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Глобальні настанови Всесвітньої організації з гастроентерології: 

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба  

 

Наразі гастроезофагальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) широко 

поширена у всьому світі (табл. 1), й існують чіткі докази зростання 

випадків захворювання в багатьох країнах, що розвиваються. 

Оцінка поширеності показує значну географічну різницю, але 

лише в Східній Азії цей показник постійно нижчий на 10%. Високий 

показник розповсюдження ГЕРХ і, отже, симптомів, що 

викликають занепокоєння, має значні суспільні наслідки, 

негативно впливаючи на продуктивність праці та багато інших 

аспектів якості життя окремих пацієнтів. 

 

Таблиця 1. Поширеність ГЕРХ 

Захворюваність Регіон  

Висока  Північна Америка 

Австралія/Океанія 

Північна Європа 

Помірна  Західна Азія 

Південна Азія 

Південна Америка 

Низька  Східна Азія 

Південна Європа 

Недостатньо даних Африка  

 

У практичних рекомендаціях необхідно брати до уваги сучасну 

ситуацію з метою оптимізації надання послуг стосовно місцевих 

ресурсів та наявності систем підтримки охорони здоров'я. 

Частота захворювання вважається подібною у різних регіонах, 

печія та регургітація є основними симптомами. Для початкової 

терапії пацієнт може придбати ліки, що продаються без рецепту, 

для зняття печії або звернутися за додатковою консультацією до 



 

фармацевта. Коли пацієнти сприймають свої симптоми із 

занепокоєнням, вони можуть звернутися до лікаря; залежно від 

обставин та структури місцевої системи охорони здоров’я, 

пацієнти можуть звернутися за консультацією до лікаря первинної 

ланки, гастроентеролога або хірурга самостійно чи за 

направленням. Підхід Всесвітньої організації гастроентерології 

спрямований на оптимізацію використання наявних ресурсів 

охорони здоров’я для окремих пацієнтів, виходячи з їхнього 

місцезнаходження та доступу до різних медичних працівників. 

 

Клінічні особливості 

 

Сприяючі та фактори ризику 

ГЕРХ – сенсомоторний розлад, пов'язаний із порушенням 

фізіологічних антирефлюксних механізмів (наприклад, функція 

нижнього стравохідного сфінктера, френо-езофагеальної 

зв’язки), змінами нормальних фізіологічних процесів (наприклад, 

порушення перистальтики стравоходу, підвищення 

внутрішньошлункового тиску, підвищення градієнта 

абдоміноторакального тиску) або, дуже рідко, надлишковою 

секрецією соляної кислоти (синдром Золлінгера-Еллісона). 

 

Харчування та спосіб життя: 

 Зростання частоти появи симптомів ГЕРХ спостерігається у 

людей, які мають зайву вагу. 

 Високий показник індексу маси тіла (ІМТ) пов'язаний із 

підвищеним ризиком розвитку ГЕРХ. 

 Надмірне споживання жирів із продуктами харчування 

пов'язане з більшим ризиком розвитку ГЕРХ та ерозивного 

езофагіту (ЕЕ). 

 Споживання газованих напоїв є фактором ризику появи печії 

під час сну у хворих на ГЕРХ. 



 

 Роль кави як фактора ризику ГЕРХ є невизначеною; кава 

може посилити печію у деяких хворих на ГЕРХ, але механізм 

цього залишається невідомим і може бути пов'язаним із 

кофеїном, а не кавою. Кава не є домінуючим фактором 

ризику. 

 Роль споживання алкоголю як фактора ризику ГЕРХ є 

невизначеною. Надмірне, тривале споживання алкогольних 

напоїв може бути пов'язаним із прогресуванням злоякісних 

захворювань стравоходу, але не залежить від впливу 

алкоголю на розвиток ГЕРХ. 

 Роль паління як фактора ризику ГЕРХ є невизначеною, хоча, 

як і алкоголь, паління може бути пов'язаним із підвищеним 

ризиком розвитку злоякісних захворювань. 

 

Препарати: певні препарати можуть впливати на розвиток ГЕРХ. 

Див. розділ «Анамнез захворювання та фізикальний огляд». 

 

Лікування супутніх захворювань (наприклад, блокаторами 

кальцієвих каналів, антихолінергічними та нестероїдними 

протизапальними препаратами) може посилювати прояви ГЕРХ 

та її лікування. Деякі ліки (наприклад, препарати калію, 

тетрациклін, бісфосфонати) можуть спричинити пошкодження 

верхніх відділів шлунково-кишкового тракту та посилити 

симптоми, викликані рефлюксом.  

 

Вагітність 

Прояви печії у вагітних зазвичай не відрізняються від класичних 

проявів у дорослих, але можуть посилюватися зі збільшенням 

терміну вагітності. Регургітація зустрічається приблизно з тією ж 

частотою, що і печія, а ГЕРХ у першому триместрі асоціюється з 

низкою змінених фізіологічних реакцій. Факторами, що 

підвищують ризик виникнення печії, є: присутність печії до 



 

вагітності, пологи в анамнезі та термін вагітності. Вік матері 

зворотно корелює із виникненням печії, пов’язаної з вагітністю. 

 

Симптоматика 

 

ГЕРХ має широкий спектр клінічних проявів, які можуть 

проявлятися окремо або в комбінації. 

 

Оцінка симптомів є ключовою для діагностики ГЕРХ, особливо для 

оцінки ефективності терапії. Печія і регургітація є 

найпоширенішими симптомами, але можуть виникати й атипові 

прояви ГЕРХ із типовими симптомами або без них. Атипові 

симптоми можуть включати біль в епігастральній ділянці або у 

грудній клітці, що може імітувати серцевий біль, а також кашель 

та інші симптоми з боку дихальної системи, які можуть імітувати 

астму чи інші патології дихання або гортані. Також може виникати 

дисфагія. У меншої кількості хворих на ГЕРХ зустрічаються 

множинні симптоми не визначеної етіології, які можуть бути 

пов'язані з психологічним розладом (табл. 2). 

 

Таблиця 2. Симптоми ГЕРХ 

Типові  Атипові  

Печія (вдень або вночі) Нудота, еруктація (відрижка) * 

Регургітація (вдень або вночі) Повільне травлення, раннє 

насичення* 

Підвищене слиновиділення 

(гіперсалівація) 

Епігастральний біль * 

Здуття живота * 

Блювання 

Біль у грудній клітці 

(прекордіальний) 

Симптоми з боку дихальної 

системи (кашель, стридор, 

хронічний риносинусит) 



 

Симптоми з боку ЛОР-органів 

(захриплість голосу, біль у горлі, 

відчуття «клубка» у горлі) 

Раннє пробудження 

Нічне пробудження, кошмари 

*Можна вважати асоційованими з ГЕРХ, якщо симптоми зникають 

у відповідь на лікування ІПП. 

ІПП - інгібітори протонної помпи 

 

Перебіг захворювання: 

 Більшість випадків ГЕРХ мають легкий перебіг і не пов'язані зі 

значним збільшенням захворюваності чи смертності 

порівняно із загальною популяцією. 

 У більшості хворих на ГЕРХ ступінь тяжкості стану 

залишається стабільним або покращується протягом 5-

річного періоду спостереження під час поточного 

звичайного лікування. 

 Існує взаємозв'язок між ГЕРХ та ожирінням: більш високий 

ІМТ або більша окружність талії та підвищення ваги пов'язані з 

наявністю симптомів та ускладнень ГЕРХ, включаючи 

стравохід Барретта (СБ). 

