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Корисна модель стосується медицини, а саме гастроентерології, і може бути використана у 
лікуванні неерозивної форми гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ). 

ГЕРХ є однією з найактуальніших проблем сучасної гастроентерології. Незважаючи на 
появу численних нових методів лікування цієї нозології, залишається багато невирішених 
запитань щодо лікування та профілактики ГЕРХ. З одного боку, ГЕРХ розглядається як 5 

самостійна нозологічна одиниця, а з іншого - являє собою супутню патологію гепатобіліарної 
системи. Ось чому актуальним залишається пошук нових методів лікування ГЕРХ з метою 
попереджання прогресування інвалідізуючих ускладнень стравоходу. 

У сучасній гастроентерології запропоновано терапевтичну тактику для таких пацієнтів із 
використанням дієтичних рекомендацій, модифікації образу життя та медикаментозної терапії. 10 

Між тим, часто у хворих на ГЕРХ діагностуються супутні захворювання, частіше всього це 
неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП), хронічний холецистит, хронічний панкреатит, 
синдром подразненого кишечнику, що ускладнює перебіг ГЕРХ, посилює гастроезофагеальний 
рефлюкс, створює умови для рефрактерної течії захворювання та додаткового 
медикаментозного навантаження. 15 

Вищенаведене стимулює пошук нових немедикаментозних технологій лікування, тим більш, 
що на теперішній час не існує єдиного концептуального підходу до відновлювального лікування 
хворих на ГЕРХ із використанням природних лікувальних ресурсів та преформованих фізичних 
чинників. 

Існує декілька способів лікування ГЕРХ, але вони недостатньо ефективні, особливо при 20 

ерозивному враженні слизової оболонки (СО) дистальної частини стравоходу та супутньому 
хронічному гастриті. Відомий спосіб лікування ГЕРХ полягає у призначенні хворому Н-2 
блокаторів гістамінових рецепторів (ранітидину, фамотидину) та прокінетиків (мотіліуму) 
(Васильєв Ю.В. Терапия гастроэзофагеальной рефлюксной болезни //Журнал гастроэнтерол., 
гепатол., колопроктологии. - 1998. - № 5. - С. 69-76). У способі хворому призначається блокатор 25 

шлункового кислотоутворення і прокінетика. Цей спосіб є недостатньо ефективним, тому що 
при ГЕРХ, сполученій з хронічним гастритом, особливо при його загостренні, зниження 
кислотності шлункового вмісту носить короткочасний характер. 

Відомий спосіб, який полягає в призначенні хворому ланзопразолу (блокатора протонної 
помпи) і мотиліуму - прокінетика, який нормалізує моторні розлади верхніх відділів шлунково-30 

кишкового тракту (ШКТ) (Тельнов В.Л., Тельнова О.И., Ковальчук П.П. Патогенетические 
приоритеты терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни //Сучасна гастроентерологія. - 
2002. - № 3. - С. 13-17). Цей спосіб є недостатньо ефективним тому, що незважаючи на швидке 
усунення основних клінічних проявів ГЕРХ (печія, біль в епігастральній області), оновлення СО 
як дистальної частини стравоходу, так насамперед шлунка, тривалий час не наступає, що 35 

обумовлює та підтримує больовий синдром в епігастральній частині черевної порожнини. 
За найближчий аналог вибраний спосіб консервативного лікування ГЕРХ (Патент Укр. 8119, 

А61K33/00, 15.07.2005, публ. Бюл. № 7), який включає призначення хворому блокаторів 
протонної помпи та прокінетика. Як блокатор протонної помпи призначають рабепразол, як 
прокінетик - моторикум, та додатково призначають розчин тіотриазоліну. Однак, при лікуванні 40 

хворих на ГЕРХ із супутніми захворюваннями органів травлення (хронічний холецистит, 
хронічний панкреатит, НАЖХП), спосіб не ефективний, тому що не попереджає виникнення 
небажаних побічних ефектів медикаментозної терапії, а саме диспепсичного синдрому. 

В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення способу лікування 
гастроезофагеальної рефлюксної хвороби із супутніми захворюваннями органів травлення 45 

шляхом внутрішнього застосування мінеральної води у хворих на ГЕРХ із супутніми 
захворюваннями (хронічний холецистит, хронічний панкреатит, неалкогольна жирова хвороба 
печінки) для поліпшення перебігу основного та супутніх захворювань, зниження лікувальної і 
профілактичної дози та частоти прийому препаратів медикаментозної терапії та ліквідації 
побічної дії від її застосування. 50 

Поставлена задача вирішується тим, що у способі лікування гастроезофагеальної 
рефлюксної хвороби із супутніми захворюваннями органів травлення шляхом використання 
медикаментозних препаратів, згідно з корисною моделлю, протягом місяця використовується 
контролок 40 мг на добу та, згідно з кислотоутворюючою функцією шлунка, додатково 
призначається внутрішній курсовий прийом високомінералізованої сульфатно-гідрокарбонатної 55 

натрієво-магнієвої води: за 30-45-60 хв. до прийому їжі, кількість води призначається з 
розрахунку 1 % від маси тіла на один прийом, курсом лікування 21-24 днів. 

