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амоксицилін по 1000 мг 2 рази на добу 10 днів, 
кларитроміцин по 500 мг 2 рази на добу 10 днів і 
вісмуту субцитрат колоїдний по 120 мг 4 рази на 
добу 14 днів.

ІІ група – 20 хворих отримували омепразол по 
20 мг 2 рази за добу упродовж 4-х тижнів, кла-
ритроміцин по 500 мг 2 рази за добу, амоксицилін 
по 1000 мг 2 рази за добу 10 днів. 

Основними критеріями ефективності терапії 
було загоєння виразкового дефекту та ерадикація 
НР. Інтегральний показник ефективності лікуван-
ня, який комплексно враховує динаміку клінічних 
проявів і якість життя, обчислювали за формулою 
А.П. Градова, В.Б. Гриневича, 2000 [2] (1):

Е	=	клінічна	ефективність	(бали)•0,7+ΔЯЖ•0,3	(1)

де: ΔЯЖ	– приріст якості життя обстежених у 
балах у процесі лікування. 

Клінічну ефективність вираховували за фор-
мулою (2):

Клінічна	ефективність	=	К1•Хе1	+	К2•Хе2,	 (2)	

де: Хе1 – показник ефективності (від 1 до 7 
балів), обернений до регресії больового синдро-
му; 

Хе2 – показник ефективності (від 1 до 7 балів), 
прямо-пропорційний до частоти частоти еради-
кації; 

К1 та К2 – відповідні коефіцієнти значущості 
(К1=0,2, К2=0,8). 

У всіх обстежених хворих ПВДК була асоційо-
вана з гелікобактеріозом. 

Вартість препаратів у аптечній мережі на мо-
мент проведення дослідження становила для па-
цієнтів І клінічної групи: для езомепразолу (40 
мг № 14) – 110,00 грн, для амоксициліну (500 мг 
№ 20) – 68,56 грн, для кларитроміцину (500 мг 
№ 14) – 127,25 грн, для вісмуту субцитрату ко-
лоїдного (120 мг № 100) – 224,40 грн. Витратна 
вартість місячного курсу лікування для пацієнта 
цієї групи склала 741,22 грн.

Вартість препаратів для пацієнтів ІІ клінічної 
групи становила: для омепразолу (20 мг № 30) 
– 42,00 грн., для кларитроміцину та амоксициліну 
– була аналогічною з групою порівняння. Витрат-
на вартість місячного курсу лікування для пацієн-
та цієї групи склала 402,90 грн. 

Витратна вартість для проведення другої лінії 
АГБТ становила для метронідазолу (500 мг № 
10) – 29,65 грн., для тетрацикліну (100 мг № 20) 
– 16,50 грн., для езомепразолу та ВСК була ана-

логічною з групою І та становила в загальному 
491,2 грн. Вартість ендоскопічного обстеження 
дорівнювала 350 грн. Вартість консультації гас-
троентеролога – 250 грн. Вартість тесту для виз-
начення антигену НР у фекаліях – 121 грн. Вар-
тість додаткової одиниці корисності витрат на 1 
пацієнта обчислювали за формулою (3): 

ΔКВ=КВ1-КВ2/n,	 (3)

де: n – кількість пацієнтів. 
Потенційну економічну вигоду для медичної 

служби ЗСУ від застосування фармакоекономіч-
но обґрунтованого МЗВ для лікування ПВДК виз-
начали за формулою (4):

ЕВ=КВ	(у%)	•	Витрати	(у	грн)	•	n,	 (4)	

де: ЕВ – економічні вигоди; 
КВ – корисність витрат; 
n – кількість пацієнтів із ПВДК у лікувальних 

закладах МО України відповідно за 1 та 5 років. 
Для підрахунку середньої кількості пацієнтів 

за відповідні періоди піддавали аналізу докумен-
ти звітності госпітальної ланки лікувальних за-
кладів МО України за 10-річний період (згідно 
форми 3/мед).

Результати	дослідження	та	їх	обговорення.	
На тлі вісмутовмісткої АГБТ на основі езо-

мепразолу у хворих І групи клінічної ремісії до-
сягнуто на (4,9±1,1) добу, у хворих ІІ групи на 
тлі стандартної АГБТ на основі омепразолу – на 
(6,1±1,7) добу від початку лікування. Ендоскопіч-
на ремісія через 2 тижні мала місце у 19 (95 %) 
пацієнтів І групи та у 13 (65 %) пацієнтів ІІ групи 
(табл. 1). Ерадикація, підтверджена через 4 тижні 
після закінчення АГБТ, відбулася у 19 (95 %) па-
цієнтів І групи та у 13 (65 %) пацієнтів ІІ групи. 

Загальна клінічна ефективність (із врахуван-
ням швидкості усунення больового синдрому та 
частоти рубцювання виразкового дефекту) у хво-
рих на ПВДК групи І становила 6 балів, у хворих 
групи ІІ – 5,1 балів. Інтегральний показник ефек-
тивності лікування, в якому враховані клінічна 
ефективність та приріст якості життя на тлі ліку-
вання, у групі І досягнув 6,2 балів, а в групі ІІ 
– 5,2 балів. 

При аналізі ефективності різних режимів фар-
макотерапії на перебіг ПВДК встановлено пози-
тивний вплив лікувальних комплексів на клінічні 
прояви захворювання зі зростанням ЯЖ у групі 
пацієнтів, які отримували езомепразол, амокси-