 Ускладнення ГЕРХ характеризуються стриктурою, СБ та 

аденокарциномою стравоходу. Монреальський консенсус 

включає ерозивний езофагіт (ЕЕ) як ускладнення ГЕРХ 

(визначається як "розрив слизової оболонки", що 

використовується в Лос-Анджелеській класифікації, включає 

виразку стравоходу в діапазоні рефлюкс-езофагіту). 

 Неерозивна рефлюксна хвороба (НЕРХ) може 

прогресувати до ЕЕ приблизно у 10% хворих на ГЕРХ, і тому 

ЕЕ може розглядатися як прояв більш важкої рефлюксної 

хвороби. 

 EE асоціюється із стравоходом Барретта і є головним 

фактором ризику для розвитку СБ. У порівнянні з 

пацієнтами, яким не було встановлено ГЕРХ під час 

спостереження, пацієнти з ЕЕ мали 5-кратне збільшення 



 

ризику захворюваності на СБ після 5-ти років у загальній 

популяції у Швеції. 

 У всьому світі СБ рідко зустрічається у хворих на ГЕРХ. Він 

частіше зустрічається у населення із країн Заходу. 

 Невідомо, коли СБ розвивається відносно виникнення ГЕРХ; 

однак, схоже, він є більш поширеною патологією у людей 

похилого віку та значно пов'язаний із підвищеним ризиком 

розвитку аденокарциноми стравоходу. 

 Існує документально підтверджений зв'язок між ІМТ та 

розвитком аденокарциноми стравоходу й кардії шлунка, 

хоча ризик виникнення злоякісного захворювання у цієї 

людини при ГЕРХ є дуже низьким. 

 

Тривожні симптоми 

Більшість тривожних симптомів не характерні для ГЕРХ; багато з 

них пов'язані з альтернативними діагнозами, які не мають 

відношення до ГЕРХ. У більшості країн багато з цих симптомів 

стосуються раку шлунка, ускладненої виразкової хвороби або 

інших серйозних захворювань. 

 

 Дисфагія; 

 Одинофагія (біль при ковтанні); 

 Рецидивуючі захворювання, аспіраційна пневмонія; 

 Дисфонія; 

 Рецидивуючий або постійний кашель; 

 Кровотеча з шлунково-кишкового тракту; 

 Часта нудота та/або блювання; 

 Постійний біль; 

 Залізодефіцитна анемія; 

 Прогресивне зниження ваги без причини; 

 Лімфаденопатія; 

 Новоутворення в епігастральній ділянці;  



 

 Поява атипових симптомів у віці 45-55 років (нижчий віковий 

поріг може бути доцільним залежно від місцевих 

рекомендацій); 

 Наявність у сімейному анамнезі аденокарциноми 

стравоходу або шлунка. 

Також можна звернутися до Глобальної інструкції Всесвітньої 

організації з гастроентерології щодо розповсюджених симптомів 

з боку ШКТ: 

http://www.worldgastroenterology.org/guidelines/global-

guidelines/common-gi-symptoms та 

http://journals.lww.com/jcge/Fulltext/2014 

/08000/Coping_With_Common_Gastrointestinal_Symptoms_in.4.aspx. 

 

Встановлення діагнозу 

 

Цінність діагностичного підходу: 

 Наявність печії та/або регургітації 2 або більше разів на 

тиждень свідчить про ГЕРХ. Клінічні, ендоскопічні та рН-

метричні критерії дозволяють всебічно охарактеризувати 

захворювання, хоча для встановлення діагнозу ГЕРХ зазвичай 

не потрібно досліджень (із зауваженням, що ймовірність 

виникнення ГЕРХ значно відрізняється між географічними 

регіонами). 

 Під час первинної оцінки необхідно задокументувати 

наявність, вираженість та частоту печії, регургітації (кислим і 

т.д.) та тривожних симптомів; слід також звертати увагу на 

атипові симптоми з боку стравоходу, легень, ЛОР-органів. 

Корисною може бути оцінка таких важливих факторів, як 

способу харчування, дієти(споживання жирів), фізичної 

активності (нахили тулуба) і самопочуття в положенні 

лежачи; факторів, що полегшують стан (прийом 

бікарбонату, антацидів, препаратів, що видаються без 

рецепта, споживання молока). 

http://www.worldgastroenterology.org/guidelines/global-guidelines/common-gi-symptoms
http://www.worldgastroenterology.org/guidelines/global-guidelines/common-gi-symptoms
http://journals.lww.com/jcge/Fulltext/2014%20/08000/Coping_With_Common_Gastrointestinal_Symptoms_in.4.aspx
http://journals.lww.com/jcge/Fulltext/2014%20/08000/Coping_With_Common_Gastrointestinal_Symptoms_in.4.aspx


 

 На цьому етапі важливо виключити інші патології ШКТ, 

зокрема рак верхніх відділів шлунково-кишкового тракту та 

виразкову хворобу, особливо в тих регіонах, де вони є більш 

поширеними. Важливо також враховувати інші діагнози, не 

пов’язані з ШКТ, особливо ішемічну хворобу серця.  

 Для епідеміологічних досліджень були розроблені 

опитувальники для діагностики ГЕРХ (RDQ). Насправді 

опитування лікаря, наприклад, загальної практики або 

спеціаліста, показала кращу чутливість та специфічність для 

діагностики ГЕРХ, ніж використання RDQ. Анкети, як правило, 

важко використовувати у клінічній практиці. Детальний збір 

анамнезу є підставою для встановлення діагнозу на основі 

клінічних проявів, оскільки езофагогастродуоденоскопія 

(ЕФГДС) рекомендується для виявлення або виключення 

значних структурних уражень в окремих випадках. 

 Оцінка "ймовірності наявності захворювання до проведення 

досліджень", що базується на місцевості, може дати певні 

вказівки щодо вибору та послідовності необхідних 

діагностичних тестів, враховуючи відносно низьку 

прогностичну цінність більшості симптомів. 

 

Лікування інгібіторами протонної помпи (ІПП) як допоміжний 

метод діагностики: 

 "ІПП-тест". Наразі не рекомендується призначати емпірично 

короткочасний (1 – 2 тижні) курс лікування високими дозами 

інгібіторів протонної помпи, щоб визначити, чи пов'язані 

симптоми пацієнта з кислотністю, оскільки метод 

нечутливий і неспецифічний. Тим не менш, у клінічній 

практиці тест зазвичай проводиться. 

 Для оцінки відповіді на лікування пацієнтам із ГЕРХ необхідно 

призначити звичайний курс терапії ІПП на адекватний термін 

(зазвичай на 8 тижнів).  

 Епізоди слабокислого рефлюксу можуть становити значну 

частку всіх епізодів рефлюксу. У такому випадку пацієнти 

можуть не реагувати відповідно на терапію ІПП (20 – 40% 



 

пацієнтів із ГЕРХ можуть не відповідати на лікування ІПП). Крім 

того, лужний рефлюкс може становити до 5% усіх епізодів 

рефлюксу. 

 У частині випадків, коли пацієнти не відповідають на 

лікування ІПП, причиною скарг може бути функціональна 

печія, а не ГЕРХ. Також слід враховувати альтернативні 

діагнози, включаючи виразкову хворобу, злоякісні 

захворювання верхніх відділів ШКТ, функціональну 

диспепсію, еозинофільний езофагіт, ахалазію кардії та 

серцево-судинні захворювання. 

