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UpToDate 

 

Етіологія  

Приблизно у 25 відсотків пацієнтів з диспепсією є органічна 

причина її виникнення. Однак до 75 відсотків пацієнтів мають 

функціональну диспепсію без основної органічної причини. 

 

Диспепсія, яка є вторинною ознакою органічних 

захворювань. Хоча існує декілька органічних причин диспепсії, 

основними є виразкова хвороба, гастроезофагеальний 

рефлюкс, вживання медикаментів (НПЗП) та малігнізація.  

 Виразкова хвороба - біль у верхній частині живота або 

дискомфорт є найпомітнішими симптомами у пацієнтів із 

виразковою хворобою. Хоча дискомфорт від виразок 

зазвичай зосереджений в епігастрії, він може періодично 

локалізуватися в правому або лівому верхньому квадранті. У 

той час як класичні симптоми виразки дванадцятипалої 

кишки з’являються тоді, коли кислота виділяється за 

відсутності харчового буфера (тобто через дві-п’ять годин 

після їжі або натще), симптоми при пептичній виразці 

можуть бути пов’язані з прийомом їжі, тому симптоматика в 

ролі діагностичного критерію виразки не є достовірною. 

Пептичні виразки також можуть бути пов’язані з 

постпрандіальною відрижкою, важкістю в епігастрії, раннім 

насиченням, непереносимістю жирної їжі, нудотою та 

періодичним блюванням. 

 

 Гастроезофагеальна малігнізація. Малігнізація у 

гастроезофагеальній ділянці є рідкісною причиною хронічної 

диспепсії у Західній півкулі, але частота захворювань вища у 

пацієнтів азіатського, іспаномовного або афро-

карибського походження. Захворюваність на 

гастроезофагеальну малігнізація зростає з віком. При 



 

 

малігнізації біль в животі, як правило, епігастральний, 

розлитий і легкий на початку, але більш сильний і постійний в 

міру прогресування захворювання. Крім того, інші симптоми 

та ознаки, як правило, розвиваються з прогресуванням 

хвороби (наприклад, анемія, втома, втрата ваги). 

 

 Біліарний біль. Класичний біліарний біль характеризується 

епізодичним інтенсивним тупим болем, локалізованим у 

правому верхньому квадранті, епігастрії або (рідше) за 

грудиною, який може іррадіювати в спину (особливо праву 

лопатку). Біль часто пов’язаний з потовиділенням, нудотою та 

блюванням. Біль постійний і не колікоподібний. Він не 

посилюється при рухах і не зменшується після відрижки, 

дефекації або відходження газів. Біль, як правило, триває не 

менше 30 хвилин, плато протягом години. Потім біль 

починає стихати, і весь напад триває менше шести годин. 

 

 Диспепсія, спричинена препаратами. НПЗП та селективні 

інгібітори ЦОГ-2 можуть викликати диспепсію навіть за 

відсутності виразкової хвороби. Інші препарати, які можуть 

викликати диспесію: блокатори кальцієвих каналів, 

метилксантини, алендронат, орлістат, добавки калію, 

акарбоза, дабігатран, залізо, вітамін D, селективні інгібітори 

зворотного захоплення серотоніну, силденафіл, 

сульфонілсечовина та деякі антибіотики, включаючи 

еритроміцин. 

 

 Інші причини. При целіакії та хронічному панкреатиті рідко 

спостерігається лише диспепсія. Інші рідкісні причини 

диспепсії: інфільтративні захворювання шлунку (наприклад, 

еозинофільний гастроентерит, хвороба Крона, саркоїдоз, 

лімфома та амілоїдоз), діабетична радикулопатія, 

порушення обміну речовин (наприклад, гіперкальціємія), 

гепатома, стеатогепатит, синдром компресії черевної 

артерії, синдром верхньої брижової артерії, біль у черевній 

стінці та стенокардія кишечника. 



 

 

Функціональна диспепсія. Функціональна (ідіопатична або 

невиразкова) диспепсія вимагає виключення інших органічних 

причин диспепсії. Вона визначається наявністю одного або 

декількох з наступних симптомів: постпрандіальна важкість, 

раннє насичення, епігастральний біль або печія та відсутність 

ознак структурного захворювання.  

 

Первинна оцінка 

Анамнез, фізикальне обстеження та лабораторні дослідження - 

це перші кроки в оцінці пацієнта з вперше виявленою диспепсію. 

