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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Цукровий діабет (ЦД) належить до найбільш 

розповсюджених неінфекційних захворювань, які представляють серйозну 

проблему сучасної клініки внутрішньої медицини, що пов’язано з 

стрімким зростанням показників поширеності і захворюваності, високим 

ризиком формування поліорганних ускладнень, інвалідизацією осіб 

працездатного віку (Біловол ОМ, Фадєєнко ГД, 2016, Соколова ЛК, 

Болгарська СВ, 2017; Скрипник ІМ, Радіонова ТО, 2018; Тронько НД и 

соавт, 2018). За даними Міжнародної діабетичної федерації, станом на 

2015 рік нараховувалось 415 млн пацієнтів із ЦД, кількість яких до 2040 

року прогностично може досягти 642 млн (Дедов ИИ, 2016; Лукашевич 

ПЮ, Орленко ВЛ, 2017). 

Проблема формування поліорганних ускладнень ЦД тісно пов’язана 

з неадекватним контролем глікемії (Гульчій МВ, Замолотова КО, 2014). У 

75-80 % хворих на ЦД неадекватна компенсація вуглеводного обміну є 

причиною формування порушень моторно-евакуаторної функції 

шлунково-кишкового тракту (ШКТ) на всьому його протязі (Бабак ОЯ, 

Колесникова ЕВ, 2012). Ураження стравоходу на фоні ЦД виявляють у 8-

11% хворих, шлунку – 30-50 %, кишечника – до 60 % пацієнтів (Котов СВ, 

и соавт., 2011). У 92 % хворих на ЦД спостерігаються гастроінтестинальні 

симптоми, серед яких 91 % складають пацієнти з ЦД 2 типу (Khoshtaben 

M. et al., 2011). 

Протягом останніх десятиліть увага вчених всього світу спрямована 

на дослідження ролі мікробіоти та її порушень у розвитку та підтримці 

метаболічних порушень, продукції прозапальних цитокінів, а також 

ейкозаноїдів, що сприяють формуванню системної запальної реакції 

(Журавлева ЛВ, 2011; Фонсека В, 2012; Kallus SJ, 2017). Проте існують 

лише поодинокі дослідження щодо ролі синдрому надмірного 

бактеріального росту (СНБР) у розвитку і підтримці клінічної 

симптоматики уражень кишечника на фоні ЦД 2-го типу (Плотникова ЕЮ, 

Батурова ВЮ, 2011; Skrypnyk I. et al, 2013, 2016). 

Потребують подальшого вивчення особливості прооксидантно-

антиоксидантного статусу та ендотоксемії на фоні діабетичної ентеропатії 

(ДЕ) у хворих на ЦД 2-го типу. Залишається не вивченим характер змін 

системи оксиду азоту (NO) у даної категорії хворих залежно від характеру 

моторних порушень кишечника. 

Серотонін відіграє важливу роль у патогенезі синдрому 

подразненого кишечника (СПК) (Міщук ВГ, Григорук ГВ, 2013; Bornstein 

JC, 2012; Coates MD et al., 2017), проте його рівень не досліджений у 

сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу з ДЕ залежно від характеру 

моторних порушень кишечника.  

Відомий позитивний ефект застосування природних чинників в 

умовах санаторно-курортного лікування хворих на ЦД із коморбідними 

станами (Бабов КД и соавт, 2018; Заболотна ІБ, Драгомирецька НВ, 

Михайленко ВЛ, 2018). Однак недостатньо дослідженим залишається 
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питання розробки ефективних підходів до корекції СНБР у хворих на ЦД 

2-го типу з ДЕ із застосуванням природних і преформованих чинників, 

зокрема, курорту «Миргород».  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є фрагментами двох науково-дослідних робіт 

кафедри внутрішньої медицини № 1 Української медичної стоматологічної 

академії на теми: «Розробка нових методів профілактики, лікування та 

реабілітації захворювань органів травлення у хворих з поліморбідною 

патологією на підставі вивчення патогенетичних ланок формування 

синтропії» (№ держреєстрації 0111U004881) та «Удосконалення 

діагностичних підходів та оптимізація лікування захворювань органів 

травлення у поєднанні з іншими хворобами систем організму» (№ 

держреєстрації 0117U000300). 

Здобувач є безпосереднім виконавцем вищезазначених тем. 

Мета – підвищити ефективність лікування ентеропатії, асоційованої 

з СНБР, у хворих на ЦД 2-го типу шляхом вивчення патогенетичних 

механізмів її розвитку та розробки лікувальних комплексів корекції 

порушень мікробіоценозу кишечника та диференційованим призначенням 

природних і преформованих фізичних чинників курорту «Миргород». 

Завдання дослідження: 

1. Визначити частоту розвитку СНБР у хворих на ЦД 2-го типу з 

ентеропатією та проаналізувати характер порушень часу кишкового 

транзиту залежно від переважання закрепів або діареї. 

2. Оцінити стан товстокишкової мікрофлори залежно від  характеру 

моторної дисфункції кишечника у хворих на ЦД 2-го типу з 

ентеропатією, асоційованою з СНБР. 

3. Проаналізувати особливості клінічної симптоматики уражень ШКТ 

та їх вплив на якість життя хворих на ЦД 2-го типу з ДЕ, 

асоційованою з СНБР, залежно від характеру моторних порушень 

кишечника. 

4. Вивчити роль дисбалансу прооксидантно-антиоксидантного статусу, 

системи NO та ендогенної інтоксикації у формуванні ентеропатії у 

хворих на ЦД 2-го типу.  

5. Оцінити ефективність корекції порушень мікрофлори кишечника на 

фоні призначення симбітеру та його комбінації з рифаксиміном у 

складі комплексного санаторно-курортного лікування хворих на ЦД 

2-го типу з ДЕ, асоційованою з СНБР. 

6. Оцінити динаміку клінічної симптоматики уражень ШКТ у хворих 

на ЦД 2-го типу з ДЕ залежно від компенсації вуглеводного обміну 

та нормалізації мікробіоценозу кишечника на фоні комплексного 

санаторно-курортного лікування.  

7. Дослідити рівень сироваткового серотоніну у хворих із ДЕ, 

асоційованою з СНБР, у динаміці комплексного санаторно-

курортного лікування. 
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8.  Вивчити динаміку показників прооксидантно-антиоксидантного 

статусу, системи NO та ендогенної інтоксикації у хворих на ЦД 2-го 

типу з ентеропатією на фоні комплексного лікування. 

Об’єкт дослідження – обґрунтування комплексного підходу до 

лікування ДЕ у хворих на ЦД 2-го типу в умовах курорту «Миргород» з 

урахуванням характеру порушень мікробіоценозу кишечника.  

Предмет дослідження – аналіз особливостей клінічного перебігу, 

патогенетичних механізмів формування ДЕ у хворих на ЦД 2-го типу та 

оптимізація їхнього лікування із застосуванням природних та 

преформованих чинників курорту «Миргород». 

Методи дослідження. Клінічні, антропометричні, біохімічні, 

імуноферментні, інструментальні, оцінка якості життя хворих за 

опитувальником EuroQol-5D, математико-статистичний аналіз.  

