 
останніх 15 років. Загальна поширеність Н. pylori 
перевищувала 50,0 % серед природних популяцій 
по всьому світу, але спостерігалися значні відмін-
ності між різними реґіонами [6]. Інфекція Н. рylori 
поширена  головним чином у країнах Латинської 
Америки (79,40 %), у Портуґалії (66,20 %), в Ірані 
(64,20 %), менше – у Північній Америці, Західній 
Європі (Чехія – 23,50 %; Словаччина – 30,0 %) та 
Австралії (15,50 %) [5, 7, 9, 12].

Захворюваність на інфекцію Н. pylori зменшилася 
в реґіонах як із високою, так із низькою поширеністю. 
Серед населення Західної  Європи з 1996 р. захворю-
ваність зменшилася з 36,2 % до 15,2 % у 2011 р., тоді 
як для населення Північної Африки та Південної 
Америки цей показник знизився з 71,7 до 40,0 % [7, 
8, 11]. Такі явища зумовлені насамперед розумінням 
суті цього захворювання [10, 11].

Частота рецидивів пептичної виразки дванадцяти-
палої кишки (ПВДПК) також знизилася, як упродовж 
року після ерадикації (через реколонізацію H. pylori), 
так і через реінфекцію, з 60,0–100,0 % до 3,0–10,0 % 
[9, 11].

Таким чином, поширеність інфекції H. pylori зни-
жувалася в останні роки. Проте процеси міґрації на-
селення нівелюють цю різницю, а зниження темпів 
поширення Н. pylori останнім часом сповільнюється 
[3]. Крім цього, частота невдалої ерадикації різко 
зросла в багатьох країнах через стійкість до антибі-
отиків. Лікувати H. pylori у клінічній практиці стає 
щораз важче [11, 12]. 

В Україні, за матеріалами Центру медичної стати-
стики України, захворюваність на пептичну виразку 
за той самий період зросла на 38,4 % і не має тенден-
ції до зниження [2], а поширеність ПВДПК досягла 
150 випадків на 100 тис. населення. Навіть інтенсив-

не впровадження нових проґрам лікування, попри їх 
переваги, суттєво не змінює загальні показники за-
хворюваності та шпиталізації цього континґенту хво-
рих [3].

Мета роботи. З’ясувати ефективність лікування 
хворих з ПВДПК та потребу в повторному їх ліку-
ванні з часу запровадження Маастрихтських кон-
сенсусів.

Матеріал і методи дослідження. Вивчено історії 
хвороби пацієнтів на ПВДПК (віком від 17 до 72 років, 
середній вік 43,9 ± 1,3 року, з них чоловіків 2 191 
(63,60 %), жінок 1 255 (36,40 %) осіб), що проходили 
стаціонарне лікування в ґастроентеролоґічному 
відділенні Львівської обласної клінічної лікарні (1996–
2006). Аналіз результатів здійснювали за допомогою 
критерію Стьюдента для залежних вибірок (за нормального 
розподілу) та критерію Вілкоксона (за розподілу за 
законом, що відрізняється від нормального). Вірогідними 
вважали відмінності за рівнем значимості р < 0,05. 
Якісні номінальні ознаки описували абсолютними та 
відносними частотами. 

Результати дослідження та їх обговорення. Здій-
снено ретроспективний аналіз 3 446 історій хвороб 
пацієнтів з ПВДПК. Кількість пацієнтів з ПВДПК, 
що перебували у спеціалізованому стаціонарі, суттєво 
не зменшувалася впродовж 10 років і складала в се-
редньому 310 осіб за рік (рис. 1).

Рис. 1. Кількість пацієнтів з пептичною виразкою 
дванадцятипалої кишки, що перебували в спеціалізованому 

стаціонарі з 1996 по 2006 рік. 
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Приблизно третину хворих 973 (28,24 %) зафіксо-
вано у віковій ґрупі 40–49 років, 594 (17,24 %) хворі 
мали понад 60 років, а число хворих працездатного 
віку (17–59 років) становило 2 852 (82,76 %) (див. 
таблицю).

Розподіл хворих на пептичну виразку 
 дванадцятипалої кишки за віком

(архівні дані, n = 3446)

Вік, 
років

Чоловіки Жінки Разом

N % N % n %

до 19 101 4,61* 59 4,70* 160 4,64

20–29 284 12,96* 91 7,25* 375 10,88

30–39 473 21,59* 180 14,34* 653 18,95

40–49 621 28,34* 352 28,05* 973 28,24

50–59 419 19,12* 272 21,67* 691 20,05

Понад 60 293 13,37* 301 23,98* 594 17,24

Разом 2191 63,58** 1255 36,42** 3446 100,00

Примітки: * – Відсоток загальної кількості чоловіків та 
жінок відповідно; ** – відсоток загальної кількості пацієнтів.