 

Анамнез. Детальний анамнез необхідний для визначення 

основної причини та виявлення пацієнтів із тривожними 

симптомами. 

 

Як приклад: 

 

 Домінуюча печія або регургітація в анамнезі свідчать про 

гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ), 

враховуючи, що у деяких пацієнтів ГЕРХ та функціональна 

диспепсія спостерігаються разом. 

 

 Вживання аспірину та інших НПЗП збільшує можливість 

диспепсії та виразкової хвороби. Іррадіація болю у спину 

або особистий чи сімейний анамнез панкреатиту може 

свідчити про хронічний панкреатит. 

 

 Значна втрата ваги, анорексія, блювання, дисфагія, 

одинофагія та сімейний анамнез раку шлунково-кишкового 

тракту свідчать про гастроезофагеальну малігнізацію. 

 



 

 

 Наявність сильного епізодичного болю в епігастрії або 

правому верхньому квадранті тривалістю не менше 30 

хвилин свідчить про жовчнокам'яну хворобу. 

 

 Нудота і блювання з втратою ваги або без неї, що виникають 

при повторних або постійних болях у верхній частині живота, 

збільшують можливість виникнення гастропарезу, особливо 

у пацієнтів з факторами ризику. 

 

Фізикальне обстеження. Фізикальний огляд у пацієнтів з 

диспепсією зазвичай є нормальним, за винятком болю в 

епігастральній ділянці. Наявність епігастральної болючості не 

може точно відрізнити органічну диспепсію від функціональної. 

Болючість живота при пальпації слід оцінювати за симптомом 

Карнетта, щоб визначити локалізацію болю. Наявність підвищеної 

локальної болючості під час напруження м’язів (позитивний 

симптом Карнетта) свідчить про наявність болю в черевній стінці. 

Однак якщо біль зменшується (негативний симптом Карнетта), 

це означає, що біль походить не від черевної стінки, а ймовірно, з 

внутрішньочеревного органу. 

Інші інформативні дані при фізикальному дослідженні включають: 

утворення черевної порожнини, яке пальпується (наприклад, 

гепатома), лімфаденопатію (наприклад, ліву надключичну або 

навколопупкову при раку шлунку), жовтяницю (наприклад, 

вторинні метастази в печінку) або блідість, що є ознакою анемії. 

Асцит може вказувати на наявність перитонеального 

карциноматозу. Пацієнти з основним злоякісним захворюванням 

можуть мати втрату м’язової маси, підшкірного жиру та мати 

периферичні набряки через зниження ваги. 

 

Лабораторні аналізи - рутинні показники крові та біохімія 

крові, включаючи печінкові проби, сироваткову ліпазу та амілазу, 

слід визначти для виявлення пацієнтів із тривожними симптомами 

(наприклад, анемією з дефіцитом заліза) та основними 

метаболічними захворюваннями, які можуть спричинити 

диспепсію (наприклад, діабет, гіперкальціємія). 



 

 

Діагностична стратегія та початковий 

менеджмент 

Підхід та ступінь діагностичної оцінки пацієнта з диспепсією 

базується на клінічній картині, віці пацієнта та наявності тривожних 

симптомів.  

Оптимальне обмеження віку для ендоскопічної оцінки у пацієнтів з 

диспепсією є суперечливим і підтверджується обмеженими 

даними, які свідчать про те, що ризик виникнення злоякісного 

захворювання у більшості населення США до 60 років низький. 

Заява європейського консенсусу рекомендує проводити 

ендоскопію у дорослих старше 45 років з стійкою диспепсією. Ці 

рекомендації підкреслюють той факт, що діагностичну оцінку 

пацієнта з диспепсією необхідно індивідуалізувати на основі 

симптомів, віку, етнічного походження, сімейного анамнезу, 

національності та регіональної захворюваності на рак шлунку. 

 

Пацієнти ≥60 років 

 

Верхня ендоскопія. Для оцінки диспепсії у пацієнтів віком ≥60 

років проводиться верхня ендоскопія. Необхідно робити біопсію 

шлунку, щоб виключити H. pylori. Пацієнти з H. pylori повинні 

отримувати ерадикаційну терапію на додаток до лікування 

основного діагнозу (наприклад, виразкова хвороба). Після 

лікування H. pylori слід оцінити результати ерадикації. 

Додаткова оцінка та лікування. Більшість пацієнтів із 

нормальними результатами верхньої ендоскопії та 

лабораторних досліджень мають функціональну диспепсію. 