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше показана роль 

СНБР у формуванні клінічних проявів ентеропатії у хворих на ЦД 2-го 

типу. Продемонстровано, що переважання закрепів у клінічній картині 

асоціюється з розвитком гіпомоторної дисфункції кишечника із 

подовженням часу кишкового транзиту і порушенням функціональної 

здатності ілеоцекального клапану. ДЕ з переважанням діареї 

характеризується розвитком гіпермоторної дисфункції кишечника із 

скороченням часу кишкового транзиту і збереженням функції 

ілеоцекального клапану. 

Уперше визначено особливості змін складу просвітної кишкової 

мікрофлори у хворих на ЦД 2-го типу із ДЕ, асоційованою з СНБР. 

Показано, що на фоні гіпомоторної дисфункції кишечника відмічається 

зростання титру клебсієли, цитробактеру, протея, стафілококу, грибів роду 

Candida зі збереженням кількісного складу біфідобактерій і E.coli. За 

гіпермоторної дисфункції кишечника у хворих на ЦД 2-го типу порушення 

складу просвітної мікрофлори характеризуються переважно зниженням 

титру біфідобактерій та E.coli. 

Дістало подальший розвиток вивчення особливостей клінічної 

картини ДЕ у хворих на ЦД 2-го типу. Виявлено, що відмінності у хворих 

на ЦД 2-го типу із гіпер- та гіпомоторною дисфункцією полягають у 

інтенсивності і частоті виникнення абдомінального больового синдрому 

без відмінностей щодо диспепсичного синдрому та показників якості 

життя. Вивчені особливості стану процесів пероксидації та АОЗ 

(антиоксидантного захисту) у хворих на ЦД 2-го типу з ДЕ та доведено, що 

відсутність компенсації ЦД 2-го типу супроводжується активацією 

перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) із виснаженням антиоксидантних 

можливостей, зростанням ендогенної інтоксикації та порушеннями у 

системі оксиду азоту (NO) з формуванням ендотеліальної дисфункції.  

Уперше проведено вивчення сироваткового рівня серотоніну у 

хворих на ЦД 2-го типу з ДЕ, асоційованою з СНБР. Показана роль 

зростання його рівня у хворих із гіпермоторною дисфункцією кишечника 

та, відповідно, зниження його рівня за наявності його гіпомоторної 
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дисфункції і доведено, що відновлення складу кишкової мікрофлори 

приводить до нормалізації рівня серотоніну.  

Уперше обґрунтована доцільність проведення лікування СНБР у 

хворих на ЦД 2-го типу з ДЕ шляхом послідовного призначення 

рифаксиміну і симбітеру, що дозволяє максимально ефективно 

нормалізувати склад тонко- та товстокишкової мікрофлори незалежно від 

характеру порушень моторної функції кишечника. Нормалізація кишкової 

мікрофлори на фоні комплексного лікування супроводжується усуненням 

прооксидантно-антиоксидантного дисбалансу, ендотоксемії, порушень 

системи NO. 

Продовжено подальше вивчення ефективності застосування 

природних та преформованих чинників курорту «Миргород» з метою 

корекції моторних порушень кишечника у хворих на ЦД 2-го типу з ДЕ. 

Вперше обґрунтована доцільність диференційованого призначення 

миргородської мінеральної води (ММВ) та синусоїдально – модульованого 

струму (СМС) у складі комплексного санаторно-курортного лікування, що 

потенціює терапевтичні ефекти медикаментозних засобів і сприяє 

модуляції скоротливої здатності кишкової стінки з усуненням клінічних 

проявів гіпер- і гіпомоторної дисфункції кишечника. 

Практичне значення одержаних результатів. Клінічне 

дослідження надало можливість удосконалити діагностику та тактику 

лікування хворих на ЦД 2-го типу з ДЕ, асоційованою з СНБР. Отримані 

результати дослідження мають теоретичне та практичне значення у 

галузях медицини: терапії, гастроентерології, ендокринології, медичній 

реабілітації. Запропоновано застосування дихального водневого тесту 

(ДВТ) із лактулозою з метою діагностики СНБР та характеру моторних 

порушень кишечника у хворих на ЦД 2-го типу з ДЕ. За наявності СНБР 

рекомендовано проводити оцінку складу кишкової мікрофлори. Хворим на 

ЦД 2-го типу з ДЕ, асоційованою з СНБР, з метою корекції мікробіоценозу 

кишечнику обґрунтовано послідовне призначення рифаксиміну і 

симбітеру. Продемонстрована доцільність призначення хворим на ЦД 2-го 

типу з ДЕ, асоційованою з СНБР, комплексного лікування із застосуванням 

природних і преформованих чинників курорту «Миргород». Запропоновані 

диференційовані підходи до призначення ММВ та СМС залежно від 

характеру моторних порушень кишечника.  

Впровадження результатів дослідження. Матеріали дисертаційної 

роботи впроваджені у практичну діяльність терапевтичного відділення 

Полтавської обласної клінічної лікарні відновлювального лікування та 

діагностики (затв. 12.04.2018), лікувально-оздоровчих закладів – санаторій 

«Березовий гай» ПрАТ ЛОЗ СКК «Миргородкурорт» (затв. 26.04.2018), 

санаторій «Псьол» (затв. 25.05.2018), клінічний санаторій «Жовтень» ЗАТ 

ЛОЗ профспілок України (затв. 30.03.2018).  

Результати дисертаційної роботи впроваджені у навчальний процес 

кафедр внутрішньої медицини №1 ВДНЗУ «Українська медична 

стоматологічна академія» (затв. 28.12.2017), внутрішньої медицини та 
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інфекційних хвороб ВДНЗУ «Буковинський державний медичний 

університет» (затв. 21.12.2017), внутрішньої медицини №3 Харківського 

національного медичного університету (затв. 15.03.2018), внутрішньої 

медицини №2 та медсестринства ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» (затв. 27.12.2017), внутрішньої медицини 2 ДЗ 

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (затв. 5.12.2017). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням, яке виконане на базі кафедри внутрішньої 

медицини №1 УМСА. Здобувачем особисто проведений патентно –  

інформаційний пошук, проаналізовані дані наукової літератури з 

проблеми, що вивчається, проведено самостійно обстеження 187 пацієнтів, 

розроблені і впроваджені сучасні комплекси для лікування хворих на ЦД 

2-го типу з ДЕ, асоційованою з СНБР, а також оцінена їх ефективність. У 

друкованих роботах, опублікованих у співавторстві, особистий внесок 

здобувача полягає в проведенні літературного пошуку, виконанні 

клінічних досліджень, аналізі та інтерпретації результатів. Здобувачем 

самостійно проведено аналіз одержаних результатів, їх систематизація, 

математико-статистична обробка. Мета, завдання, висновки та практичні 

рекомендації сформульовані разом із науковим керівником. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідались та обговорювалися на V і VІ з'їздах ГО «Українська 

гастроентерологічна асоціація» (Київ, 2014, 2017), ІV з'їзді сімейних 

лікарів України з міжнародною участю (Полтава, 2015), науково-

практичних конференціях з міжнародною участю «VI Український 

гастроентерологічний тиждень» (Полтава, 2013), «Медична наука та 

клінічна практика-2016» (Харків, 2016), «Поліморбідна патологія органів 

травлення в практиці сімейного лікаря» (Дніпро, 2017), Всеукраїнських 

науково-практичних конференціях молодих учених «Медична наука в 

практику охорони здоров’я» (Полтава, 2016) та «Медична наука на 

перетині спеціальностей: сьогодення і майбутнє» (Харків, 2017), науково-

практичній конференції «Функціональні та запальні захворювання 

кишечнику: сучасні питання діагностики та лікування» (Харків, 2017), ІІІ і 

IV наукових сесіях ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» 

«Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології» 

(Дніпропетровськ, 2015, 2016), науково-практичному семінарі «Медичні 

стандарти лікування внутрішніх хвороб у клінічній практиці сімейного 

лікаря» (Харків, 2016), наукових симпозіумах «21st United European 

Gastroenterology Week» (Berlin, Germany, 2013), «Celiac disease and other 

small bowel disorders» (Amsterdam, The Netherlands, 2014), «Gut-Liver 

interactions: from IBD to NASH» (Innsbruck, Austria, 2016), «New treatment 

targets in gut and liver disease» (Lucerne, Switzerland, 2016), «From the new 

and complex concepts to the real patient: science and clinic in IBD» (Madrid, 

Spain, 2017). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 13 наукових праць, у 

тому числі 5 статей у фахових наукових виданнях України; 8 тез у 
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матеріалах з'їздів та конференцій, у тому числі – 6 зарубіжних. 2 роботи 

надруковані без співавторів. Видано 2 інформаційних листи. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена 

українською мовою на 120 сторінках основного тексту. Робота складається 

зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів та методів дослідження, 2 

розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних літературних 

джерел, який містить 264 посилань (із них 110 кирилицею, 154 

латиницею), додатків. Дисертація проілюстрована 23 таблицями, 5 

рисунками, 4 клінічними випадками. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Обстежено 187 хворих на ЦД 2-го типу з наявністю ДЕ, які 

знаходилися на санаторно-курортному лікуванні у санаторії «Березовий 

гай» ПрАТ ЛОЗ «Миргородкурорт» (м. Миргород), із них 108 (57,7 %) 

жінок та 79 (42,3 %) чоловіків, середній вік хворих становив (56,9±5,41) 

років. Тривалість ЦД 2-го типу склала (11,82,91) років. На момент 

включення пацієнтів у дослідження ЦД 2-го типу знаходився у стадії 

субкомпенсації, без ознак кетоацидозу. До дослідження включали хворих 

на ЦД 2-го типу, корекція вуглеводного обміну яким проводиться 

пероральними цукрознижувальними препаратами. До контрольної групи 

увійшли 22 практично здорових особи віком (22,83,1) роки, із них 12 

(54,5 %) жінок та 10 (45,5 %) чоловіків. 

Протягом дослідження діагностичні та лікувальні заходи 

проводились згідно наказу МОЗ України від 21.12.2012 №1118. За даними 

санаторно-курортних карт та/або виписного епікризу стаціонарного 

лікування у всіх пацієнтів зафіксована наявність ДЕ. Усім пацієнтам на 

першому етапі був проведений ДВТ із лактулозою на апараті «Gastro+ 

Gastrolyzer» (Великобританія) з метою виявлення СНБР. Позитивні 

результати ДВТ, що свідчили про наявність СНБР, встановлені у 126 (67,4 

%) пацієнтів, які включені до подальшого дослідження. Негативний 

результат ДВТ із лактулозою і, відповідно, відсутність СНБР 

діагностовано у 61 (32,6 %) хворих.  

У пацієнтів з ДЕ, асоційованою з СНБР, визначали характер 

порушень моторної функції кишечника, а саме переважання закрепів або 

діареї, для чого використовували Бристольську шкалу форм калу. З метою 

розробки диференційованого підходу до лікування пацієнтів із ДЕ, що 

асоційована із СНБР, залежно від переважання синдрому закрепу або 

діареї, пацієнти були розподілені на 2 групи: 

І (n=72) – хворі на  ЦД 2-го типу з ентеропатією, асоційованою з 

СНБР, з переважанням закрепів; 

ІІ (n=54) – хворі на ЦД 2-го типу з ентеропатією, асоційованою з 

СНБР, з переважанням діареї.  

У структурі супутніх захворювань виявлено: стабільну ішемічну 

хворобу серця – у 92 (73,0 %) хворих, гіпертонічну хворобу – у 96 (76,1 %), 

неалкогольний стеатогепатит – у 83 (65,9 %), хронічний панкреатит – у 95 
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(75,3 %), хронічний холецистит – у 61 (51 %), жовчнокам’яну хворобу – у 

17 (13,5 %), сечокам’яну хворобу – у 43 (34,1 %) хронічний пієлонефрит – 

у 21 (16,7 %), хронічне обструктивне захворювання легень – у 24 (19,0 %). 

Супутні захворювання знаходились у стадії ремісії. В якості 

медикаментозної корекції призначалися наступні препарати: статини, 

нітрати, β-адреноблокатори, блокатори кальцієвих каналів, інгібітори 

ангіотензинперетворюючого ферменту, антагоністи рецепторів до 

ангіотензину ІІ, ацетилсаліцилову кислоту. 

Лікування пацієнтів було комплексним і включало санаторно-

курортне лікування із застосуванням природних і преформованих чинників 

курорту «Миргород» та медикаментозну терапію. Санаторно-курортне 

лікування включало режим, лікувальну фізкультуру, комплекс якої 

підбирався індивідуально, дієту, а також – прийом миргородської 

мінеральної води (3,33 мл на 1 кг належної ваги хворого на один прийом) 

та ампліпульстерапію СМС.  

Проведена корекція вуглеводного обміну згідно з якою 43 (34,1 %) 

пацієнти отримували метформін як монотерапію, 41 (32,5 %) – метформін і 

похідні сульфонілсечовини, 30 (23,8 %) – метформін і інгібітори ДПП-4, 12 

(10,3 %) хворих – метформін і інгібітори натрій-глюкозних ко-

транспортерів 2-го типу. В якості базисної терапії усі пацієнти отримували 

α-ліпоєву кислоту (α-ЛК) у дозі 600 мг/добу внутрішньовенно на 200 мл 

0,9 % розчину натрію хлориду 10 днів із переходом на пероральний 

прийом по 600 мг вранці на весь період лікування з рекомендацією 

продовження її прийому до 60 днів. У залежності від призначених 

лікувальних комплексів хворих розподілили на 4 підгрупи, які отримували: 

І-А (n=36) – базисну терапію, симбітер 1 саше 1 раз на день – 3 

тижні, прохолодну ММВ температурою 18-24ºС, 150-200 мл за 30 хв до 

їжі, СМС РР ІІ, ІІІ (тривалість 7-10 хв через день, 10 процедур); 

І-В (n=36) – базисну терапію, рифаксимін 400 мг 3 рази на день 5 

днів, потім симбітер 1 саше 1 раз на день – 3 тижні, прохолодну ММВ 

температурою 18-24ºС, 150-200 мл за 30 хв до їжі, СМС РР ІІ, ІІІ 

(тривалість 7-10 хв через день, 10 процедур); 

ІІ-А (n=26) – базисну терапію, симбітер 1 саше 1 раз на день – 3 

тижні, теплу ММВ температурою 40-45ºС, 150-200 мл через 1 год після 

їжі, СМС РР І, ІV (тривалість 7-10 хв через день, 10 процедур); 

ІІ-В (n=28) – базисну терапію, рифаксимін 400 мг 3 рази на день 5 

днів, потім симбітер 1 саше 1 раз на день 3 тижні, теплу ММВ 

температурою 40-45ºС, 150-200 мл через 1 год після їжі, СМС РР І, ІV 

(тривалість 7-10 хв через день, 10 процедур). 