 Для пацієнтів, які є рефрактерними до лікування ІПП, можна 

розглянути амбулаторний 24-годинний моніторинг рН/ 

імпедансометрії з відміною ІПП на цей період. 

 Якщо не спостерігалося відповіді на лікування ІПП, прийом 

препаратів слід припинити принаймні за 1 тиждень до 

початку цілодобового моніторингу рН (для необхідності 

дозволити приймати антацид), щоб оцінити наявність 

кислого рефлюксу. 

 Якщо спостерігається часткова відповідь, слід проводити 

цілодобовий моніторинг рН (з імпедансметрією або без неї) 

для продовження прийому ІПП, щоб оцінити кислий 

рефлюкс, який є стійким незважаючи на лікування. 

 Іноді може знадобитися цілодобовий моніторинг рН з 

імпедансметрією стравоходу, коли пацієнту не призначено 

або призначено терапію ІПП. 

 

Інфекція Helicobacter pylori 

У багатьох країнах із високою поширеністю H. pylori пептична 

виразка та рак шлунка зустрічаються частіше, ніж ГЕРХ, і 

призводять до набагато вищих показників захворюваності та 

смертності. 

 У такому випадку будь-який підхід до діагностики та лікування 

симптомів із боку верхніх відділів ШКТ повинен включати 

оцінку ризиків зараження H. pylori та усвідомлення 

можливості перекриття симптомів ГЕРХ, виразкової хвороби 



 

та функціональних розладів із рішенням щодо відносних 

переваг підходу до діагностики та подальшого лікування 

ЕФГДС порівняно з дослідженням на H. pylori й оцінки 

супутніх захворювань перед призначенням емпіричної 

антирефлюксної терапії. 

 Хоча епідеміологічні дослідження виявляють негативний 

зв’язок між поширеністю інфекції H. pylori та наявністю й 

тяжкістю ГЕРХ, це не є доказом причинно-наслідкового 

зв’язку. Необхідно виявляти інфекцію H. pylori та проводити 

ерадикаційну терапію, коли вона показана, відповідно до 

міжнародних, національних чи місцевих рекомендацій. 

 Хоча може існувати зворотна кореляція між інфекцією H. 

pylori та поширеністю й тяжкістю ГЕРХ, вона може 

відображати різний вплив окремого, явного фактора або 

факторів на 2 показника, а не причинно-наслідковий зв’язок 

між H. pylori та розвитком ГЕРХ. 

 Фізіологічні дослідження за допомогою рН-моніторингу 

показали, що наявність аномального впливу кислотності на 

стравохід, яка є ознакою стравохідного рефлюксу, не 

впливає на наявність або відсутність інфекції H. pylori. 

 У більшості пацієнтів статус H. pylori не впливає на 

вираженість симптомів, рецидиви або ефективність 

лікування ГЕРХ. Ерадикація H. pylori не посилює вже існуючу 

ГЕРХ і не впливає на ефективність лікування.  

 Підгрупа пацієнтів, інфікованих більш «прозапальними» 

штамами H. pylori (фактори вірулентності vacA та cagA), 

може мати меншу ймовірність розвитку тяжкого езофагіту 

або СБ. Це може бути пов'язано з тим, що інфекція у таких 

пацієнтів частіше викликає важкий атрофічний гастрит тіла 

шлунка, що призводить до зниження вироблення соляної 

кислоти. Однак у цих пацієнтів існує значно більший ризик 

розвитку раку шлунка. Ерадикаційна терапія може знизити 

ризик розвитку злоякісного захворювання шлунку.  

 

ІПП та H. pylori 



 

ІПП асоціюються з погіршенням гістологічного ступеня гастриту у 

хворих, інфікованих H. pylori, що супроводжується підвищеною 

поширеністю атрофії слизової шлунка та метаплазією, що 

виникає раніше, а також частіше, ніж у хворих, інфікованих H. 

pylori., які не приймають ІПП. Оскільки атрофія слизової шлунка і 

кишкова метаплазія, як відомо, є основними факторами ризику 

розвитку аденокарциноми шлунка, більшість експертів 

рекомендують проводити тестування та лікування H. pylori перед 

тривалою терапією ІПП, особливо у пацієнтів молодого віку. 

Ендоскопічне дослідження 

Езофагогастродуоденоскопія (ЕФГДС) зазвичай проводиться при 

підозрі на новоутворення верхніх відділів ШКТ, майже незалежно 

від віку, в регіонах, де метод є доступним і частота виразкової 

хвороби та злоякісних захворювань високі, наприклад, у більшості 

країн Азії. Послідовності дій, наведені нижче, стосуються умов, 

коли можливості проведення ендоскопічного дослідження 

обмежені. Пропонується використовувати емпіричну терапію 

ерадикації H. pylori в якості стратегії першого ряду. 

 

 Якщо ЕФГДС проводиться в регіонах, де поширеність ГЕРХ 

низька, у більшості хворих на ГЕРХ спостерігається 

неерозивна гастроезофагальна рефлюксна хвороба 

(НЕРХ); у цих умовах чутливість ендоскопічного дослідження 

до діагностики ГЕРХ буде низькою, і тому головним 

результатом буде виключення інших діагнозів.  

 Ендоскопічне дослідження особливо рекомендується 

пацієнтам із тривожними ознаками, що свідчать про ГЕРХ з 

ускладненнями або інше захворювання верхніх відділів ШКТ, 

таким як дисфагія, кровотеча, одинофагія або зниження 

ваги. 

 Пацієнти з дисфагією повинні пройти дослідження щодо 

наявності можливих ускладнень або виявлення порушень 

моторики, ахалазії, стриктури, кільця Шацького, 

еозинофільного езофагіту або злоякісного утворення. 



 

 У кількох азіатських країнах перевага ЕФГДС визначається 

ризиком розвитку злоякісного захворювання в ранньому віці 

та наявністю прямого доступу до дослідження – 

використання ендоскопії як дослідження «першого ряду».  

 Додаткові дослідження, крім ендоскопічних, рідко потрібні; 

крім того, вони мають змінну точність і часто недоступні. 

 

Анамнез захворювання та фізикальний огляд  

 

Під час об’єктивного огляду пацієнта метою є оцінка симптомів 

та факторів ризику для діагностики ГЕРХ та прогнозування 

довготривалих наслідків. У зв'язку з цим важливо враховувати 

регіональну епідеміологію захворювання верхніх відділів ШКТ та 

ймовірність виявлення ГЕРХ перед початком досліджень щодо 

інших умов. Наприклад, в Азії стравохід Барретта (СБ) є рідкістю, і 

тому він не є важливим фактором ризику розвитку 

аденокарциноми стравоходу, яка є рідкісною патологією.  

 

Особливості сімейного та анамнезу життя 

Наступні ознаки можуть бути корисними при постановці діагнозу 

та оцінці ступеня тяжкості ГЕРХ: 

 Сприяючі та фактори ризику, включаючи дані сімейного 

анамнезу; 

 Тривалість симптомів; 

 Залежність симптомів від часу доби та прийому їжі;  

 Нічні симптоми, включаючи вплив на сон і положення лежачи 

та пізні вечірні прийоми їжі великими порціями; 

 Достовірні методи лікування та засоби, включаючи відповідь 

на терапію; зменшення симптомів після прийому 

препаратів, що знижують кислотність, включаючи антациди, 

підтверджує діагноз ГЕРХ; 



 

 Періодична поява дисфагії може призвести до рефлюксу, 

стриктури або малігнізації, а також еозинофільного 

езофагіту або дискінезії стравоходу. 