До 2000 р. практично кожен п’ятий пацієнт потре-
бував повторного лікування. З 2001 р. кількість хво-
рих, які лікувались повторно, достовірно зростала 
(рис. 2). Кількість пацієнтів із повторною шпиталі-
зацією впродовж року після попереднього лікування 
(з 1996 по 2001 рік) достовірно зросла (з 20,72 до 
36,28 %; р < 0,01). Тоді традиційний лікувальний ком-
плекс являв собою комбінацію блокаторів Н2-гістамі-
нових рецепторів (фамотидин, ранітидин), метроніда-
золу, колоїдного вісмуту. 

Від 2002 р. почали запроваджувати потрійний 
комплекс, запропонований Маастрихтським консенсусом-2 
(2000) (блокатор водневої помпи (БВП)+амокси-
цилін+кларитроміцин) [1, 3]. У 2002 р. зафіксовано 
спад повторної шпиталізації, порівняно з 2001 р.  (22,87 
% проти 36,28 %, р < 0,05), що збігається з активним 
упровадженням макролідних антибіотиків для лікування 
інфекцій дихальних шляхів (накази МОЗ України  
№ 311 від 30.12.1999 р. та № 499 від 28.10.2003 р. 
про лікування пневмонії у дорослих) [4]. Із 2003 р. 
кількість повторної шпиталізації зростала і в 2006 р. 
становила 38,82 %. Цей факт можна пояснити зростанням 
кількості пацієнтів зі штамами Н. рylorі, резистентними 
до антибіотиків. 

Частота повторних звернень упродовж року після 
лікування інфекції H. pylori може свідчити про ча-
стоту реколонізацій H. pylori через безуспішну ера-
дикацію інфекції [9, 10].

Докладний аналіз повторних звернень за віком ви-
явив, що серед найбільш працездатної частини насе-
лення (20–59 років) практично кожен третій пацієнт 
(33,20 %) звернувся для повторного лікування. Па-
цієнти віком понад 60 років зверталися повторно 
упродовж року в 32,50 % випадків. Найнижчі показ-

ники повторних звернень впродовж року зафіксовано 
у хворих віком до 19 років (6,25 %), найвищі – у хво-
рих віком 40–49 років (41,52 %).

Отже, серед найбільш працездатної частини насе-
лення Львівської області практично кожен третій па-
цієнт з ПВДПК звертався для повторного лікування.

Не виявлено достовірної різниці за ґендерним скла-
дом серед пацієнтів з ПВДПК, що зверталися для 
повторного лікування впродовж року. 

Таким чином, кількість пацієнтів із повторною 
шпиталізацією впродовж року після попереднього 
лікування з 1996 по 2006 рік достовірно зросла (з 
20,72  по 36,28 %, р < 0,01).

Проаналізовано також відсоток реінфікування у 
пацієнтів з ПВДПК (див. рис. 2). Реінфекцією вва-
жається зміна Н. рylorі-статусу з неґативного на по-
зитивний більш ніж через рік після останнього ефек-
тивного лікування [9, 10]. Як бачимо, відсоток 
повторно інфікованих пацієнтів зріс з 5,80 % у 1996 р. 
до 24,71 % у 2006 р. (р < 0,001). У 90-х роках кількість 
реінфікованих хворих становила в середньому 8,00 %, 
проте, починаючи з 2000 р., таких пацієнтів стало 
втричі більше (в середньому 20,10 %). Імовірно, од-
нією з причин збільшення кількості реінфікованих 
пацієнтів може бути зростання поширеності інфекції 
H. pylori серед мешканців Львівщини.

Рис. 2. Необхідність повторного лікування серед пацієнтів  
з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки.

Аналіз вікового складу пацієнтів показав, що від-
соток реінфікувань у осіб віком 60 років і більше 
зафіксовано в 11,50 % випадків. У віці 20−59 років 
(найбільш працездатний вік) 16,20 % пацієнтів були 
повторно інфіковані. Найменшу кількість реінфікувань 
зафіксовано у ґрупі хворих віком до 19 років (5,62 %). 
Чоловіки та жінки майже однаково часто зверталися 
за лікарською допомогою з приводу реінфікування. 