Дослідження схвалене локальною етичною комісією та всі пацієнти 

надали письмову згоду для участі даному дослідженні. Оцінку стану 

хворих проводили двічі: перед початком та через 21 день лікування. Усім 

хворим проводили загальноклінічне обстеження, яке включало збір скарг, 

даних анамнезу, фізикальне обстеження пацієнтів із вимірюванням 

антропометричних показників (зріст, маса), об’єму талії (ОТ), об’єму 
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стегон (ОС), співвідношення ОТ/ОС. Наявність та ступінь ожиріння 

оцінювали за індексом маси тіла (ІМТ), який розраховували за формулою 

маса (кг) / квадрат зросту (м²) у відповідності до рекомендацій ВООЗ 

(1997). ІМТ обстежених хворих у середньому становив (28,4±4,16) кг/м2 

Нормальна вага зареєстрована у 14 (11,1 %), надмірна вага – у 41 (32,5 %), 

ожиріння І ст. – у 53 (42 %), ожиріння ІІ ст. – у 16 (12,8 %), ІІІ ст. – у 2 (1,6 

%) пацієнтів. Вісцеральний тип ожиріння діагностовано за 

співвідношенням ОТ/ОС, середній показник якого становив 0,910,14, та 

показником ОТ, який дорівнював (101,27,8) см у чоловіків та (89,74,1) 

см у жінок. У 92 (87,6 %) пацієнтів відмічався вісцеральний тип ожиріння. 

Стан вуглеводного обміну оцінювали за рівнем глікемії натще та 

постпрандіальної на аналізаторі гематологічному «Super GL», 

концентрацією глікозильованого гемоглобіну на аналізаторі «DCA 2000», 

рівнем С-пептиду на аналізаторі імуноферментному «Stat-Fax 303 plus» із 

використанням реактивів «NovaTec» (Німеччина). Проводили моніторинг 

глікемічного профілю протягом 72-120 год на апараті «CGMS MMT-

71002W MEDTRONIK MiniMed» (США). 

Стан ПОЛ оцінювали за вмістом реактантів тіобарбітурової кислоти 

(ТБК-реактантів) (Стальная ИД, 1977) та окисно-модифікованих білків 

(ОМБ) (Дубинина ЕЕ, и соавт, 1995), АОЗ – за активністю 

супероксиддисмутази (СОД) у сироватці крові (Беркало ЛВ та співавт, 

2003). Оцінювали рівень ендогенної метаболічної інтоксикації за вмістом 

молекул середньої маси (МСМ) у сироватці крові (Габриэлян НИ, 

Липатова ВИ, 1984). Вивчали стан системи NO шляхом визначення 

стабільних метаболітів NO – нітритів та активності сумарної NOS (Hevel 

JM, 1991). Визначали сироватковий рівень серотоніну імуноферментним 

методом. 

Мікробіологічне дослідження фекалій проводилося за допомогою 

живильних середовищ: лактозо-пептонного (лактобактерії), біфідум-агару 

(біфідобактерії), Ендо (група E.coli), ЖСА (стафілокок), Сабуро (гриби 

роду Candida), гемосередовища (гемолізуючий стрептокок) із 

використанням термостату «ТС – 1/80», мікроскопу «ЛОМО МИКМЕД-1». 

З метою оцінки якості життя хворих застосовували Європейський 

опитувальник EuroQol-5D (Белова АН, 2004). 

Отримані дані досліджень обробляли методом варіаційної 

статистики Стьюдента-Фішера, визначали середнє значення для кожного 

варіаційного ряду (М), середньоквадратичного відхилення, середньої 

помилки (m), кореляційний аналіз проводився за Пірсоном. З метою оцінки 

відносного ризику розраховували відношення ризиків (RR) та його 95 % 

довірчий інтервал (СІ). Статистична обробка даних проводилась за 

допомогою персонального комп’ютера із використанням програм Microsoft 

Office Excel – 2007 (CША), Statistica 6.0 (Stat Soft). Статистично 

значущими розцінювались результати при значенні р<0,05. 

Результати дослідження. За даними ДВТ із лактулозою, ДЕ на фоні 

ЦД 2-го типу у 67,4 % пацієнтів перебігає з наявністю СНБР. У пацієнтів із 
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ДЕ з переважанням закрепів виявлено затримку очікуваного підвищення 

парціального тиску водню, максимальні цифри якого зареєстровано на 60 

та 90 хв (28,09±3,5 ppm і 30,71±4,09 ppm відповідно). Крива динаміки 

концентрації водню у хворих із переважанням закрепів не містила 

зниження його рівня після першого піку. Отже, за умов переважання 

закрепів у пацієнтів мала місце гіпомоторна дисфункція кишечника з 

порушенням функціонування ілеоцекального клапана. На фоні 

переважання синдрому діареї за наявності ДЕ виявлено раннє передчасне 

зростання концентрації водню порівняно з очікуваним, а саме 

зареєстровано два піки на 15 і 30 хв (34,26±4,08 ppm і 38,92±3,94 ppm 

відповідно) та на 90 і 120 хв (42,05±4,12 ppm 40,26±3,1 ppm), що засвідчує 

гіпермоторну дисфункцію кишечника. Наявність зниження концентрації 

водню до (16,47±2,9) ppm на 60 хв доводить збереження функції 

ілеоцекального клапана у даної категорії пацієнтів.  

За результатами бактеріологічного дослідження калу, у 16 (22,2 %) 

пацієнтів І групи відмічалось зниження титру біфідобактерій, у 41 (56,9 %) 

– E.coli. Одночасно відмічалось зростання титру клебсієли у 24 (33,3 %), 

цитробактеру – у 12 (16,7 %), протея – у 7 (9,7 %), стафілококу – у 29 (40,3 

%), грибів роду Candida – у 11 (15,3 %) хворих. У 36 (50 %) хворих І групи 

спостерігались поєднані порушення мікробіоценозу кишечника, що 

характеризувались розвитком умовно-патогенної мікрофлори на фоні 

зниження титру E.coli.  

У 38 (70,4 %) хворих ІІ групи виявлено зниження титру 

біфідобактерій, у 28 (51,8 %) – титру E.coli. Одночасно спостерігалось 

зростання титру умовно-патогенної мікрофлори, а саме у 15 (27,8 %) 

хворих – клебсієли, у 2 (3,7 %) – цитробактеру, у 18 (33,3 %) – 

стафілококу, у 12 (22,2 %) – грибів роду Candida. Порушення 

мікробіоценозу кишечника у хворих ІІ групи з переважанням діареї 

характеризувались поєднанням зниження титру біфідобактерій та E.coli за 

зростання титру умовно-патогенної мікрофлори.  