 

Прийом препаратів 

Пацієнта слід запитати про можливий прийом будь-яких 

медикаментів, які можуть сприяти появі симптомів, що вказують 

на патологію верхніх відділів ШКТ (не обов'язково ГЕРХ): 

 Аспірин/НПЗЗ, препарати заліза, калію, хінідин, тетрациклін, 

бісфосфонати; 

 Зидовудин, антихолінергічні засоби, антагоністи α-

адренергічних рецепторів, барбітурати; 

 Агоністи β2-адренорецепторів, блокатори кальцієвих 

каналів, бензодіазепіни, дофамін; 

 Естрогени, наркотичні анальгетики, нітрати, прогестерон, 

простагландини, теофілін; 

 Трициклічні антидепресанти, хіміотерапевтичні препарати. 

 

Харчовий анамнез 

 У деяких пацієнтів здуття живота або закрепи можуть бути 

пов'язані з підвищеним ризиком розвитку ГЕРХ або 

симптомів гастроезофагеального рефлюксу.  

 Кілька досліджень свідчать про те, що відмова від паління та 

фізичні навантаження, а також зміна порцій та часу 

прийому їжі можуть бути корисними, але є обмежені 

докази щодо уникнення алкоголю та деяких дієтичних 

інгредієнтів, включаючи газовані напої, кофеїн, жирну, гостру 

їжу, шоколад і м'яту. 

 У тих, хто має зайву вагу, її втрата може бути пов’язана із 

зменшенням проявів ГЕРХ або симптомів 

гастроезофагеального рефлюксу. 

 Споживання вуглеводів, що здатні до бродіння, може 

збільшити схильність до появи рефлюксу. 



 

 

Фізикальний огляд 

При фізикальному огляді зазвичай ознаки ГЕРХ відсутні. 

 Окружність талії, вага та значення ІМТ є факторами ризику. 

 Характерні ознаки склеродермії можуть бути присутніми в 

рідкісних випадках. 

 Оцінка та огляд для виключення інших патологій, таких як 

астма, серцеві захворювання та рак. 

 

Діагностичні тести на ГЕРХ 

 

Імовірний діагноз ГЕРХ може бути встановленим у разі наявності 

типових симптомів: печії та регургітації. Під час вагітності ГЕРХ 

можна достовірно діагностувати лише на підставі симптомів. 

 

Якщо домінуючі або найбільш тривожні симптоми є нетиповими 

для ГЕРХ, слід розглянути інші діагнози, включаючи захворювання, 

пов’язані з H. pylori та захворювання, пов'язані з прийомом НПЗП. У 

регіонах із високою поширеністю інфекції H. pylori слід розглянути 

початкову стратегію «тестування та лікування» H. pylori або 

призначити ендоскопічне дослідження, якщо воно доступне. 

 

Рентгенологічні обстеження показані рідко. Моніторинг рН або 

імпедансметрію та манометрію стравоходу можна проводити 

безпечно, але рідко ці методи є необхідними, за винятком оцінки 

органічних патологій (наприклад, грижі стравохідного отвору 

діафрагми) у пацієнтів із симптомами дисфагії. Симптоми 

постійного рефлюксу або ускладнення ГЕРХ можна оцінити за 

допомогою ендоскопічного дослідження (табл. 3). 

 



 

Таблиця 3. Діагностика ГЕРХ 

Діагностичне 

дослідження  

Показання Рекомендації  

Емпіричне 

призначення 

ІПП 

Типові прояви, 

тривожні симптоми 

відсутні.  

При 

екстраезофагеальни

х проявах. 

Негативні результати не 

виключають ГЕРХ. 

 

Дихальний 

уреазний тест 

на Н.р. або 

тест на 

виявлення 

антигенів у калі 

Для недослідженої 

диспепсії серед 

популяцій, в яких 

поширеність H. pylori 

висока (> 20%): 

стратегія "тестування 

та лікування".  

Цей підхід є економічно 

вигідним. 

Він повинен базуватися 

на неінвазивному тесті 

для виявлення активної 

інфекції (уреазний тест, 

виявлення антигенів у 

калі). 

Ендоскопія  При тривожних 

симптомах, для 

скринінгу пацієнтів із 

групи високого 

ризику, болю в грудній 

клітці.  

Диференціює EE від 

ГЕРХ. 

Діагностує інші 

патології верхніх 

відділів ШКТ. 

Призначати заздалегідь 

людям похилого віку, 

особам із ризиком 

розвитку СБ, 

некардіальним болем в 

грудній клітці, пацієнтам, 

які не реагують на ІПП. 

Рекомендовано швидке 

проведення 

ендоскопічного 

дослідження в регіонах із 

високою частотою раку 

верхніх відділів ШКТ. 

Біопсія 

стравоходу 

Для виключення 

причин симптомів, 

що не відносяться до 

ГЕРХ, (наприклад, 

еозинофільного 

езофагіту). 

При підозрі на 

стравохід Барретта. 

Не показана для 

діагностики ГЕРХ. 

Біопсія шлунка При невідомому 

статусі H. pylori у 

пацієнтів, яким 

Призначена для 

діагностики 

невизначеної етіології, 



 

проводили 

ендоскопічне 

дослідження.  

раніше не досліджених 

симптомів верхніх 

відділів ШКТ (диспепсії) 

та для виявлення інфекції 

H. pylori перед 

призначенням тривалої 

терапії ІПП. 

Ерадикація інфекції у 

разі її виявлення. 

Езофагальна 

манометрія 

Діагностувати 

порушення моторики 

пацієнтів із відсутністю 

змін при ендоскопії, 

що не реагують на 

терапію ІПП. 

Передопераційна 

підготовка. 

Розміщення pH-зонда. 

Не рекомендується для 

діагностики ГЕРХ. 

При підозрі на 

ахалазію/склеродермію

. 

Передопераційний 

період. 

рН-моніторинг 

або 

імпедансметрі

я  

При атипових 

симптомах. 

При ІПП-

рефрактерних 

симптомах ГЕРХ. 

Перед оперативним 

втручанням з приводу 

неерозивної патології. 

Для співвідношення 

симптомів із 

рефлюксом, 

підтвердження 

порушення кислотності 

або частоти рефлюксу. 

Рентгенологічне 

дослідження з 

барієвим 

контрастом 

Для оцінки дисфагії та 

періодичного 

спостереження за 

килою стравохідного 

отвору діафрагми.  

Не є цінним для 

діагностики ГЕРХ. 

Не використовувати, 

якщо попередньо не 

було оцінено наявність 

ускладнень (стриктура, 

кільце Щацького, 

дискінезії). 

Примітка. Визначення НЕРХ ґрунтується на дослідженнях, і це, 

мабуть, не має відношення до діагностики та лікування ГЕРХ 

сімейними лікарями та іншими медичними працівниками, 

наприклад, фармацевтами. 

 

Диференціальна діагностика 



 

 

 Виразкова хвороба; 

 Злоякісне новоутворення верхніх відділів ШКТ; 

 Функціональна печія – диференціювати неерозивну 

рефлюксну хворобу та функціональну печію на основі 

клінічної відповіді на терапевтичне пригнічення виділення 

соляної кислоти, моніторингу рН або імпедансметрії; 

 Кільце Шацького, стриктура – виріст стінки стравоходу в 

просвіт органа; 

 Ахалазія кардії; 

 Порушення моторики стравоходу – склеродермія; 

дифузний спазм стравоходу; 

 Еозинофільний езофагіт; 

 Кандидоз, інфікування вірусом простого герпесу тощо. 