Суть способу полягає у тому, що на тлі використання препарату контролок 40 мг на добу 
(препарат групи інгібіторів протонної помпи (ІПП)) додатково призначається внутрішній прийом 
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високомінералізованої сульфатно-гідрокарбонатної натрієво-магнієвої мінеральної води для 
попереджання розвитку ускладнень органів гепатобіліарної системи. 

Об'єктом клінічних досліджень було 90 хворих на ГЕРХ (неерозивна форма) із супутньою 
патологією органів травлення, які знаходились під спостереженням у відділі медичної 
реабілітації ДУ "Укр. НДІ МР та К МОЗ України", ДП "Клінічний санаторій ім. Горького" та 5 

клінічному санаторії "Аркадія" ДПС України м. Одеси. 
Хворих було розподілено наступним чином. 
Контрольна група була представлена 30 пацієнтами, яким призначали базисний комплекс 

лікування - дієтичне харчування (стол № 1) та препарат групи ІПП у стандартному дозуванні: 
контролок по 40 мг вранці та за 30 хв. до їжі впродовж 30 днів. 10 

Пацієнтам II групи додатково до базисної терапії призначали внутрішній курсовий прийом 
високомінералізованої сульфатно-гідрокарбонатної натрієво-магнієвої води "Донат Мг". Хімічна 
формула високомінералізованої сульфатно-гідрокарбонатної натрієво-магнієвої води "Донат 
Мг" наступна: 

  11Ca44KNa45Mg

1Cl30SO69HCO
M 43

28,13
 . 15 

Час прийому води визначався кислотоутворюючою функцією шлунка: за 30-45-60 хв. до 
прийому їжі, кількість води призначалася з розрахунку 1 % від маси тіла на один прийом (тобто 
від 150 ml до 230 ml на прийом). Курс лікування становив від 21 до 24 днів. 

На початку лікування при опитуванні частина хворих ((44,44±5,24) % осіб) пред'являла 
скарги, що характеризують астенічний синдром (загальна слабкість, зниження працездатності, 20 

швидка стомлюваність). Переважно це були хворі на ГЕРХ із супутнім стеатозом печінки. 
Больовий абдомінальний синдром у вигляді болю чи важкості у правому чи лівому 

підребер'ях зустрічався у ((77,78±4,38) %) обстежених. 
Прояви диспепсичного синдрому у вигляді відригу повітрям чи їжею, нудоту, здуття животу, 

гіркоту у роті та печію турбували (100,00±0,00) % опитаних осіб. 25 

При об'єктивному обстеженні спостерігалася болісність при пальпації правого підребер'я 
((50,00±5,27) %), лівого підребер'я (77,78±4,38) %)), епігастрію та пілородуоденальної ділянки 
((94,44±2,41) %). Гепатомегалія, переважно за рахунок лівої долі печінки визначалася у 
(72,22±4,72) % хворих. 

До початку лікування у всіх хворих середні показники загального аналізу крові належали до 30 

фізіологічних норм. 
Дослідження біохімічних показників крові визначило наявність у 65 (72,22±4,72) % хворих 

мінімально вираженого цитолітичного синдрому, холестазу, що характеризувалося 
підвищенням рівня лужна фосфатаза (ЛФ) до 1,5 N і гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) до 1,5 N 
та прямого білірубіну. Про наявність мезенхімально-запальної реакції у печінці свідчило 35 

підвищення рівня тимолової проби у 10 ((11,11±3,31) %) обстежених осіб. У 65 (72,22±4,72) % 
обстежених хворих були визначені порушення з боку ліпідного обміну у вигляді 
гіперхолестеринемії, гіпертригліцеридемії, підвищення коефіцієнта атерогенності, порушень з 
боку ліпопротеїди високої щільності (ЛПНЩ) та ліпопротеїди низької щільності (ЛПВЩ). 

Під час проведення УЗД органів черевної порожнини встановлено, що у 65 (72,22±4,72) % 40 

обстежених печінка була рівномірно збільшеною за розмірами. Ультрасонографічні ознаки 
патології жовчного міхура у вигляді потовщення стінок більш ніж 4 mm було відмічено у 70 
пацієнтів ((77,78±4,38) %). Ознаки хронічного панкреатиту у вигляді дифузних змін та 
неоднорідність її структури діагностовано в (50,00±5,27) % випадків. 

Наведені клінічні синдроми та лабораторні відхилення супроводжувалися сонографічними 45 

ознаками патології печінки, жовчного міхура та підшлункової залози більш ніж у половини 
хворих. 

