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Стаття є фрагментом науково-дослідної теми
«Запальні та незапальні хвороби органів і систем
людини, що формуються під впливом екологічних,
стресових, імунних, метаболічних та інфекційних
факторів. Стан гемо- гомеостазу, гемодинаміки при
застосуванні традиційних та нетрадиційних засобів
лікування», № держ. реєстрації 0198U 000134.
Інфекція Helicobacter pylori (H. p.) є однією з
найбільш розповсюджених у світі, оскільки близько
60 % населення земної кулі інфіковані цим мікроор
ганізмом [20]. Інфікування Н. p. слизової оболонки
шлунка є основною причиною хронічного гастри
ту, цей мікроорганізм визначається у 95 % хворих
з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки, у
70-80 % з пептичною виразкою шлунка та у 50 %
хворих з невиразковою диспепсією. Інфікованість
H. p. слизової оболонки гастродуоденальної зони
в чотири рази підвищує ризик розвитку виразкової
хвороби [25]. Ретроспективні дослідження засвідчи
ли взаємозв’язок інфекції H. p. і раку шлунка, зокре
ма включаючи лімфому шлунка [34]. Ризик розвитку
раку шлунка, асоційованого з H. p., досягає 70 % в
індустріальних районах і 80 % у сільській місцевості
[24].
В Україні гастроентерологічні захворювання за
ймають одне з провідних місць у загальній структурі
захворюваності, незважаючи на наявну можливість
повного виліковування пептичної виразки [12, 13].
Стійкість H. p. до агресивних умов шлунку, імунна
реакція макроорганізму, можливість впливу на зміну
кислотності середовища засвідчують що H. p. при
стосований до тривалого перебування та персис
тенції у слизовій оболонці шлунка та дванадцяти
палої кишки, у зв’язку з чим його можна розглядати
симбіонта. Зміна екології зовнішнього середовища,
різні соціальні чинники (зміна характеру харчування,
пероральний прийом медикаментів, часті стреси,
куріння тощо) призвели до зміни внутрішніх структур
макроорганізму, мутацій H. p. з утворенням нових
штамів з агресивнішими властивостями по відно
шенню до організму господаря.
Частота інфікування з роками прогресивно збіль
шується. Заслуговує на увагу те, що люди, народже
ні в один віковий період (вікова когорта), мають пев
ний ризик зараження H. p., а для іншого покоління
цей ризик інший. Цим можна пояснити зниження

частоти інфікування H. p. за останні десятиліття в
деяких країнах. Так, у жителів Японії інфікованість
30-40 літнього населення складає 61 %, у 20-30 літ
ніх – 31 %, а інфікованість японців молодше 20 років
становить 11 % [29].
Інфекція Helicobacter pylori визнана етіологіч
ним фактором ряду позашлункових захворювань
[26,27,53]. Останнім часом проводяться досліджен
ня, що показують взаємозв’язок між інфекцією H. p.
і ураженням інших органів і систем, зокрема, обго
ворюється вплив цього мікроорганізму на розвиток
ішемічної хвороби серця [40].
Антигенна стимуляція Helicobacter pylori супро
воджується підвищеним синтезом циркулюючих
антихелікобактерних антитіл, що відображає сис
темну реакцію імунної системи на локальне пошко
дження в шлунку, асоційоване з H. p. . Підвищення
вмісту антихелікобактерних антитіл є діагностичним
критерієм хелікобактеріозу, а збільшення рівня IgG
антитіл до H. p. відображає інтенсивність запаль
ного процесу [6,14]. Запропоновано вважати IgGсеропозитивність до H. p. проявом асоціації інфекції
Helicobacter pylori і гострого інфаркту міокарда, не
залежної від класичних коронарних факторів ризику
[14,15] і свідченням етіопатогенетичної ролі інфек
ції Helicobacter pylori у розвитку атеротромбозу і
серцево-судинних захворювань [28,33,39]. Серо
позитивність до Helicobacter pylori асоціюється з
підвищенням рівнів С-реактивного білка, молекул
міжклітинної адгезії (ICAM-1), ендотеліальною дис
функцією [19,44] і більш високою поширеністю ІХС
та розвитком гострого інфаркту міокарда [58]. Цито
токсичні CagA штами Helicobacter pylori, характерні
для виразкової хвороби, розглядаються в якості
патогенетичного чинника розвитку атеросклерозу
[23, 38] і частіше виявляються у хворих на ІХС [36].
Водночас, проведення ерадикаційної терапії у хво
рих на ІХС знижує підвищені рівні фібриногену [57]
і зменшує кількість повторних гострих коронарних
подій [28,30,47].
Поєднання виразкової хвороби та ІХС відзначали
у 49-85 % хворих і в 65 % випадків воно збігалося із
загостренням ІХС [5,9], що дає всі підстави вважа
ти вірним твердження Потена: «Якщо хворий скар
житься на серце, досліджуйте йому шлунок» [3] .