 Виразка стравоходу, спричинена прийомом медикаментів; 

 Серцеві захворювання: ішемічна хвороба серця, 

захворювання перикарда; 

 Дивертикул стравоходу; 

 Інша патологія грудної клітки. 

 

Послідовність дій для діагностики ГЕРХ 

 

 При ендоскопічному дослідженні проводять біопсію 

стравоходу в регіонах із достатнім забезпеченням або 

біопсію для окремих пацієнтів у регіонах із "середнім рівнем 

забезпечення", якщо існує підозра на еозинофільний 

езофагіт. 

 Проводити скринінг за допомогою ендоскопічного 

дослідження лише у тому випадку, коли серед місцевого 

населення існує висока поширеність СБ і є достатньо 

ресурсів. 

 У більшості випадків ендоскопія не впливає на менеджмент 

захворювання, якщо немає тривожних симптомів або 

можливості виконати антирефлюксну операцію. 



 

 Немає значення для дослідження звичних симптомів, що 

вказують на патологію верхніх відділів ШКТ (недосліджена 

диспепсія) (табл. 4). 

 

Таблиця 4. Підхід до діагностики ГЕРХ залежно від рівня 

забезпечення ресурсами  

Рівень забезпечення Низька поширеність 

Н.р. 

Висока поширеність 

Обмежений  1. Емпірична 

терапія 

антацидами 

+/- альгінат. 

2. Емпірична 

терапія 

блокаторами 

H2-гістамінових 

рецепторів. 

3. ІПП-терапія (1 

р/д), якщо 

немає відповіді. 

4. Розгляньте 

можливість 

тестування на 

H. Pylori. 

1. Стратегія 

"тестування й 

лікування", 

ерадикаційна 

терапія до 

підтвердження 

видужання. 

2. Емпірична 

терапія 

антацидами. 

3. Терапія ІПП (1 

р/д), якщо 

немає відповіді. 

Помірний 1. Емпірична 

терапія ІПП (2 

р/д) (врахуйте 

результати 

тесту на H. 

pylori). 

2. Терапія ІПП (2 

р/д), якщо 

відповіді немає. 

3. Ендоскопія, 

якщо немає 

відповіді на > 

16-тижневу 

терапію ІПП (1 

чи 2 р/д). 

1. Стратегія 

"тестування й 

лікування", 

ерадикаційна 

терапія до 

підтвердження 

видужання. 

2. Терапія ІПП (1 

р/д), якщо 

немає відповіді 

3. Терапія ІПС (2 

р/д), якщо 

відповіді немає 

4. Ендоскопія, 

якщо немає 



 

4. Скринінг на СБ, 

якщо пацієнт 

має білий колір 

шкіри, чоловічу 

стать, > 50років. 

відповіді на > 

16-тижневу 

терапію ІПП (1 

чи 2 р/д). 

5. Скринінг на СБ, 

якщо пацієнт 

має білий колір 

шкіри, чоловічу 

стать, > 50років. 

Високий  1. Емпірична 

терапія ІПП (2 

р/д) (врахуйте 

результати 

тесту на H. 

pylori). 

2. Терапія ІПП (2 

р/д), якщо 

відповіді немає. 

3. Ендоскопія, 

якщо немає 

відповіді на > 

16-тижневу 

терапію ІПП (1 

чи 2 р/д). 

4.  Манометрія 

стравоходу, 

якщо не 

виявлено 

патології під час 

ендоскопії. 

5. Моніторинг pH/ 

імпедансметрі

я, якщо 

симптоми 

постійні (або 

можлива 

хірургічна 

операція). 

6. Скринінг на СБ, 

якщо пацієнту 

> 50 років. 

1. Стратегія 

"тестування й 

лікування", 

ерадикаційна 

терапія до 

підтвердження 

видужання.  

2. Терапія ІПП (1 р/д), 

якщо немає відповіді 

3. Терапія ІПП (2 р/д), 

якщо немає 

відповіді. 

4. Ендоскопія, якщо 

немає відповіді на > 

16-тижневу терапію 

ІПП (1 чи 2 р/д). 

5. Манометрія 

стравоходу, якщо не 

виявлено патології 

під час ендоскопії.  

6. Моніторинг pH/ 

імпедансметрія, 

якщо симптоми 

постійні (або 

можлива хірургічна 

операція).  

7. Скринінг на СБ, 

якщо пацієнту > 50 

років. 

 



 

Менеджмент  

 

Загальні принципи 

Хоча ступені вираженості та частоти симптомів значно 

відрізняються у пацієнтів із ГЕРХ, періодичні симптоми рефлюксу 

не відповідають критеріям діагностики ГЕРХ, тому їхній 

менеджмент проводиться за допомогою періодичного лікування 

та коригування способу життя, якщо потрібно. Більш часті або 

важкі симптоми суттєво впливають на якість життя пацієнтів і 

обов’язкової терапії достатньо для нормалізації якості життя. 

 

Як правило, настанови щодо ГЕРХ дотримуються поетапного 

підходу, як щодо лікування, так і до медичних працівників, які 

проводять терапію. 

 

Основні принципи 

Основними принципами менеджменту ГЕРХ є модифікація 

способу життя та зменшення впливу соляної кислоти на слизову 

стравоходу, нейтралізація кислоти місцево або пригніченням 

виділення соляної кислоти за допомогою медикаментозного 

лікування; рідко – антирефлюксна хірургія. Основні цілі лікування – 

полегшити симптоми, поліпшити якість життя пацієнта, вилікувати 

езофагіт, запобігти повторному виникненню симптомів та 

запобігти або лікувати ускладнення, пов'язані з ГЕРХ, найбільш 

економічно вигідним способом. 

 

Ступінчаста терапія 

При печії, що виникає рідше двох разів на тиждень, ймовірно, 

пацієнт буде відповідати на терапію антацидами або альгінат-

антацидом, що приймаються раз на тиждень чи рідше. Прийом 

цих медикаментів навряд чи матиме шкідливі наслідки. 



 

Комбінації альгінату та антацидів корисні й ефективніші за 

антацидні засоби. Особливо в такій групі пацієнтів може бути 

корисним уникання продуктів харчування або подій, що 

викликають симптоми, і великих прийомів їжі пізно вночі. Зниження 

ваги в тих, хто має високий показник ІМТ, також може зменшити 

частоту симптомів. 

 

Пацієнтам, у яких симптоми з’являються частіше, слід призначати 

тривалішу терапію. Діагноз ГЕРХ, тобто поява симптомів 2 або 

більше разів на тиждень, вимагає емпіричної терапії інгібіторами 

протонної помпи (ІПП) або, якщо вони відсутні, антагоністами Н2-

рецепторів. Антациди/альгінати також можуть застосовуватися, 

якщо ІПП чи антагоністи Н2-рецепторів недоступні або у разі 

необхідності швидкого лікування симптомів у пацієнтів, які 

приймають ІПП. 

