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цину останніми роками зросла до 25-35 %, що не-
гативно позначається на ерадикаційній здатності 
АГБТ. При цьому кореляційного зв’язку між 
використанням макролідів із коротким (еритро-
міцин) і середнім (кларитроміцин) періодом на-
піввиведення та зростанням стійкості НР не ви-
явлено, проте встановлена достовірна кореляція 
між збільшенням частоти макролідорезистентних 
штамів і вживанням макролідів з тривалим пе-
ріодом напіввиведення (азітроміцин), що пояс-
нюється «негастроентерологічними» причинами 
їх призначення [7].

Аналітичні дослідження щодо ефективності 
антигелікобактерних комплексів демонструють 
найкращі результати ерадикації НР при засто-
суванні чотирьохкомпонентних схем, які, крім 
основного складника ІПП, включають три ан-
тимікробних препарати (кларитроміцин, мет-
ронідазол/тинідазол і амоксицилін), які при-
значаються послідовно (послідовна АГБТ), чи 
одночасно (одночасна АГБТ), або вісмутовміс-
ткі схеми лікування із додаванням вісмуту суб-
цитрату колоїдного (ВСК) [3, 8, 9], на чому ак-
центовано увагу в матеріалах Маастрихтського 
консенсусу V (2016).

Вісмут залишається єдиним засобом АГБТ, 
до якого збудник не виробляє стійкості. ВСК 
завдяки високій розчинності і поєднанню кіль-
кох механізмів пригнічення ферментних систем 
Н. pylori впливає на вегетативні та кокові форми 
бактерій. У країнах з високою розповсюдженістю 
полірезистентних штамів Н. pylori досліджували 
ефективність вісмутовмістких схем ерадикацій-
ної терапії І лінії. В опублікованому італійсько-
му дослідженні [12] вивчалась 4-компонентна 
терапія, яка включала езомепразол, амоксицилін, 
доксициклін і вісмуту субцитрат. Вона дозволила 
досягнути 90 % успіху в проведенні ерадикації. У 
турецькому дослідженні ефективність послідов-

Актуальність. Проблема лікування хронічно-
го гастриту у військовослужбовців, як одного з 
найчастіших захворювань шлунково-кишково-
го тракту, набуває особливої актуальності через 
призму отриманих доказових даних щодо визна-
чальної ролі H. pylori (НР) – інфекції в прогресу-
ванні захворювання і розвитку його ускладнень 
та у зв’язку з відсутністю фармакоекономічно 
обґрунтованих схем медикаментозної терапії. Су-
часні підходи до лікування H. pylori-асоційованої	
пептичної	 виразки	шлунка	 і	 дванадцятипалої	
кишки передбачають обов’язкове застосування 
антигелікобактерної	терапії	(АГБТ). Зростання 
резистентності НР-інфекції [15, 16], застосування 
неадекватних схем ерадикації [3, 9] та відсутність 
контролю за її проведенням, низька чутливість до 
інгібіторів протонної помпи (ІПП) через генетич-
ний поліморфізм ізоензиму CYP2C19, високий рі-
вень реінфекції в країнах з низьким рівнем життя 
[16] і супутнє тютюнопаління негативно відоб-
ражаються на ефективності антигелікобактерних 
комплексів. 

Високий рівень резистентності H. рylori-інфек-
ції до антибіотиків є одним з ключових факторів, 
які впливають на ефективність АГБТ. Питанням 
антибіотикорезистентності НР в Україні присвя-
чені дослідження, проведені в північному [5], 
східному та західному регіонах [2]. Через близьке 
географічне розміщення на заході значний інте-
рес має III Європейське багатоцентрове дослід-
ження резистентності НР [14, 15], яке охопило 32 
центри з 18 країн ЄС із включенням 2204 штамів 
H. pylori. Рівень стійкості НР до амоксициліну, 
тетрацикліну і рифабутину був низьким – близь-
ко 1 %; високим виявився рівень резистентності 
до метронідазолу – 34,9 %, до кларитроміцину 
– 17,5 % і левофлоксацину – 14,1 % [15].

На східних кордонах нашої країни, у Російській 
Федерації резистентність H. pylori до кларитромі-


