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ної терапії, котра складалася з ІПП, амоксицилі-
ну, кларитроміцину, метронідазолу і субцитрату 
вісмуту досягнута у 95,7% пацієнтів [13].

У дослідженнях Г. Д. Фадєєнко та співавт. 
(2015, 2018) показано високу активність пре-
паратів ВСК, зокрема вітчизняного препарату 
вісмуту субцитрату – гастро-норм, щодо ерадика-
ції H. pylori та їх здатність попереджати розвиток 
резистентності мікроорганізму до дії антибіоти-
ків, а також ефективно захищати клітини слизо-
вої оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки 
від пошкоджуючої дії продуктів запалення [8, 9]. 
Включення гастро-норму до лікувальних комп-
лексів у хворих на хронічний гастрит визнано 
фармакоекономічно доцільним [2]. В учасни-
ків операції об’єднаних сил (ООС) у групах чо-
тирьохкомпонентної АГБТ відзначено високий 
показник ерадикації – 90,3 % при застосуванні 
вісмутовмісткої схеми, на відміну від стандартної 
трьохкомпонентної терапії – 68,8 % [5].

Важливою властивістю препаратів ВСК при 
лікуванні виразкових ушкоджень слизової обо-
лонки гастродуоденальної зони є їх репарацій-
ний і цитопротективний ефекти. Дослідження 
M.G. Moshal і співавт. (1979) продемонструвало 
позитивний вплив застосування ВСК у хворих з 
виразкою дванадцятипалої кишки щодо епітелі-
зації дефекту з формуванням нормального епі-
телію без зміни структури мікроворсинок. Препа-
рати вісмуту мають виражений антиоксидантний 
ефект, захищаючи стовбурові клітини від мута-
цій. Їхня здатність зупиняти процеси перекисно-
го окиснення і вільно-радикальні пошкодження 
сприяє захисту молекули ДНК від впливу реак-
тивних форм кисню [6]. Важливе значення для 
досягнення ерадикації HР має вибір ІПП, який 
виступає незамінним компонентом усіх стан-
дартних антигелікобактерних схем. Езомепразол 
вирізняється швидким пригніченням кислотопро-
дукції внаслідок стереоселективності S-ізомеру 
щодо системи Р450 гепатоцитів з нижчим мета-
болізмом системою CYP2C19 (73 %) порівняно з 
R-ізомером (98 %). Це дозволяє долати наслідки 
поліморфізму гена цитохрома 2C19 і досягати не-
обхідного рівня рН у перші дні застосування пре-
парату, сприяючи ефективній дії антибіотиків та 
підвищенню частоти ерадикації порівняно з оме-
празолом [8]. 

Сучасні фармакоекономічні дослідження, ок-
рім економічних показників, враховують якість 
життя (ЯЖ) пацієнтів та покликані забезпечити 

раціональне використання фінансових ресурсів 
для досягнення максимальної ефективності тера-
пії в поєднанні з якістю надання медичної допо-
моги [2, 3, 11]. Для фармакоекономічного аналізу 
медикаментозного забезпечення військовослуж-
бовців (МЗВ) слід вибирати препарати вітчизня-
ного виробництва, що зумовлено потенційною 
можливістю їх застосування у великих груп лю-
дей на випадок воєнних конфліктів [10].

Метою	дослідження було визначення фарма-
коекономічної ефективності вісмутовмісткої та 
потрійної АГБТ при пептичній виразці дванадця-
типалої кишки із застосуванням препаратів віт-
чизняного виробника і потенційної економічної 
вигоди для Збройних Сил України (ЗСУ).

Матеріали	та	методи	дослідження
Для досягнення поставленої мети застосовува-

ли бібліографічний метод – для дослідження ста-
ну забезпечення військовослужбовців сучасними 
засобами для лікування пептичної виразки два-
надцятипалої кишки, місця і ролі фармакоеконо-
мічного аналізу у системі медичної служби ЗСУ; 
математико-статистичний – для дослідження 
динаміки захворюваності військовослужбовців; 
метод «вартість-ефективність» – для вибору най-
більш оптимальних схем АГБТ за клінічними та 
фармакоекономічними показниками; описового 
моделювання – для визначення загальних витрат 
на забезпечення лікування ПВДК в умовах війсь-
ково-медичної служби; структурно-логічний ме-
тод дослідження.

Обстежено 40 хворих на НР-асоційовану ПВДК, 
діагноз підтверджено клінічним та ендоскопічним 
дослідженнями. Фіброезофагогастро-дуоденос-
копію (ФЕГДС) проводили до початку лікування, 
через 2 тижні та, за відсутності рубцювання вираз-
кового дефекту, через 4 тижні. Усім обстеженим 
пацієнтам проводили загальноклінічні досліджен-
ня, ультрасонографічне обстеження органів черев-
ної порожнини, індикацію HР за допомогою швид-
кого тесту для визначення антигену НР у фекаліях 
чи дихальногоуреазного тесту на початку лікуван-
ня. Контроль ерадикації здійснювали з використан-
ням швидкого тесту для визначення антигену НР у 
фекаліях через 4 тижні після закінчення АГБТ.

Для проведення фармакоекономічного аналізу 
порівнювали показники клінічної ефективності 
та вартості лікування в групах порівняння:

І група – 20 хворих отримували езомепразол 
по 40 мг 2 рази на добу упродовж 2-х тижнів, 