 

Якщо препарати, призначені самостійно, або модифікація 

способу життя не допомагають, пацієнти часто спочатку питають 

поради у фармацевтів або звертаються до лікаря первинної 

медичної допомоги. Визначення недостатності лікування значною 

мірою залежить від того, яке лікування було застосовано. На 

відміну від цього, лікування може бути невдалим, оскільки пацієнт 

насправді не має ГЕРХ; на противагу цьому, можливо, 

призначеного лікування недостатньо для ступеня тяжкості ГЕРХ. В 

останньому випадку можлива часткова відповідь на лікування, і 

під час подальшого менеджменту необхідно керуватися 

наявністю та оптимізацією більш потужних методів терапії. Такі 

останні кроки можуть призвести до направлення до спеціалістів 

вторинної ланки, якщо початкове лікування не є ефективним. 

Підходи до лікування рефлюксу повинні зосереджуватися на 

найкращих клінічних рекомендаціях, при цьому пріоритетним є 

лікування симптомів. 

 Раціонально обирати найменшу ефективну дозу ліків, що 

відпускаються за рецептом. 



 

 Для пацієнтів із легким перебігом, а також для деяких 

пацієнтів із НЕРХ, корисна стратегія менеджменту ІПП 

(“терапія на вимогу”). 

 На рівні первинної ланки медикаментозна терапія ІПП або 

комбінація альгінат-антацидної та терапії, що спрямована 

на пригнічення продукції соляної кислоти, можуть бути 

призначені на розсуд лікаря. 

 Для кращого контролю симптомів пацієнтів слід 

поінформувати про те, як правильно приймати ІПП; 

оптимально: за 30-60 хвилин до сніданку, а у разі дозування 

двічі на день – за 30-60 хвилин до останнього прийому їжі. 

 Пацієнтам, у яких лікування повними дозами ІПП не 

ефективне, з або без ад'ювантів, можна призначити терапію 

«step-up» ІПП двічі на день. 

 Прийом ІПП двічі на добу може бути не ефективним у 

частини пацієнтів або тому, що симптоми не обумовлені 

кислим рефлюксом (слід розглянути альтернативний 

діагноз), або тому, що досягнутий рівень пригнічення 

продукції кислоти недостатній для контролю симптомів. 

Направлення до спеціаліста вторинної медичної допомоги 

слід розглядати пацієнтам, які не реагують на терапію ІПП. 

 Прийом антацидів, без призначення лікаря, показує невтішні 

результати у пацієнтів із ЕЕ. 

 

Самолікування: 

 Контрольоване зниження надмірної ваги є важливою 

складовою довготривалого лікування ГЕРХ, і не слід 

ігнорувати його як терапевтичне втручання, оскільки це може 

зменшити частоту та інтенсивність симптомів і ступінь ЕЕ, 

якщо він є. 

 Спосіб життя: харчування невеликими порціями, уникання 

прийомів їжі у пізній час, провокуючих факторів, 

використання девайсу для підтримання положення під час 

сну (подушки). 



 

 Лікарські засоби без призначення лікаря (антациди або 

альгінати-антациди) призводять до найбільш швидкого, але, 

як правило, тимчасового полегшення симптомів, їх можна 

приймати за потреби. 

 Тривожні симптоми (див. відповідний розділ). 

 

Варіанти самолікування, які може пропонувати фармацевт: 

 Посилити увагу на модифікацію способу життя. 

 Рекомендуйте пацієнтам варіанти медикаментозного 

лікування для підтвердження діагнозу, направляйте до лікарів 

у разі присутності тривожних симптомів та інформуйте 

пацієнтів про правильне вживання препаратів, які в деяких 

юрисдикціях можуть включати ІПП. Доступність варіантів 

лікування залежить від країни. 

 Антациди рекомендуються для короткочасного або 

періодичного полегшення симптомів: 

o Прості антациди нейтралізують соляну кислоту, тобто 

солі натрію, кальцію, магнію та алюмінію; 

o Альгінатвмісні агенти: альгінова кислота з малими 

дозами антацидів: мінімальний буферний ефект. 

 Антагоністи H2-гістамінових рецепторів рекомендуються для 

короткострокового та середньострокового використання. 

o Широко доступні без рецепту лікаря; 

o Циметидин, ранітидин, фамотидин, нізатидин; 

o Мають більш тривалу дія, ніж антациди; 

o Може розвиватися тахіфілаксія. 

 Безрецептурні ІПП: 

o Пацієнти, які звертаються до фармацевта за порадою з 

приводу частих симптомів рефлюксу, можуть 

скористатися безрецептурними ІПП; 

o Езомепразол, лансопразол, омепразол, пантопразол, 

рабепразол по-різному доступні в окремих країнах; 

o Інші безрецептурні ІПП можуть бути доступні на інших 

територіях; 

o Тривожні симптоми (див. відповідний розділ); 



 

o Перевірте можливі лікарські взаємодії. 

 

Самолікування без діагностичного дослідження слід уникати за 

наявності печії або регургітації: 

 Тривалістю> 3 місяців із вираженою або нічною печією; 

 Продовження після 2-х тижнів лікування безрецептурними 

антагоністами H2-гістамінових рецепторів або ІПП; 

 Виникає при прийомі антагоністів H2-гістамінових 

рецепторів або ІПП; 

 Поява печії або регургітації у віці 45-55 років - нижчий поріг у 

кількох азіатських регіонах; 

 Поява дисфагії або одинофагії; 

 Симптоми або ознаки кровотечі ШКТ: гематемезис, 

мелена, залізодефіцитна анемія; 

 Симптоми або ознаки ларингіту: захриплий голос, наявність 

хрипів, кашлю або задухи; 

 Схуднення без причини; 

 Постійна нудота, блювання та/або діарея; 

 Симптоми, що свідчать про кардіальний біль у грудній клітці: 

іррадіація в ділянку плеча, верхньої кінцівки, шиї або щелепи, 

задишка, пітливість; 

 У вагітних жінок або матерів, що годують груддю; 

 Діти до 12-ти років (антациди/антагоністи H2-гістамінових 

рецепторів) або менше 18-ти років (ІПП). 

 

Подальші дії 

 

 Мета самолікування полягає у зменшенні проявів у пацієнта 

та оптимальному покращенні якості життя з призначенням 

найбільш економічно вигідної терапії. 

 Якщо задовільного та повного полегшення симптомів не 

досягнуто, пацієнта слід направити до медичного 

працівника для діагностичної оцінки. 



 

 Надмірне використання ІПП: у людей, які потребують 

тривалого пригнічення продукції соляної кислоти, повинні 

бути відповідні покази для тривалого застосування ІПП; 

довгострокова потреба в ІПП повинна регулярно 

переглядатися. Ми виступаємо за відповідне призначення 

ІПП, яке має ґрунтуватися на якісних дослідженнях та 

діагностиці, і якщо лікування не ефективне, його слід 

відмінити. Застосовується належна документація. 

 

Можливості сімейних лікарів: 

 Посилити зміни способу життя; 

 Призначити безрецептурні ліки (антациди та альгінати, 

антагоністи Н2-рецепторів), якщо це необхідно. 

 Призначення антагоністів Н2-рецепторів. 

 Наразі доступні ІПП – добові стандартні дози з досліджень 

щодо лікування ЕЕ (не всі ІПП можуть бути доступні у всіх 

країнах, а стандартна доза ІЦП може відрізнятися в деяких 

країнах): 

o Омепразол (20 мг); 

o Рабепразол (20 мг); 

o Лансопразол (30 мг); 

o Пантопразол (40 мг); 

o Езомепразол (40 мг); 

o Декслансопразол (60 мг). 