До початку лікування за шкалою EQ-5D у всіх обстежених пацієнтів 

відмічалось зниження якості життя без значущої різниці у групах 

порівняння. Порушення під час руху помірного ступеню виявлено у 55 

(76,4 %) хворих І групи і у 27 (50 %) хворих ІІ групи. У категорії «догляд 

за собою» зміни помірного ступеню зафіксовані у 6 (8,3 %) пацієнтів із 

переважанням закрепів і у 4 (7,4 %) – із переважанням діареї. Зниження 

активності у повсякденній діяльності помірного і тяжкого ступеню у І 

групі фіксували 10 (13,9 %) і 4 (5,6 %) хворих, у ІІ групі – 7 (12,9 %) і 3 (5,6 

%) відповідно. У категорії «біль і дискомфорт» помірний і тяжкий ступінь 

симптому реєстрували 64 (88,9 %) і 8 (11,1 %) хворих І групи і 45 (83,3 %) і 

9 (16,7%) пацієнтів ІІ групи. Усі пацієнти перед початком лікування 

відмічали наявність «тривоги/депресії». У І групі «тривогу/депресію» 

помірного і тяжкого ступеню відмічали 62 (86,1 %) і 10 (13,9 %) хворих, а 

у ІІ групі – 47 (87 %) і 7 (13 %) пацієнтів відповідно. EQ-5D-індекс склав 

для хворих І групи (0,51±0,32) бали, а для ІІ групи – (0,47±0,32) бали. За 
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термометром EQ-5D у І групі зареєстровано (54,3±14,5) бали, у ІІ групі – 

(50,1±14,3) бали.  

У пацієнтів І і ІІ груп до лікування концентрація глюкози в крові 

натще у 2,2 раза перевищувала значення практично здорових (9,7±1,91) і 

(9,5±1,86) ммоль/л відповідно проти (4,3±0,31) ммоль/л (р<0,05). 

Постпрандіальна глікемія у хворих із переважанням закрепів зростала в 2,4 

раза (12,9±1,25) ммоль/л, а в пацієнтів із переважанням діареї – в 2,5 раза 

(13,4±1,19) ммоль/л порівняно з нормальними значеннями (5,3±0,39) 

ммоль/л (р<0,05). Рівень С-пептиду у хворих І групи склав (4,78±0,54) 

нг/мл, а ІІ групи – (4,91±0,73) нг/мл, що у 2,7 раза перевищує показник 

практично здорових осіб (1,80±0,42) нг/мл (р<0,05). 

Концентрація ТБК-реактантів у сироватці хворих І групи з 

переважанням закрепів у 1,5 раза (12,75±1,19) мкмоль/л, а ІІ групи з 

переважанням діареї – в 1,6 раза (13,83±1,54) мкмоль/л перевищувала 

норму (8,16±0,52) мкмоль/л (р<0,05). Активність СОД у сироватці хворих І 

(0,64±0,021) УО/мл і ІІ груп (0,63±0,019) УО/мл була меншою в 1,5 раза  

порівняно з практично здоровими (0,95±0,031) УО/мл (р<0,05). 

Уміст МСМ у сироватці крові хворих І групи в 1,4 раза (0,155±0,012) 

УО/мл, ІІ групи в 1,5 раза (0,165±0,023) УО/мл перевищував значення 

практично здорових осіб (0,111±0,01) УО/мл (р<0,05). Показник ОМБ 

зростав у хворих І (0,285±0,01) УО/мл і ІІ (0,286±0,02) УО/мл груп в 1,3 

раза зростав відносно практично здорових (0,223±0,02) УО/мл (р<0,01).  

Активність сумарної NOS у сироватці крові пацієнтів І групи 

(1,43±0,24) мкмоль/л*хв у 2,4 раза, а ІІ групи (1,67±0,22) мкмоль/л*хв у 2,8 

раза перевищувала норму (0,59±0,08) мкмоль/л*хв (р<0,05). Активність 

NOS у хворих із переважанням діареї корелювала з концентрацією ТБК-

реактантів сироватки крові (r=+0,63; р<0,05). На фоні зростання активності 

сумарної NOS зафіксовано зниження рівня нітритів у 1,4 раза (р<0,05) в 

сироватці крові хворих як І (2,36±0,16) мкмоль/л, так і ІІ (2,35±0,19) 

мкмоль/л груп порівняно з практично здоровими (3,38±0,36) мкмоль/л 

(р<0,05). У пацієнтів І групи спостерігалась тенденція до зниження 

сироваткового рівня серотоніну в 1,6 раза порівняно з практично 

здоровими (90,79±26,58 проти 145,65±40,7) мкг/л (р>0,05).  

Проте у хворих ІІ групи з переважанням діареї рівень серотоніну 

сироватки крові зростав у 2 рази у порівнянні з особами без захворювань 

ШКТ (288,08±46,7 проти 145,65±40,7) мкг/л (р<0,05) і у 3,2 раза 

перевищував даний показник у хворих І групи (р<0,05). Характер змін 

рівня серотоніну в крові у хворих з ДЕ з переважанням діареї аналогічний 

СПК з діареєю, який зумовлений підвищенням вісцеральної 

гіперчутливості (Дорофеев АЭ и соав, 2013). 

На 21-й день комплексного лікування негативні результати ДВТ із 

лактулозою і, відповідно, усунення СНБР зареєстровано у 24 (66,7 %) 

пацієнтів І-А підгрупи з переважанням закрепів і у 17 (65,4 %) хворих ІІ-А 

підгрупи з переважанням діареї на фоні монотерапії симбітером, а також у 
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31 (86,1 %) хворого І-В підгрупи і у 26 (92,9 %) хворих ІІ-В підгрупи, які 

отримували терапію рифаксиміном і симбітером.  

Після лікування порушення мікробіоценозу зареєстровано у 12 (33,3 

%) хворих І-А підгрупи (зниження титру біфідобактерій у 4 (11,1 %) 

хворих, E.coli – у 9 (25 %), а також збільшення титрів клебсієли у 4 (11,1 

%), цитробактеру – у 2 (5,6 %), протея – у 2 (5,6 %), стафілокока – у 6 (16,7 

%), грибів роду Candida – у 2 (5,6 %) пацієнтів) і у 4 (11,1 %) хворих І-В 

підгрупи (у 1 (2,8 %) пацієнта – зниження титру біфідобактерій, E.coli та 

зростання титру клебсієли, у 2 (5,6 %) – зниження титру E.coli і зростання 

титру стафілокока, у 2 (5,6 %) – ізольоване зменшення титру E.coli). Таким 

чином, призначення послідовної терапії рифаксиміном і симбітером у 

хворих на ЦД-2-го типу з ДЕ з переважанням закрепів асоціюється з 

зростанням відсотка усунення СНБР (RR=1,33; 95 % СІ=1,03-1,72; р<0,05). 

Паралельно у ІІ-А підгрупі, пацієнти якої отримували монотерапію 

симбітером, порушення мікрофлори кишечника зберігалось у 11 (39,1 %) 

пацієнтів: у 8 (30,7 %) – зменшення титру біфідобактерій, а також у 3 (11,5 

%) – зростання титру E.coli, у 2 (7,6 %) – клебсієли, у 1 (3,8 %) –  

цитробактеру, у 3 (11,4 %) – стафілококу, у 1 (3,8 %) – грибів роду Candida. 

У ІІ-В підгрупі на фоні послідовного призначення рифаксиміну і 

симбітеру порушення кількісного складу мікрофлори кишечника 

відмічалось лише у 2 (7,2 %) хворих: у 1 (3,6 %) – зменшення титру 

біфідобактерій і зростанням титру стафілокока, у 1 (3,6 %) – зростання 

титрів клебсієли і стафілококу на фоні зниження титру E.coli. Отже, 

призначення комбінації рифаксиміну і симбітеру у хворих на ЦД-2-го типу 

з ДЕ із переважанням діареї асоціюється зі зростанням відсотка усунення 

СНБР (RR=1,61; 95 % СІ=1,14-2,27; р<0,05).  