Однак може знадобитися додаткова оцінка на основі симптомів. 

 

Пацієнти <60 років. Пацієнтів віком до 60 років слід 

обстежувати на H. pylori, а верхню ендоскопію слід проводити 

вибірково. Пацієнтам, які не мають H. pylori або мають симптоми 

після успішної ерадикації H. pylori, слід призначати 

антисекреторну терапію інгібітором протонної помпи (ІПП). У 



 

 

пацієнтів, симптоми яких не покращуються після восьми тижнів 

терапії ІПП, слід починати пробне лікування трициклічним 

антидепресантом. Враховуючи прокінетичні побічні ефекти та 

обмежені докази ефективності, ми залишаємо за собою вибір 

застосування прокінетиків для пацієнтів, які не реагують на 

трициклічні антидепресанти. 

Верхня ендоскопія у окремих пацієнтів - Ендоскопічна оцінка 

пацієнтів <60 років має виконуватись пацієнтам із будь-якими 

симптомами з наведених нижче: 

 

 Клінічно значима втрата ваги (> 5 % звичайної маси тіла 

протягом 6 - 12 місяців). 

 Явна шлунково-кишкова кровотеча. 

 > 1 іншого тривожного симптому. 

 Швидке прогресування тривожних симптомів. 

 

Тривожні симптоми: 

 

 Ненавмисне зниження ваги 

 Дисфагія 

 Одинофагія 

 Незрозуміла анемія з дефіцитом заліза 

 Постійне блювання 

 Пухлина, яка пальпується або лімфаденопатія 

 Сімейний анамнез раку верхніх відділів шлунково-кишкового 

тракту 

 

У таких пацієнтів верхню ендоскопію слід проводити на початку, 

бажано протягом двох-чотирьох тижнів. Необхідно виконати 

біопсію шлунку, щоб виключити H. pylori. 

Хоча попередні гайдлайни рекомендували верхню ендоскопію 

для всіх пацієнтів із тривожними симптомами незалежно від віку, 

рекомендація щодо вибіркового проведення верхньої ендоскопії 

у пацієнтів <60 років ґрунтується на доказах того, що окремі 



 

 

тривожні симптоми мають низьке позитивне прогностичне 

значення для виявлення малігнізації верхніх відділів ШКТ. 

 

Діагностика та лікування Helicobacter pylori - 

Обґрунтування тестування на H. pylori у пацієнтів із диспепсією 

базується на тому, що H. pylori є етіологічним чинником 

виразкової хвороби. У пацієнтів, яким не потрібна верхня 

ендоскопія або у яких під час верхньої ендоскопії не проводилася 

біопсія, аналіз на H. pylori слід проводити за допомогою 

дослідження на активну інфекцію (наприклад, дихальний тест з 

сечовиною або виявлення антигену в калі). Серологічні 

дослідження не слід застосовувати через їх низьку позитивну 

прогностичну цінність. 

Пацієнтам, які мають позитивний аналіз на інфекцію H. pylori, слід 

пройти ерадикаційну терапію. Більшість хворих на диспептичний 

синдром з H. pylori, які отримують відповідну терапію 

антибіотиками, продовжують відчувати симптоми диспепсії.  

Антисекреторна терапія. Антисекреторна терапія ІПП може 

полегшити симптоми диспепсії. Це було проілюстровано мета-

аналізом шести рандомізованих контрольованих досліджень, які 

включали 2709 пацієнтів з диспепсією, яким було призначено 

терапію ІПП та контроль (плацебо або антациди). Симптоми 

диспепсії були присутні у значно меншій частці групи ІПП 

порівняно з контролем (50 проти 73 відсотків). ІПП також можуть 

бути ефективнішими для полегшення симптомів диспепсії 

порівняно з блокаторами Н2-гістамінових рецепторів (H2ГР). 

Мета-аналіз семи рандомізованих досліджень, що включав 2456 

пацієнтів з диспепсією, не демонстрував статистично значущої 

різниці між ІПП та Н2ГР в забезпеченні полегшення симптомів. 

Дослідження показали, що ІПП двічі на день не є більш 

ефективним, ніж ІПП один раз на день для усунення диспептичних 

симптомів. 

Прокінетична терапія або трициклічні антидепресанти. 

Для терапії трициклічним засобом можуть розглядатися пацієнти, 

які не мають H. pylori або мають симптоми після його ерадикації 



 

 

та не реагують на ІПП. Лікування прокінетичними засобами - 

підхід третьої лінії.  