 Прокінетики: 

o Можуть зменшити симптоми гастроезофагеального 

рефлюксу, але лише декілька прокінетиків доступні для 

клінічного використання та їхня ефективність у клінічних 

випробуваннях у кращому випадку була не значною. 

Не рекомендовано призначати. 

o Метоклопраміду слід уникати через несприятливі 

наслідки. 

o Домперидон демонструє незначну користь і не 

рекомендується, оскільки він може подовжувати 

інтервал QT на ЕКГ. 



 

o Мозаприд: обмежена доступність та ефективність. 

 Тривожні симптоми (див. відповідний розділ). 

 Перевірте можливі лікарські взаємодії. 

 Виключити/лікувати інші сприятливі фактори (закрепи, 

препарати, що можуть спричиняти ГЕРХ). 

 

Можливості спеціалістів (вторинна ланка: гастроентеролог, 

хірург) 

Для задоволення потреб пацієнтів слід враховувати весь спектр 

симптомів. У разі наявності симптомів, окрім печії, або інших 

може спостерігатися різна відповідь на лікування. 

 Регургітація може не зменшуватися протягом лікування, як і 

печія. 

 Перерви в лікуванні ІПП можуть призвести до 

короткочасного відновлення симптомів у меншої кількості 

пацієнтів. 

 Неефективність лікування ІПП може бути пов'язана з: 

o Неправильним діагнозом: поширено при 

функціональній печії; 

o Відсутність комплаенсу: пацієнти з ГЕРХ можуть погано 

дотримуватись призначеного режиму прийому ІПП, що 

відіграє важливу роль в ефективності лікування; 

o Неправильний час прийому: більшість ІПП ефективніші, 

якщо приймати їх за 30-60 хвилин до їжі; 

o Низька доза; 

o Низька біодоступність лікарських засобів (швидкі 

метаболіти); 

o Дуоденогастроезофагеальний рефлюкс, нічний 

рефлюкс, слабокислий рефлюкс, залишковий кислий 

рефлюкс; 

o Затримка/тривале спорожнення шлунка, обструкція 

пілоричного відділу шлунка; 

o Гіперчутливість стравоходу; 

o Еозинофільний езофагіт; 

o Супутні психічні порушення. 



 

 Антагоністи Н2-рецепторів є ефективними для пригнічення 

продукції соляної кислоти при короткочасному або 

періодичному застосуванні, але можливість розвитку 

тахіфілаксії обмежує довгострокові переваги. 

 Існує мало доказів, що підтверджують використання 

прокінетиків (цизаприду, домперидону, тегасероду, 

мозаприду) окремо або в поєднанні з препаратами для 

пригнічення продукції соляної кислоти. Їх не можна 

рекомендувати. 

o Гіпотетичні чи несприятливі наслідки пригнічення 

продукції соляної кислоти: більшість із них ґрунтуються 

на ретроспективних дослідженнях різних популяцій, 

тому вони виявляють зв’язки, які можуть не бути 

причинно-наслідковими.  

o Головний біль і діарея виникають із такою ж частотою, 

що і при прийомі плацебо. 

o Інфекції ШКТ: незначно підвищений ризик 

бактеріального гастроентериту та асоціація з 

підвищеним ризиком зараження Clostridium difficile при 

використанні ІПП. 

o Інфекції дихальних шляхів: повідомлення, що описують 

незначно підвищений ризик негоспітальної пневмонії із 

застосуванням ІПП, визнають неоднорідність результатів 

досліджень, відсутність чіткої патофізіологічної основи та 

потенціалу для наявності невимірюваних факторів, які 

можуть негативно впливати на дослідження. 

o Низький вміст вітаміну В12 у сироватці крові: клінічно не 

значимий. 

o Гіпомагнезіємія: дуже рідкісна, але задокументована у 

дослідженнях із повторним призначенням препарату. 

o Рак: немає даних про підвищений ризик, пов’язаний із 

вживанням ІПП. 

o Остеопороз, переломи – мало- або ймовірні. 

 Тривожні симптоми (див. відповідний розділ). 

 Перевірте можливі лікарські взаємодії. 

 Виключити/лікувати інші сприятливі фактори (закрепи, 

препарати, що можуть спричиняти ГЕРХ). 



 

 Визначте роль для проведення подальших досліджень, 

призначення без рецептурних ліків та хірургічного втручання. 

 

Таблиця. 5 Лікування ГЕРХ під час вагітності  

Варіант лікування Уточнення  

Модифікація способу життя та 

харчування 

Часті (кожні 3 год) прийоми їжі 

невеликими порціями.  

Останній прийом їжі за 3 години 

до сну. 

Підняти головний кінець ліжка. 

Антациди або сукральфат Уникайте тривалого 

використання або високих доз 

трисилікату магнію. 

Уникайте прийому бікарбонату 

натрію. 

Антагоністи Н2-рецепторів Призначайте ранітидин: FDA 

категорії B. 

Для інших антагоністів Н2-

рецепторів є обмежені дані, 

але вони, ймовірно, також є 

безпечними. 

ІПП Призначайте омепразол: FDA 

категорії B. 

Для інших ІПП доступні 

обмежені дані, але вони, 

ймовірно, також є безпечними. 

 

 

Хірургічні втручання 

 

Хірургічне втручання (як правило, фундоплікація) хворим на ГЕРХ 

показано рідко, але може розглядатися, якщо є значна грижа 

стравохідного отвору діафрагми, що викликає симптоми 

рефлюксу та є дані про аспірацію або дисфункцію кардії. Інші 

показання можуть включати недотримання медикаментозного 

лікування, побічні ефекти, пов’язані з медикаментозною 



 

терапією, езофагіт, рефрактерний до медикаментозної терапії, 

або постійні симптоми, що спричинені рефрактерною ГЕРХ. 

 

Відповідь на пригнічення (або нейтралізацію) кислоти у пацієнтів із 

функціональною печією, що відсутня або мінімальна в кращому 

випадку, і пацієнтам можуть призначити хірургічне лікування ГЕРХ. 

Отже, всім пацієнтам із симптомами ГЕРХ, які направляються на 

операцію, необхідно провести 24-годинний моніторинг рН, щоб 

виключити функціональну печію. Вони також повинні пройти 

манометрію стравоходу, рентгенографію з барієвою сумішшю 

та ендоскопічне дослідження, щоб виключити інші можливі 

діагнози. 

 

Було розроблено багато хірургічних методів, але мало з них 

використовуються зараз. Досі не вистачає даних про віддалені 

наслідки для деяких процедур та нових методів, і ці варіанти слід 

пропонувати лише в контексті клінічних випробувань. 

 

Менеджмент ускладнень ГЕРХ 

 

Хоча прогноз для хворих на ГЕРХ сприятливий, у 90% досягається 

достатній контроль симптомів при оптимальному лікуванні, 

можуть виникнути ускладнення, включаючи кровотечу, СБ, 

стриктури, виразки та злоякісні новоутворення (табл. 6). 

 

Таблиця 6. Рекомендації щодо ускладнень ГЕРХ 

Ускладнення  Рекомендації  

Ерозивний езофагіт (ЕЕ) Використовуйте Лос-

Анджельську класифікацію 

(див. Додаток 1) для 

встановлення ендоскопічного 

діагнозу ЕЕ. 



 

Пацієнтам із езофагітом 

ступеня А слід пройти 

додаткове дослідження для 

підтвердження наявності ГЕРХ. 