Усунення СНБР супроводжувалось зменшенням інтенсивності і 

частоти виникнення больового і диспепсичного синдромів за даними 

анкетування пацієнтів. Так, у І-А підгрупі абдомінальний біль і 

дискомфорт зберігався у 13 (36,1 %), а в І-В підгрупі – у 9 (25 %) хворих. 

Крім того, в І-В підгрупі абдомінальний больовий синдром 

характеризувався мінімальною інтенсивністю і 8 (22,2 %) пацієнтів 

оцінювали свої відчуття як дискомфорт. У І-А підгрупі на фоні монотерапії 

симбітером абдомінальний біль помірної інтенсивності зафіксували у 4 

(11,1 %) хворих і низької інтенсивності – у 9 (25 %) хворих. В усуненні 

проявів диспепсичного синдрому не було суттєвих відмінностей у хворих 

І-А і І-В підгруп. Подібні результати отримані у хворих на ЦД із 

ентеропатією з переважанням діареї ІІ-А і ІІ-В підгруп. У ІІ-А підгрупі 

абдомінальний біль відмічали 9 (34,6 %) хворих, із них біль низької 

інтенсивності зафіксували у 6 (23 %), помірної інтенсивності – у 3 (11,5 %) 

хворих. У ІІ-В підгрупі на фоні послідовного призначення рифаксиміну і 

симбітеру абдомінальний больовий синдром низької інтенсивності 

відмічали 4 (15,3 %) пацієнти. На 21-й день лікування не виявлені 

відмінності у проявах диспепсичного синдрому у ІІ-А і ІІ-В підгрупах. 
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Виявлено чітку залежність позитивної динаміки усунення больового і 

диспепсичного синдромів та нормалізації складу кишкової мікрофлори.  

На фоні лікування за шкалою EQ-5D у пацієнтів І-А і ІІ-А підгруп 

індекс EQ-5D і «термометр» мали тенденцію до зростання у 1,3 раза, а в 

хворих у І-В і ІІ-В підгруп – у 1,4 раза без достовірної різниці з первинним 

обстеженням (р>0,05).  

На 21-й день лікування зафіксовано досягнення компенсації 

вуглеводного обміну у групах порівняння. Рівень глікемії натще знизився в 

1,4 раза у хворих І-А і І-В підгруп із переважанням закрепів, а в хворих ІІ-

А і ІІ-В підгруп – у 1,5 раза (р<0,05) порівняно із до лікування. Показник 

постпрандіальної глікемії у хворих І-А і ІІ-В підгруп зменшився в 1,6 раза 

(р<0,05), а в пацієнтів І-В і ІІ-А підгруп – у 1,5 раза порівняно з даними 

первинного обстеження (р<0,05).  

Концентрація ТБК-реактантів у сироватці крові хворих І-В 

(9,10±0,78 проти 12,6±1,01) мкмоль/л і ІІ-В підгруп (9,24±1,01 проти 

13,76±0,98) мкмоль/л, які отримували рифаксимін і симбітер та мали 

максимальну ефективність щодо усунення СНБР, зменшилась в 1,4 і 1,5 

раза відповідно порівняно з первинним обстеженням (р<0,05). Одночасно 

вміст МСМ у сироватці крові у І-В підгрупі зменшився у 1,2 раза 

(0,133±0,01 проти 0,163±0,01) УО/мл , а в пацієнтів ІІ-В підгрупи  – в 1,3 

раза (0,129±0,01 проти 0,165±0,01) УО/мл порівняно до лікування. Вміст 

ОМБ у сироватці крові зменшився лише в І-В (0,24±0,014 проти 

0,29±0,018) УО/мл і ІІ-В (0,23±0,016 проти 0,28±0,013) УО/мл підгрупах в 

1,2 раза (р<0,05) порівняно з вихідними даними. Проте активність 

ферментів АОЗ відновилась в усіх підгрупах. Так, активність СОД зросла в 

1,2 раза у сироватці крові хворих І-А (0,75±0,026 проти 0,64±0,022) УО/мл 

і ІІ-А підгруп (0,71±0,024 проти 0,63±0,023) УО/мл та в 1,3 раза у хворих І-

В (0,86±0,019 проти 0,65±0,026) УО/мл і ІІ-В (0,83±0,032 проти 0,64±0,021) 

УО/мл підгруп (р<0,05) відносно до лікування. 

На 21-й день лікування активність сумарної NOS у сироватці крові 

зменшилась у пацієнтів усіх груп: у І-А підгрупі – в 1,5 раза (0,95±0,26 

проти 1,46±0,22) мкмоль/л*хв, у І-В – в 1,8 раза (0,76±0,19 проти 

1,41±0,26) мкмоль/л*хв, у ІІ-А – в 1,6 раза (1,01±0,24 проти 1,64±0,23) 

мкмоль/л*хв, у ІІ-В – в 2,3 раза (0,72±0,26 проти 1,69±0,21) мкмоль/л*хв 

порівняно з показниками до лікування (р<0,05). Зменшення активності 

сумарної NOS супроводжувалось зростанням рівня нітритів у сироватці 

крові хворих І-А (3,03±0,14 проти 2,34±0,15) мкмоль/л  і І-В підгруп в 1,3 

раза (3,41±0,18 проти 2,37±0,17) мкмоль/л, а у хворих ІІ-А (3,14±0,16 проти 

2,35±0,21) мкмоль/л  і ІІ-В (3,44±0,24 проти 2,36±0,28) мкмоль/л підгруп – 

в 1,4 раза (р<0,05) порівняно із до лікування, що свідчить про зменшення 

проявів ендотеліальної дисфункції.  

Достовірні зміни серотоніну сироватки крові зареєстровано лише у 

пацієнтів ІІ-В підгрупи, що характеризувались зменшенням його вмісту в 

1,8 раза (164,25±26,61 проти 294,71±39,15) мкг/л (р<0,05) на фоні 

лікування. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведене теоретичне узагальнення та нове 

вирішення наукового завдання, що полягає у підвищенні ефективності 

лікування ентеропатії, асоційованої з СНБР, у хворих на ЦД 2-го типу 

шляхом вивчення патогенетичних механізмів її розвитку та розробки 

лікувальних комплексів задля корекції порушень мікробіоценозу 

кишечника та диференційованого призначення природних і 

преформованих фізичних факторів курорту «Миргород». 

 1. У 126 (67,4 %) хворих на ЦД 2-го типу із ДЕ виявлений СНБР, що 

за умов переважання закрепів супроводжувався формуванням 

гіпомоторної дисфункції кишечника з подовженням часу кишкового 

транзиту і порушенням функціональної здатності ілеоцекального клапану, 

а на тлі переважання діареї – розвитком гіпермоторної дисфункції 

кишечника зі скороченням часу кишкового транзиту і збереженням 

функції ілеоцекального клапану. 

