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Загальновiдомо, що при зловживаннi алкоголем (термiнологiя
за мiжнародною класифiкацiєю хвороб (МКБ-10): F10.1 — вживання з шкiдливими наслiдками) страждають багато органiв i систем й
важкiсть таких уражень напряму залежить вiд тривалостi та доз застосування спиртних виробiв [1, 2]. Динамiку цих уражень вiдображає
таке поняття як побутове п’янство та алкоголiзм (алкогольна хвороба),
що враховує стадiйнiсть розвитку патологiї органiв i систем [3].
Зловживання алкоголем — унiверсальний фактор ризику виникнення та важкого протiкання хронiчних захворювань органiв травлення, а також одна з причин ранньої iнвалiдностi молодого й найбiльш працездатного населення [4,5]. Особливу актуальнiсть заслуговує
проблема впливу алкоголю на розвиток патологiї гастро-дуоденальної
дiлянки, оскiльки вона виконує функцiю першого бар’єру на шляху проникнення алкоголю в органiзм й перша потерпає вiд негативного впливу
алкоголю [6, 7]. В той же час деякi клiнiчнi особливостi та механiзми
ураження гастро-дуоденальної дiлянки при контамiнацiї Helicobacter
pylori (Hp) при вживаннi алкогольних виробiв не до кiнця вивченi й
неоднозначнi [8–14].
Мета дослiдження — встановити розповсюдження Hp при побутовому п’янствi й алкоголiзмi у гастроентерологiчних хворих та
особливостi ерадикацiї Hp.
Матерiали i методи. За перiод з 2009 року нами було обстежено
та пролiковано 52 тематичних хворих 32–69 роки (46 осiб — чоловiки,
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6 — жiнки) зi зловживанням алкоголю iз гастроентерологiчною патологiєю верхнiх вiддiлiв шлунково-кишкового тракту. Нарколог встановив
алкоголiзм I-II стадiї; за мiжнародною класифiкацiєю хвороб (МКБ-10):
F10.1 — вживання з шкiдливими наслiдками.
Усiм хворим виконувалось клiнiко-лабораторне та iнструментальне
обстеження. Лабораторне обстеження включало загально-клiнiчнi аналiзи, бiохiмiчне дослiдження кровi на печiнковi проби, дiастаза сечi.
Iз iнструментальних методiв використовували ультразвукову дiагностику (УЗД) органiв черевної порожнини — апарати «Siemens», «Радмiр
Ultima PA». Для дiагностики патологiї стравоходу, шлунка та 12-палої
кишки застосовували фiброгастродуоденоскопiю (ФГДС) з прицiльною
бiопсiєю. Пiд час ФГДС також брали бiопсiю для визначення уреазної
реакцiї щодо контамiнацiї Hp. ФГДС та взяття бiоптатiв проводили
за допомогою вiдеоендоскопiчної системи фiрми «Fujinon» (ендоскоп
«WG-88FP», процесор «EWE-W-88A»). Постановку тесту для виявлення Hр у бiоптатi здiйснювали реактивом фiрми «PLIVA-Lachema»
(Чехiя) за методикою, яка зазначена у вiдповiднiй iнструкцiї для використання реактиву. Швидкий уреазний тест є недорогим, високоспецифiчним та може виконуватись в ендоскопiчному кабiнетi [15].
У разi виявлення Hp та залежно вiд гастроентерологiчної патологiї
з боку верхнiх травних шляхiв проводили диференцiйоване комплексне
лiкування з комбiнованою ерадикацiєю Hp згiдно з рекомендацiями
Маастрихтського консенсусу [6, 16, 17]. При наявностi хронiчного алкогольного гепатиту для ерадикацiї Hp використовували курс лiкування
препаратами Де-Нол (240 мг, 2 рази в день, 28 днiв) + флемоксин
солютаб (500 мг, 4 рази в день 14 днiв) + фуразолiдон (100 мг, 4
рази в день, 14 днiв), оскiльки використання рутинних комбiнованих
антибактерiальних препаратiв «Пiлобакт», «Клатiнол», «Орнiстат» й iн.
при хронiчних захворюваннях печiнки вважаємо небажаним. Ерадикацiю проводили пiсля курсу гепато-селективно-протекторної терапiї,
критерiєм призначення ерадикацiї вважали нормальнi показники аланiнамiнотрансферази (АлАТ) кровi. Через 2 мiсяцi пiсля проведеного
курсу лiкування хворих iз патологiєю верхнього травного каналу, асоцiйованою з Hp при хронiчному алкогольному гепатитi здiйснювали
контрольну ФГДС з постановкою уреазного тесту на предмет виявлення
ефективностi застосування вищезгаданої схеми ерадикацiї.
Результати та їх обговорення. За даними клiнiко-лабораторного й iнструментальних методiв обстеження, гiстологiчних висновкiв
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встановили таку гастроентерологiчну патологiю верхнього поверху органiв травлення: хронiчний гастрит (гастропатiя) — 50 (поверхневий —
33, атрофiчний — 5, рефлюкс-гастрит — 12); ерозiї cлизової шлунка та
12-палої кишки — 22, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба — 21; хронiчний алкогольний стеатогепатит — 36 (мiнiмальна активнiсть); хронiчний панкреатит — 15. Варто зазначити, що у 34 (61%) обстежених ендоскопiчна семiотика верхнього травного каналу поєднувалась мiж собою.
За даними уреазного тесту на Hp контамiнацiю виявили у 41 (79%)
хворих зi зловживанням алкоголю та гастроентерологiчною патологiєю
верхнього травного каналу. Збiрнi данi клiнiко-лабораторного й iнструментальних методiв обстеження, гiстологiчних висновкiв та характером
виявлення Hp показанi у Таблицi 1. Як видно з таблицi, кiлькiсть
хворих iз хронiчним алкогольним гепатитом з виявленим Hp становило
24 особи, що складає 67% вiд загальної кiлькостi всiх хворих з встановленим хронiчним алкогольним гепатитом. Такi данi показують, що
за наявностi хронiчного алкогольного гепатиту спостерiгається збiльшення ступеня iнфiкування слизової оболонки шлунка Hp. Це можна
припустити таким чином: грамнегативна бактерiя Hp поруч з уреазою
й iншими ферментами здатна виробляти алкогольдегiдрогеназу, за допомогою якої вона отримує зi спирту в анаеробних умовах додаткову
для себе енергiю для iнвазiї в слизову оболонку шлунка. В той час слизова шлунка пiддається ураженню ацетальдегiдом, вiльними радикалами
i посиленими процесами перекiсного окислення лiпiдiв внаслiдок розщеплення алкоголю, що призводить до зниження гастропротекцiї. Таким чином утворюється патогенетичне «замкнене коло» комбiнованого
несприятливого впливу алкоголю i Hp на слизову шлунка [18, 19].
Препарат «Де-Нол» розглядається як один iз препаратiв вибору
в сучаснiй гастроентерологiї для ерадикацiї Hp (бiодоступнiсть, вiдсутнiсть антибiотикорезистентностi, незначна побiчна дiя засобу). Але
чисельнi ретроспективнi дослiдження щодо встановлення оцiнки ефективностi монотерапiї Де-Нолом Hp-iнфекцiї показали, що пiсля курсу
лiкування у бiльшостi хворих вдається добитися стiйкого клiнiчного
ефекту внаслiдок пригнiчення iнфекцiї, однак у подальшому спостерiгаються рецидиви [6].
Отже Де-Нол в якостi монотерапiї не в змозi стiйко подавити
Hp i необхiдно використовувати комбiновану терапiю iз застосуванням
антибактерiальних засобiв. Iз антибактерiальних засобiв ми призначили
флемоксин солютаб i фуразолiдон пiд контролем рiвня АлАТ, оскiль-
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Таблиця 1. Збiрнi данi клiнiко-лабораторного й iнструментальних методiв обстеження,
гiстологiчних висновкiв та виявленням Hp у обстежених хворих (n=52)
Гастроентерологiчна патологiя
верхнього травного каналу (n)