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Наявність лабораторних показників систем
ного запального процесу у обстежених пацієнтів
пов’язане із змінами ліпідного спектру у хворих з
гострим коронарним синдромом свідчить про акти
вацію процесу перекисного окислення ліпідів. Наяв
не при цьому зниження рівня ліпопротеїдів низької
щільності (ЛПНЩ) є несприятливою ознакою збіль
шення циркулюючих імунних комплексів, які скла
даються з імуноглобулінів (утворених на антигенні
структури ліпополісахаридів бактеріальної стінки) та
адсорбованих з ними ЛПНЩ [2,4].
Однією з підстав розглядати хелікобактерну ін
фекцію як причину пептичної виразки і одночасно як
один з ініціюючих факторів розвитку і прогресування
ішемічної хвороби серця є те, що хронічні інфекції (у
тому числі Helicobacter pylori) визнані можливою до
датковою причиною, що сприяє виникненню і розви
тку ІХС шляхом ініціювання запального процесу і ате
роматозних змін [55]. За останні 20 років проведено
велику кількість досліджень можливого причинного
зв’язку Helicobacter pylori та ІХС [46,47]. Вивчалися
різні патогенетичні механізми, за допомогою яких
гелікобактерна інфекція могла б збільшувати сер
цево-судинний ризик [50, 51]. Встановлено, що
хронічна інфекція Helicobacter pylori, набута в юнос
ті збільшує ризик ІХС протягом життя [52], а ризик
розвитку ускладнень ІХС на тлі інфекції Helicobacter
pylori зростає в кілька разів незалежно від інших
факторів-тригерів [45]. Однак до нинішнього часу
ряд науковців вважають, що для визнання інфекції
одним з факторів ризику ІХС досі недостатньо свід
чень [43]. У разі доведеності етіологічної ролі Heli
cobacter pylori в патогенезі ІХС відкриваються нові
підходи щодо до профілактики факторів ризику ІХС
[48].
В останні роки з’явилася значна кількість робіт,
в яких доведено безпосередню участь локального
та системного запалення в ініціації і прогресуванні
атеросклерозу та його ускладнень [41,49], про що,
зокрема, свідчить підвищення в сироватці крові хво
рих з ІХС рівня С-реактивного білка, сіалових кислот,
фібриногену, плазміногену, загального числа лейко
цитів [16,21,22,37].
Докази того, що інфекція спонукає до розвитку
атеросклеротичного ураження судин, отримані в

дослідженнях, в яких продемонстровано наявність
збудника інфекції в стінці ураженої атеросклерозом
судини, а також в епідеміологічних дослідженнях, які
показали зв’язок між патоген-специфічними анти
тілами класу IgG і атеросклерозом [18,21]. Перша
подібна публікація довела значимість цитомегало
вірусів [31, наступні продемонстрували зв’язок ате
росклерозу з вірусом герпесу типу 1 і 2 [32], С. pneu
moniae [35], Н. pylori [40], вірусом гепатиту А [59].
Незважаючи на наявність доказів асоціації між
атеросклеротичним ураженням артеріальних судин і
інфікованістю Н. p., взаємозв’язок між дисфункцією
судинного ендотелію та інфекцією Н. p. i, як і меха
нізми формування ендотеліальної дисфункції на тлі
інфекції Н. p., досліджені недостатньо.
Між тим, саме ендотеліальна дисфункція, імовір
но є одним з пускових механізмів розвитку як пеп
тичної виразки. так і ішемічної хвороби серця.
В останні роки особливу увагу при захворюван
нях внутрішніх органів клініцисти приділяють дослі
дженням, присвяченим вивченню ендотеліну [8,54].
Такий загальний інтерес не випадковий, оскільки
в даний час встановлено, що ці біологічно активні
сполуки, і особливо ендотелін-1, що виробляється
ендотеліоцитами, здійснюють регулюючий вплив
на скорочення гладнгької мускулатури макросудин,
гемостаз і імунологічну реактивність організму хво
рого [1,10,42].
Тому у хворих з дуоденальної виразкою визна
чення ендотеліну-1 в плазмі крові, де роль судин
ного фактора в механізмі ульцерогенезу визнається
багатьма вченими [11], є актуальним. З урахуванням
того що в даний час провідне місце в патогенезі ду
оденальної виразки відводиться хелікобактерному
запаленню [7,], вивчення його ролі у функціонуванні
ендотелію є перспективним.
Можна допустити, що інфекційний чинник ви
кликає ендотеліальну дисфункцію, пошкодження
ендотелію судин, а формування атеросклеротичної
бляшки на самому початку її розвитку можна розгля
дати як захисну реакцію на пошкодження ендотелію,
яка згодом, в умовах персистенції інфекції, набуває
значення тригерного фактора розвитку, маніфеста
ції і прогресування ішемічної хвороби серця.
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УДК 616. 342 – 002. 44 + 616. 12
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ ЯК ІНІЦІЮЮЧА ЛАНКА РОЗВИТКУ І ПРОГРЕСУВАННЯ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ
Катеренчук І. П., Свінціцький А. С.