 2. У хворих на ЦД 2-го типу з ДЕ, асоційованою із СНБР, у 

бактеріограмі калових мас за умов гіпомоторної дисфункції кишечника 

відмічалось зростання титрів клебсієли у 24 (33,3 %), цитробактеру – у 12 

(16,7 %), протея – у 7 (9,7 %), стафілококу – у 29 (40,3 %), грибів роду 

Candida – у 11 (15,3 %) хворих без змін титру біфідобактерій, а на фоні 

гіпермоторної дисфункції – зниження титру біфідобактерій діагностовано 

у 38 (70,4 %), E.coli – у 28 (51,8 %) хворих за одночасного зростання титрів 

клебсієли у 15 (27,8 %), цитробактеру – у 2 (3,7 %), стафілококу – у 18 

(33,3 %), грибів роду Candida – у 12 (22,2 %) хворих. 

 3. Виникнення абдомінального болю чітко вираженого і сильного за 

інтенсивністю зареєстровано у 35 (64,8 %) хворих на ЦД 2 типу з 

гіпермоторною і у 24 (33,3 %) – із гіпомоторною дисфункцією кишечника, 

що супроводжувалось розвитком диспепсичного синдрому та порушенням 

якості життя пацієнтів помірного ступеню у категоріях «рухливість», 

«біль/дискомфорт», «тривога/депресія» без відмінностей у групах 

порівняння. 

 4. На фоні субкомпенсації вуглеводного обміну у хворих на ЦД 2-го 

типу з ДЕ гіпомоторна дисфункція кишечника супроводжується 

зростанням концентрації ТБК-реактантів у сироватці крові в 1,5 раза, 

вмісту молекул середньої маси – у 1,4 раза та концентрації окисно-

модифікованих білків – у 1,3 раза (р<0,05), а гіпермоторна дисфункція 

характеризується збільшенням концентрації ТБК-реактантів у 1,6 раза, 

вмісту молекул середньої маси – в 1,5 раза та концентрації окисно-

модифікованих білків – у 1,3 раза (р<0,05) порівняно з практично 

здоровими, за одночасного зменшення активності супероксиддисмутази у 

сироватці хворих як з переважанням закрепів, так і діареї – в 1,5 раза 

(р<0,05), що свідчить про наявність прооксидантно-антиоксидантного 

дисбалансу та ендогенної інтоксикації. 
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 5. У хворих на ЦД 2-го типу з ентеропатією, асоційованою з СНБР, 

на фоні гіпомоторної дисфункції кишечника відмічається зростання 

активності сумарної синтази оксиду азоту в сироватці крові у 2,4 раза 

(1,43±0,24 проти  0,59±0,08 мкмоль/л*хв; р<0,05), а за умов гіпермоторної 

дисфункції – в 2,8 раза (1,67±0,22 проти  0,59±0,08 мкмоль/л*хв; р<0,05) за 

одночасного зменшення концентрації нітритів у сироватці крові в 1,4 раза 

(р<0,05) порівняно з практично здоровими, що свідчить про формування 

ендотеліальної дисфункції. 

 6. У хворих на ЦД 2-го типу з ДЕ призначення монотерапії 

ацидофільним мультипробіотиком симбітером приводить до усунення 

СНБР у 24 (66,6 %) пацієнтів із переважанням закрепів і в 17 (65,4 %) 

хворих із переважанням діарейного синдрому, а за умов послідовної 

терапії рифаксиміном та симбітером – у 31 (86,1 %) і 26 (92,9 %) хворих із 

гіпомоторною та гіпермоторною дисфункцією кишечника відповідно, що 

супроводжувалось нормалізацією складу просвітної мікрофлори. 

 7. Нормалізація мікробіоценозу у хворих на ЦД 2-го типу з ДЕ 

сприяла усуненню абдомінального больового синдрому на фоні симбітеру 

у 23 (63,9 %) хворих із переважанням закрепів і у 24 (85,7 %) хворих із 

переважанням діареї, а за умов послідовного призначення рифаксиміну і 

симбітеру – у 30 (75 %) і 24 (85 %) пацієнтів відповідно, що 

супроводжувалось зменшенням диспепсичного синдрому та покращенням 

якості життя хворих. 

 8. У хворих на ЦД 2-го типу з ДЕ, асоційованою з СНБР, на фоні 

гіпермоторної дисфункції кишечника відмічалось зростання рівня 

серотоніну сироватки крові в 1,9 раза (288,41±42,37 проти 145,65±30,69 

µg/L; р<0,05) з тенденцією до його зниження при гіпомоторній дисфункції. 

Усунення СНБР, нормалізація моторики кишечника у хворих на ЦД 2-го 

типу з переважанням діареї на фоні послідовної терапії рифаксиміном і 

симбітером, супроводжується зниженням рівня серотоніну сироватки крові 

у 1,8 раза без його достовірних змін на тлі монотерапії симбітером. 

 9. На фоні комплексного лікування відмічалось максимальне 

усунення прооксидантно-антиоксидантного дисбалансу за умов 

послідовного призначення рифаксиміну і симбітеру, що характеризувалось 

зменшенням концентрації ТБК-реактантів у сироватці крові хворих на ЦД 

2-го типу з ДЕ з переважанням закрепів і діареї в 1,4 і 1,5 раза, вмісту 

молекул середньої маси в 1,2 і в 1,3 раза та концентрації окисно-

модифікованих білків у 1,3 раза, що супроводжувалось зростанням 

активності супероксиддисмутази в 1,3 раза відповідно порівняно з 

показниками до лікування. 

 10. Усунення СНБР на фоні послідовного призначення рифаксиміну і 

симбітеру у складі комплексного лікування хворих на ЦД 2-го типу з ДЕ 

супроводжувалось зниженням активності сумарної синтази оксиду азоту в 

сироватці крові в 1,8 раза на фоні гіпомоторної та в 2,3 раза – на фоні 

гіпермоторної дисфункції кишечника за одночасного зростання рівня 

нітритів у 1,4 раза порівняно з даними до лікування. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 1. Лікування ускладнень ЦД 2-го типу, в тому числі і діабетичної 

ентеропатії, необхідно розпочинати з корекції вуглеводного обміну з 

індивідуальним підбором дози цукрознижувальних препаратів. 

 2. У хворих на ЦД 2-го типу з ДЕ рекомендовано проведення 

дихального водневого тесту з лактулозою, що дозволяє діагностувати 

наявність СНБР, дослідити характер порушень моторної функції 

кишечника, а також визначити функціональну здатність ілеоцекального 

клапану. 

 3. За наявності СНБР у хворих на ЦД 2-го типу рекомендовано 

проводити бактеріологічне дослідження калу з метою визначення складу 

просвітної мікрофлори, що дозволить розробити подальшу лікувальну 

тактику. 

 4. У хворих на ЦД 2-го типу з ентеропатією за наявності СНБР 

корекцію порушень мікрофлори кишечника необхідно проводити шляхом 

поетапного призначення рифаксиміну в дозі 400 мг 3 рази на день 

впродовж 5 днів, із наступним прийомом симбітеру по 1 саше 1 раз на день 

до 3-х тижнів. 