Кiлькiсть
хворих
з виявленим
Hp (n)

Кiлькiсть хворих
з хронiчним алкогольним гепатитом
та виявленим Hp (n)

Хрон. поверхневий гастрит (гастропатiя) (n=33)

14

9

Хронiчний атрофiчний гастрит (n=5)

1

–

Рефлюкс-гастрит (n=12)

5

3

Ерозiї слизової шлунка (n=22)

11

8

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (n=21)

10

4

Всього

41

24

ки вважаємо їх гепатотоксичну дiю незначною. Варто зазначити, що
фуразолiдон має здатнiсть сенсибiлiзувати органiзм до дiї алкоголю
i його можна використовувати для лiкування алкоголiзму (дисульфiрамоподiбна дiя). Медикаментознi препарати пацiєнти переносили добре,
побiчних ефектiв не спостерiгали.
Встановили, що використання даної схеми лiкування було успiшним у 30 (83%) осiб iз 36.
Висновки:
• Контамiнацiя Helicobacter pylori слизової оболонки шлунка виявляється у 79% хворих зi зловживанням алкоголю та гастроентерологiчною патологiєю верхнього травного каналу.
• За наявностi хронiчного алкогольного гепатиту спостерiгається
збiльшення ступеня iнфiкування слизової оболонки шлунка Helicobacter pylori.
• При хронiчному алкогольному гепатитi ефективнiсть застосування курсу лiкування препаратами «Де-Нол + флемоксин солютаб +
+ фуразолiдон» для ерадикацiї Helicobacter pylori складає 83%.
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