Серед супутніх захворювань органів травлення у хворих на ГЕРХ домінує 
гепатопанкреатобіліарна патологія, у вигляді хронічного некалькульозного холециститу - 
(77,78±4,38) % хворих, хронічного панкреатиту - (50,00±5,27) % обстежених та НАЖХП - 50 

(72,22±4,72) % хворих. 
За даними ФГДС встановлено, що у (94,44±2,41) % осіб були ознаки хронічного 

неатрофічного гастриту, дуоденіту, у (100,00±0,00) % пацієнтів спостерігався 
гастроезофагеальний та дуоденогастральний рефлюкси. 

Кислотоутворююча функція шлунка на початку лікування натщесерце відповідала 55 

значенням гіпоацидності у (44,44±5,24) % хворих, слабокисла - у (33,33±4,97) % хворих, 
помірнокисла - у (22,22±4,38) % хворих. Після стимуляційного тесту (хлібний віджим) показники 
рН відповідали значенням гіпоацидності у (55,55±5,24) % хворих, а у інших (44,44±5,24) % осіб - 
абсолютної гіперацидності. 
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Наприкінці лікування застосування базисного комплексу лікування протягом місяця у хворих 
на ГЕРХ не призводило до вірогідної нівеляції ознак диспепсичного (р>0,5) та астенічного 
(р>0,2) синдромів, ознак цитолітичного (р>0,5), мезенхімально-запального (р>0,5), та 
холестатичного (р>0,5), синдромів, суттєвої динаміки з боку ліпідного спектра крові, відновлення 
ехоструктури печінки, жовчного міхура та підшлункової залози. 5 

Застосування високомінералізованої сульфатно-гідрокарбонатної натрієво-магнієвої води 
сприяло поліпшенню клінічного перебігу основного захворювання (ліквідація диспепсичного та 
больового синдромів), супутньої патології езофагогастродуоденальної системи, біліарної 
системи, нормалізації функціонального стану печінки у вигляді вірогідного відновлення 
пігментного обміну, нормалізації активності амінотрансфераз, зниженню концентрації 10 

загального холестерину та виразного зниженню рівня ЛПНЩ, тенденції до відновлення 
показників холестазу, рівня ТГ, β-ліпопротеїдів та коефіцієнта атерогенності. Суттєвого впливу 
на рівень ЛПВЩ не відмічено. 

Проведений порівняльний аналіз в групах хворих на ГЕРХ із супутньою патологією органів 
травлення продемонстрував поліпшення клінічного перебігу основного та супутнього 15 

захворювань, а саме вірогідну (р<0,001) нівеляцію ознак астенічного, больового, диспепсичного 
синдромів у всіх обстежених. Разом з тим, тільки у II групі хворих було досягнуто ліквідацію 
ознак кишкової диспепсії. 

Слід відмітити, що у переважної більшості хворих II групи, за рахунок залучення до курсу 
мінеральної води вдалося попередити виникнення небажаних побічних ефектів 20 

медикаментозної терапії, а саме диспепсичного синдрому. 
Поліпшення клінічних ознак захворювання супроводжувалося відновленням 

функціонального стану печінки. Позитивні зміни ліпідного обміну відбувалися у більшості 
пацієнтів вищезазначених груп. Але більш суттєве зниження концентрації ЗХ (р<0,001) та 
вірогідна динаміка всіх показників ліпідограми було визначено у хворих II групи. Тільки у хворих 25 

цієї групи було досягнено зникнення цитолітичного синдрому. 
Динаміка сонографічної картини черевної порожнини характеризувалася зниженням 

акустичної щільності паренхіми печінки та зменшенням розмірів запальних осередків, 
поліпшенням проходження ехосигналу у глибокі шари печінки, поліпшенням візуалізації судин 
органу у більшості обстежених хворих, покращенням стану панкреатобіліарної системи. 30 

Впровадження в практику заявленої корисної моделі дозволить підвищити ефективність 
терапії, нормалізувати функціональний стан органів гепатопанкреатобіліарної зони, попередити 
прогресування ускладнень стравоходу, можливість виникнення аденокарциноми стравоходу у 
цієї категорії пацієнтів, сприятиме збереженню здоров'я населення та трудового потенціалу.
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
  

Спосіб лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби із супутніми захворюваннями 
органів травлення шляхом використання медикаментозних препаратів, який відрізняється тим, 
що протягом місяця призначається контролок 40 мг на добу та додатково, згідно з 40 

кислотоутворюючою функцією шлунка, здійснюється внутрішній курсовий прийом 
високомінералізованої сульфатно-гідрокарбонатної натрієво-магнієвої води: за 30-45-60 хв. до 
прийому їжі, кількість води призначається з розрахунку 1 % від маси тіла на один прийом, курс 
лікування 21-24 днів. 
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Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко 
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