Повторну ендоскопію слід 

проводити пацієнтам із важким 

ЕЕ після курсу антисекреторної 

терапії, щоб виключити СБ та 

оцінити стан здоров’я.  

Стриктури та кільця Шацького Постійну терапію ІПП 

рекомендують проводити після 

розширення стриктури, для 

зменшення дисфагії та 

потреби в повторному 

втручанні.  

Ін'єкція кортикостероїдів у 

пошкодженні тканини може 

застосовуватися при 

рефрактерних стриктурах 

внаслідок ГЕРХ. 

Лікування ІПП пропонується 

після втручання пацієнтам із 

кільцем Шацького. 

Стравохід Барретта  Використовуйте празькі критерії 

для опису ступеня СБ. 

Розглянемо скринінг на СБ у 

пацієнтів із ГЕРХ, які знаходяться 

у групі високого ризику на 

основі їхнього епідеміологічного 

профілю (у регіонах, де 

поширеність СБ є високою).  

Симптоми у хворих на СБ 

можна лікувати аналогічним 

методом як і пацієнтам із ГЕРХ, 

які не мають СБ.  

Пацієнти, у яких виявлено СБ під 

час ендоскопії, повинні 

періодично проходити 

спостереження відповідно до 

рекомендацій. 

Ці рекомендації базуються на Керівних принципах 

Американського коледжу гастроентерології (ACG) 2013 року 



 

щодо менеджменту ускладнень ГЕРХ.  

  

Послідовність дій під час менеджменту ГЕРХ 

 

Ретельна діагностична оцінка анамнезу захворювання та 

об’єктивного обстеження (див. Розділи "Діагностика, анамнез 

захворювання та фізикальний огляд"), у тому числі при появі 

симптомів (удень, вночі та залежно від прийому їжі) та відповідь 

(немає, часткова або повна) на лікування антацидами, 

антагоністами H2-рецепторів або ІПП є вирішальним фактором 

для надання правильних рекомендацій у районах з обмеженим 

забезпеченням, щоб уникнути призначення зайвих діагностичних 

досліджень. 

 

Таблиця 7. Варіанти менеджменту ГЕРХ 

Рівень забезпечення  Стратегії менеджменту 

Обмежений Модифікація способу життя (дієта, 

схуднення) для мінімізації симптомів. 

Призначення доступних засобів, якщо 

вони безпечні, ефективні та дешевші, ніж 

ліки, що відпускаються за рецептом. 

Найефективніша доступна терапія для 

пригнічення продукції соляної кислоти – 

ступінчаста терапія – антациди, 

антагоністи H2-гістамінових рецепторів, 

ІПП 1 р/д, ІПП 2 р/д, якщо доступні.  

Припиніть терапію через 8-м тижнів для 

оцінки відповіді.  

Продовжуйте терапію за необхідності у 

мінімальній ефективній дозі. 

Періодично 

На вимогу 

Безперервна терапія пацієнтів з частими 

симптомами, стриктурою, СБ (для 

контролю симптомів).  

Розглядайте стратегію "дослідження і 



 

лікування" для пацієнтів, які перебувають 

на постійній терапії ІПП. 

Помірний  ІПП 1 р/д. протягом 8-12 тижнів, потім 

повторна оцінка. 

ІПП 2 р/д. за 8-12 тижнів у разі 

присутності постійних симптомів.  

Замініть звичайні ІПП на ІПП з 

уповільненим вивільненням (ефект 

тривалістю > 14 год/д), якщо вони 

доступні (1 чи 2 р/д).  

Відмініть терапію у період регресії 

симптомів для оцінки відповіді. 

Продовжуйте терапію, за необхідності, у 

мінімальній ефективній дозі. 

Періодично 

На вимогу 

Модифікація способу життя (дієта, 

схуднення) для мінімізації симптомів 

Безперервна терапія пацієнтів із частими 

симптомами, стриктурою, СБ (для 

контролю симптомів).  

Розглядайте стратегію "дослідження і 

лікування" для пацієнтів, які перебувають 

на постійній терапії ІПП. 

Лапароскопічна антирефлюксна 

хірургічна операція при органічній 

патології (грижа стравохідного отвору) 

або рефлюкс, що викликає 

регургітацію, аспірацію, стриктуру або 

стійкі нічні симптоми, незважаючи на 

прийом ІПП.  

Високий  ІПП з уповільненим вивільненням 1 р/д від 

8 до 12 тижнів, потім повторна оцінка 

стану.  

ІПП з уповільненим вивільненням 2 р/д від 

8 до 12 тижнів за стійкі симптоми. 

Призначення ІПП частіше, якщо 

спостерігається неповна відповідь 

симптоматично та при рН-моніторингу  

Відмініть терапію у період регресії 

симптомів для оцінки відповіді. 

Продовжуйте терапію, за необхідності, у 



 

мінімальній ефективній дозі. 

Періодично 

На вимогу 

Модифікація способу життя (дієта, 

схуднення) для мінімізації симптомів. 

Безперервна терапія пацієнтів з частими 

симптомами, стриктурою, СБ (для 

контролю симптомів).  

Розглядайте стратегію "дослідження і 

лікування" для пацієнтів, які перебувають 

на постійній терапії ІПП. 

Лапароскопічна антирефлюксна 

хірургічна операція при органічній 

патології (грижа стравохідного отвору) 

або рефлюкс, що викликає 

регургітацію, аспірацію, стриктуру або 

стійкі нічні симптоми, незважаючи на 

прийом ІПП.  

 

Послідовність дій показана у таблиці 7, передбачає, що немає 

ніяких тривожних симптомів та можливих причин симптомів, для 

діагностики та лікування інфекції H. Pylori у разі наявності показів і 

що застосування НПЗП було виключено як причину симптомів. 

 

Додаток 1. Лос-анджелеська класифікація ерозивного 

езофагіту 

Ступінь А Один або кілька розривів 

слизової оболонки не довше 5 

мм, жоден із яких не 

поширюється між верхівками 

складки слизової оболонки 

Ступінь В Один або кілька розривів 

слизової оболонки завдовжки 

більше 5 мм, жоден із яких не 

поширюється між 2 верхівками 

складки слизової оболонки 

Ступінь С Розриви слизової оболонки, що 

поширюються між верхівками 2-



 

х або більше складок слизової 

оболонки, але у патологічний 

процес залучено <75% 

окружності стравоходу 

Ступінь D Пошкодження слизової 

оболонки, що охоплює не 

менше 75% окружності 

стравоходу 

 

Додаток 2. Празькі критерії стравоходу Барретта 

Празькі критерії СБ забезпечують узгоджену систему 

ендоскопічної класифікації, яка зазнала широкої внутрішньої та 

зовнішньої перевірки кваліфікованими ендоскопістами. Критерії 

являють собою просту систему оцінки ступеня СБ, засновану на 

довжині окружності залучених тканин від дистальних відділів 

стравоходу та максимальної довжини епітелію Барретта від 

ділянки переходу стравоходу в шлунок. Розташування 

гастроезофагеальних орієнтирів є основним у цій класифікації, 

а також може бути надійно ідентифікованим різними 

ендоскопістами. Ця стандартизована класифікація розширює 

здатність лікарів оцінювати ефективність лікування СБ у окремих 

пацієнтів та класифікувати хворих на СБ у клінічних дослідженнях. 

 

Джерело: https://bit.ly/2BMyD9L  

Переклад: Аліна Онищук 
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