Таким чином, виявлено зростання за означений 
період кількості реінфікованих пацієнтів, відсутність 
різниці в ґендерному та віковому складі хворих. Ці 
факти можуть свідчити про відсутність зменшення 
поширеності інфекції H. pylori серед соціально ак-
тивної частини населення Львівської області.

Отже, за період з 1996 по 2006 рік за допомогою 
зверталися від 206 (у 1997 р.) до 384 (у 2000 р.) хворих 
на рік (різниця між показниками не достовірна) –  
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в середньому 310 хворих. Достовірно зростала кіль-
кість повторних звернень з приводу хвороби (20,72 % 
у 1996 р. проти 38,82 % у 2006 р.; р < 0,01). Достовір-
но також зріс відсоток реінфікованих пацієнтів – з 
5,80 у 1996 р. до 24,71 у 2006 р. Не зафіксовано різ-
ниці в ґендерному складі серед реінфікованих хворих 
і тих, що звернулися повторно через невдалу еради-
кацію. Частота реінфекування складала 16,20 % ви-
падків серед пацієнтів працездатного віку. Вдвічі 
частіше, порівняно з реінфікованими пацієнтами, 
спостерігалися  повторні звернення з приводу реко-
лонізації у найбільш працездатної частини населен-
ня Львівської області (33,20 %).

Висновки. За період з 1996 по 2006 рік частота 
звернень пацієнтів з приводу ПВДПК не  зменшилась. 
Достовірно збільшилася кількість повторних звернень 

(реколонізація H. pylori) (20,72 % у 1996 р. проти 
38,82 % у 2006 р.; р < 0,01). Достовірно зріс відсоток 
реінфікованих пацієнтів – з 5,80 у 1996 р. до 24,71 у 
2006 р. Не зафіксовано різниці в ґендерному складі 
серед реінфікованих хворих і пацієнтів з реколоніза-
цією H. pylori. У найбільш працездатної частини на-
селення Львівської області кожен третій пацієнт на 
ПВДПК звертався для повторного лікування впродовж 
року.

На перспективу заплановано вивчити частоту по-
вторних звернень з 2006 по 2013 рік з метою аналізу 
ефективності лікування хворих на ПВДПК після впро-
вадження у клінічну практику Маастрихтських кон-
сенсусів (2005, 2010). 
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Ефективність лікування хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки 
у Львівській області (ретроспективний аналіз)

А. Л. Демидова

Проведено ретроспективний аналіз ефективності лікування хворих на пептичну виразку дванадцятипалої 
кишки (ПВДПК) за 10 років від початку впровадження у клінічну практику положень Маастрихтських кон-
сенсусів. Виявлено, що частота звернень пацієнтів з приводу ПВДПК не зменшилась. Констатовано достовір-
не збільшення частоти повторних звернень через невдалу ерадикацію (20,72 % у 1996 р. проти 38,82 % у 
2006 р., р < 0,01) та зростання відсотка реінфікованих пацієнтів – з 5,80 у 1996 р. до 24,71 у 2006 р. Не 
зафіксовано різниці в ґендерному складі реінфікованих хворих і тих, що звернулися повторно. Серед най-
більш працездатної частини населення (віком від 20 до 50 років) Львівської області кожен третій пацієнт з 
ПВДПК звертався для повторного лікування впродовж року.

Ключові слова: Helicobacter pylori, пептична виразка, ерадикація.
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The Effectiveness of Treatment of the Duodenum Peptic Ulcer in the Lviv Region 
(Retrospective Analysis)

A. Demydova

The article represents the results of retrospective analysis of treatment efficiency in patients with duodenal peptic 
ulcer (DPU) for the period of 10 years since the implementation of Maastricht consensus statements into the clini-
cal practice. It was showed that the re-hospitalisation frequency among patients with DPU did not change. The 
frequency of repeated referrals due to the unsuccessful eradication in this category of patients increased significantly 
(20,72 % in 1996 vs. 38,82 % in 2006; p < 0,01) as well as the percentage of the reinfected patients (5,80 % in  
1996 vs. 24,71 % in 2006). No difference was noticed in gender composition between reinfected patients and the 
patients who requested the treatment repeately after after the unsuccessful eradication. In the most working capable 
part of the Lviv region population every third patient with DPU requested the repeated treatment during a year.

Keywords: Helicobacter pylori, peptic ulcer, eradication.