Резюме. В статті. яка є оглядом літератури, на підставі аналізу літературних джерел аргументується
точка зору щодо визначення гастродуоденальної патології як ініціюючої ланки розвитку і прогресування іше
мічної хвороби серця. Мікроорганізм Helicobacter pylori здатний, одночасно з розвитком пептичної виразки,
ініціювати розвиток системного запального процесу з ураженням судинної стінки, проявом чого є ендотелі
альна дисфанкція з локальним ушкодженням ендотелію і формуванням атероми. висловлюється припущен
ня, що атерома, будучи проявом захисної реакції організму на ушкодження ендотелію у подальшому стає
провідним чинником маніфестації захворювання і клінічних проявів ішемічної хвороби серця.
Ключові слова: пептична виразка, ішемічна хвороба серця, Helicobacter pylori.
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УДК 616. 342 – 002. 44 + 616. 12
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ КАК ИНИЦИИРУЮЩЕЕ ЗВЕНО РАЗВИТИЯ И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Катеренчук И. П., Свинцицкий А. С.
Резюме. В статье, которая является обзором литературы, на основании анализа литературных источ
ников аргументируется точка зрения относительно определения гастродуоденальной патологии как иници
ирующего звена развития и прогрессирования ишемической болезни сердца. Микроорганизм Helicobacter
pylori способен, одновременно с развитием язвенной болезни, инициировать развитие системного вос
палительного процесса с поражением сосудистой стенки, проявлением чего является эндотелиальная
дисфункция с локальным повреждением эндотелия и формированием атеромы. Высказывается предпо
ложение, что атерома, будучи проявлением защитной реакции организма на повреждение эндотелия в
дальнейшем становится ведущим фактором манифестации заболевания и клинических проявлений ише
мической болезни сердца.
Ключевые слова: язвенная болезнь, ишемическая болезнь сердца, Helicobacter pylori.
UDC 616. 342 – 002. 44 + 616. 12
The Pathology of Gastroduodenal Zone as an Initial Step in the Coronary Heart Disease Initiation and
Progression
Katerenchuk I. P., Svyntsitsky A. S.
Summary. The infection of the gastric mucosa by Helicobacter pylori (H. p.) is a main cause for chronic gastritis.
This microorganism identifies in 95 % of the patients having an peptic duodenal ulcer, in 70-80 % of the patients with
peptic gastric ulcer and in 50 % of the patients with non-ulcer dyspepsia. The infection of gastroduodenal zone by
H. p. increases the risk of gastroduodenal ulcer disease in 4-fold manner.
Also, the H. p. infection was identified as an etiological factor for several non-gastroduodenal diseases. Recently
conducted clinical studies shows the relationship between H. p. infection and damage of other organs and systems,
especially the impact of this organism on the development of coronary heart disease.
The increasing concentration of the antihelicobacter antibodies is a diagnostic criteria for the helicobacterios.
The increasing level of IgG to H. p. shows the inflammation process severity. Its proposed the seropositive reaction
to IgG to be an evidence of the association of H. p. infection with the acute myocardial infarction, not depending on
classic coronary risk factors. So it might be an evidence of the etiological and pathological role of H. p. infection in
the development of atherotrombosis and cardiovascular diseases. The seropositive reaction to H. p. is associated
with the elevated levels of CRP, molecules of intracellular adhesion (ICAM-1), endothelial dysfunction and in this
way its determines the wide-spreading of the coronary heart disease and the development of the myocardial
infarction. The cytotoxic forms of H. p. that are typical for ulcer disease regarded as a pathological factor for the
atherosclerosis progression and are more often defined in patients with coronary heart disease. At the same time,
the eradication therapy in patients with coronary heart disease decreases the elevated levels of fibrinogen and
decreases the number of recurrent acute coronary events.
The presence of the laboratory indicators for systematic inflammation process in examined patients with acute
coronary syndrome is related on the changes of lipid components and shows on the activation of lipid peroxidation.
One of the reason to consider H. p. infection as a cause of peptic ulcer and also as one of the initiating factor
in the development and progression of coronary heart disease is the fact that chronic infections (including
Helicobacter pylori) were found as a possible additional factor that contributes to the initiating and development of
the coronary artery disease by initiating inflammatory process and atheromatous changes. In recent years a large
number of works were performed demonstrating the direct role of local and systemic inflammation in the initiation
and progression of atherosclerosis and its complications that may be evaluated by the increasing levels of the
C-reactive protein, sialic acid, fibrinogen, plasminogen and leukocytes in the serum in patients with CHD.
Evidence that infection leads to the development of atherosclerotic vascular lesions were obtained in studies
that demonstrated the presence of infectious agents in the wall of the affected by atherosclerotic process vessels,
as well as epidemiological studies that have shown a link between pathogen-specific antibodies of IgG and
atherosclerosis.
Despite on the evidence of the association between atherosclerotic lesions of arterial vessels and infection with
H. p., the relationship between vascular endothelial dysfunction and infection with H. p., as well as mechanisms of
endothelial dysfunction formation associated with the H. p. infection are not studied yet enough.
Meanwhile, endothelial dysfunction is probably one of the triggers of both peptic ulcer and coronary heart
disease.
Key words: peptic ulcer, coronary heart disease, Helicobacter pylori.
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