Оцінка стійких симптомів. Незважаючи на описані вище 

підходи, деякі пацієнти продовжують мати симптоми диспепсії. 

Пацієнти з тривалими симптомами диспепсії відносяться до таких 

категорій: пацієнти з персистуючою інфекцією H. pylori, пацієнти 

з альтернативним діагнозом та пацієнти з функціональною 

диспепсією. 

Пацієнти з тривалими симптомами диспепсії повинні бути 

ретельно оглянуті, звертаючи особливу увагу на тип постійних 

симптомів, ступінь, до якого симптоми покращилися або 

погіршилися, та відповідь на терапію. 

Верхню ендоскопію слід проводити пацієнтам із стійкою 

диспепсією. Під час верхньої ендоскопії біопсію для виявлення H. 

pylori слід проводити пацієнтам, які раніше не досліджувались, 

тоді як культуральне дослідження та визначення чутливості слід 

проводити пацієнтам, які раніше отримували терапію від H. pylori. 

Біопсію дванадцятипалої кишки також слід проводити, щоб 

виключити целіакію або запальні стани. 

У пацієнтів із нормальними результатами верхньої ендоскопії 

подальше оцінювання повинно проводитись вибірково виходячи з 

типу симптомів, що тривають (наприклад, діагностика за 

допомогою ультразвукового або комп'ютерного томографічного 

сканування у пацієнтів з одночасною жовтяницею або болем, 

чотирьохгодинна сцинтиграфія спорожнення шлунку для тих, хто 

має постійну нудоту та блювання). Приблизно 75 відсотків 

пацієнтів з диспепсією мають діагностичну функціональну 

диспепсію, не маючи основної причини. 

 

Підсумок та рекомендації 

 

 Диспепсія визначається як один або декілька з наступних 

симптомів: постпрандіальна важкість, раннє насичення, біль 

в епігастрії або печія. Приблизно у 25 відсотків пацієнтів із 

диспепсією виявлено основне органічне захворювання. 



 

 

Однак приблизно у 75 відсотків пацієнтів спостерігається 

функціональна (ідіопатична або невиразкова) диспепсія. 

 

 Детальний анамнез, фізикальний огляд та лабораторні 

дослідження необхідні для визначення основної етіології та 

виявлення тривожних симптомів, які можуть вимагати 

додаткової оцінки. 

 

 Підхід та ступінь діагностичної оцінки пацієнта з диспепсією 

базується на наявності або відсутності тривожних симптомів, 

віку пацієнта та поширеності інфекції H. pylori. 

 

 Пацієнтам у віці ≥60 років з диспепсією слід пройти верхню 

ендоскопію. Більшість пацієнтів з нормальною верхньою 

ендоскопією та лабораторними дослідженнями мають 

функціональну диспепсію. Однак може знадобитися 

додаткова оцінка на підставі симптомів. 

 

 У пацієнтів <60 років показаннями до верхньої ендоскопії є: 

 

o Клінічно значима втрата ваги (> 5 % звичайної маси тіла 

протягом 6 - 12 місяців). 

o Явна шлунково-кишкова кровотеча. 

o >1 тривожного симптому. 

o Швидке прогресування тривожних симптомів. 

 

 Пацієнтів <60 років слід обстежувати на H. pylori. Пацієнтам, 

які мають позитивний аналіз на інфекцію H. pylori, слід 

пройти лікування ерадикаційною терапією. 

 

 Пацієнтам без H. pylori, а також тим, у кого зберігаються 

симптоми після ерадикації H. pylori, ми пропонуємо 

лікування антисекреторною терапією інгібітором протонної 

помпи протягом чотирьох-восьми тижнів (2 клас). 

 



 

 

 Пацієнти з тривалими симптомами диспепсії, незважаючи 

на терапію трициклічним антидепресантом і прокінетиком, 

повинні пройти ендоскопічну оцінку з біопсією, якщо їх 

раніше не проводили. Подальшу оцінку альтернативного 

діагнозу слід проводити вибірково на основі симптомів 

пацієнта. У пацієнтів з тривалими симптомами диспепсії 

протягом трьох місяців із виникненням симптомів принаймні 

за півроку до встановлення діагнозу та відсутністю ознак 

структурного захворювання повинна діагностуватися 

функціональна диспепсія та проводитись відповідне 

лікування.  

 

 

Джерело: https://bit.ly/39oPbkc  

Переклад: Климко Ірина 
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