 5. Хворим на ЦД 2-го типу з ДЕ з метою потенціювання ефекту 

медикаментозних засобів рекомендовано проведення санаторно-

курортного лікування із диференційованим призначенням природних і 

преформованих чинників курорту «Миргород» залежно від характеру 

порушень моторної функції кишечника. За умов гіпомоторної дисфункції 

кишечника рекомендовано приймати прохолодну Миргородську 

мінеральну воду, температурою 18-24ºС, об’ємом 150-200 мл за 30 хв до 

їжі та призначати синусоїдально-модульований струм у режимі РР ІІ, ІІІ 

(тривалість 7-10 хв, через день, на курс 10 процедур). За наявності 

гіпермоторної дисфункції кишечника рекомендовано приймати теплу 

Миргородську мінеральну воду температурою 40-45ºС, об’ємом 150-200 

мл, через 1 год після їжі та призначати синусоїдально-модульований струм 

РР І, ІV (тривалість 7-10 хв, через день, на курс 10 процедур). 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. – ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» МОЗ України, м. 

Івано-Франківськ, 2019.  

Дисертація присвячена розробці методів підвищення ефективності 

лікування діабетичної ентеропатії (ДЕ), асоційованої з синдромом 

надмірного бактеріального росту (СНБР), у хворих на цукровий діабет 

(ЦД) 2-го типу із застосуванням природних і преформованих чинників 

курорту «Миргород». Обстежено 187 хворих на ЦД 2-го типу із ДЕ. У 126 

(67,4 %) хворих на ЦД 2-го типу наявна ДЕ з СНБР: у 72 (57,1 %) пацієнтів 

переважання закрепів, у 54 (42,9 %) – діареї. ЦД 2-го типу із ДЕ, 

асоційованою з СНБР, супроводжується прооксидантно-антиоксидантним 

дисбалансом, ендогенною інтоксикацією і ендотеліальною дисфункцією з 

максимальною вираженістю при ДЕ з діареєю на фоні зростання рівня 

серотоніну сироватки крові. Рифаксимін і симбітер у складі комплексного 

лікування ефективно усувають СНБР і потенціюють вплив на основні 

патогенетичні механізми ДЕ. 

Ключові слова: цукровий діабет 2-го типу, діабетична ентеропатія, 

синдром надмірного бактеріального росту, мікробіоценоз, рифаксимін, 

симбітер, санаторно-курортне лікування. 

 

АННОТАЦИЯ 

Мандрыка Я.А. Оптимизация лечения энтеропатии у больных 

сахарным диабетом 2-го типа с применением природных и 

преформированных факторов курорта «Mиргород». – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.02 – внутренние болезни. – ГВУЗ «Ивано-

Франковский национальный медицинский университет» МЗ Украины, г. 

Ивано-Франковск, 2019.  

Диссертация посвящена разработке методов повышения 

эффективности лечения диабетической энтеропатии (ДЭ), 

ассоциированной с синдромом избыточного бактериального роста (СИБР) 
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у больных сахарным диабетом (СД) 2-го типа с использованием 

природных и преформированных факторов курорта «Миргород». 

Обследовано 187 больных СД 2-го типа с ДЭ. 

У 126 (67,4 %) больных СД 2-го типа имела место ДЭ с СИБР: у 72 

(57,1 %) пациентов преобладание обстипации и у 54 (42,9 %) – диареи.  СД 

2-го типа с ДЭ, асоциированной с СИБР, сопровождается развитием 

прооксидантно-антиоксидантного дисбаланса, эндогенной интоксикацией 

и эндотелиальной дисфункцией с максимальной выраженостью при ДЭ с 

диареей на фоне увеличения уровня серотонина сыворотки крови. 

Рифаксимин и симбитер в составе комплексного лечения эффективно 

устраняют СИБР и потенцируют влияние на основные патогенетические 

механизмы ДЭ. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа, диабетическая 

энтеропатия, синдром избыточного бактериального роста, микробиоценоз, 

рифаксимин, симбитер, санаторно-курортное лечение. 

 

SUMMARY 

Mandryka Ya. A. Optimization of enteropathy treatment in patients 

with DM type 2 with the use of natural and preformatted factors of 

“Myrhorod” resort. – Manuscript. 

Dissertation for obtaining the Сandidate of Medical Sciences (Doctor of 

Philosophy) scientific degree in the specialty 14.01.02 – Internal diseases. – 

Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, 2019. 

The dissertation is devoted to increase the treatment efficiency for 

enteropathy, associated with small intestinal bacterial overgrowth (SIBO), in 

patients with type 2 diabetes mellitus (DM) by studying the pathogenetic 

mechanisms of its development and working out treatment complexes of 

correction for intestinal microbiocenosis disorders and differentiated 

prescription of natural and preformed physical factors of the “Myrhorod” resort. 

In the 126 (67,4 %) patients with type 2 DM and diabetic enteropathy 

SIBO was detected, which in conditions of constipation prevalence, was 

accompanied with the intestinal hypomotility, intestinal transit time 

prolongation and disturbances of the ileocecal valve functional capacity. In 

conditions of diarrhea prevalence, it was associated with intestinal 

hypermotility, shortening of the intestinal transit time and ileocecal valve 

function preservation. In patients with DM type 2 and DE associated with SIBO, 

in case of intestinal hypomotility, stool culture showed the titer growth of 

Klebsiella, Citrobacter, Proteus, Staphylococcus, fungi of the genus Candida 

with the preservation of Bifidobacteria titer; intestinal hypermotility was 

followed by intestinal microbiocenosis disturbances, which was characterized by 

Bifidobacteria and E. coli titers decrease. Intestinal hypermotility, in comparison 

with the hypomotility, was associated with higher intensity and frequency of 

abdominal pain. 

Subcompensation of carbohydrate metabolism was characterized by 

intestinal hypomotility, accompanied with an increase of thiobarbituric acid 
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(TBA) products in serum 1.5 times more, the content of average weight 

molecules and oxidation-modified proteins – 1.4 and 1.3 times more, 

respectively, in comparison with the norm. However, intestinal hypermotility 

was characterized by 1.6 times serum increase of TBA products, content of 

average weight molecules and oxidation-modified proteins – 1.5 and 1.3 times 

increase, respectively, in comparison with almost healthy individuals, with 

simultaneous decrease in serum superoxide dismutase (SOD) activity in patients 

with predominance of constipation as well as diarrhea – 1.5 times more in 

comparison with the norm, indicating the presence of prooxidant-antioxidant 

imbalance and endogenous intoxication in patients with type 2 DM and DE. In 

patients with type 2 DM and enteropathy associated with SIBO, intestinal 

hypomotility was followed by total nitric oxide synthase activity in the blood 

serum 2.4 times higher, and in the case of intestinal hypermotility – 2.8 times 

higher in comparison with the norm. At the same time in both groups there was 

1.4 times decrease of the serum nitrites concentration, in comparison with 

almost healthy individuals, indicating the presence of endothelial dysfunction. 

In patients with type 2 DM with DE, prescribed monotherapy with 

Symbiter provided SIBO elimination in 24 (66,6 %) patients with constipation 

predominance and in 17 (65,4 %) patients with diarrheal syndrome 

predominance, and consecutive prescription of Rifaximin and Symbiter 

provided it in 31 (86,1 %) and 26 (92,9 %) patients with intestinal hypo- and 

hypermotility respectively, which was accompanied with normalization of 

intestinal microbiota spectrum. In patients with DM type 2 and DE 

normalization of microbiocenosis spectrum by Symbiter monotherapy provided 

elimination of abdominal pain among 23 (63,9 %) patients with predominant 

constipation and in 24 (85,7 %) patients with predominant diarrhea, and by 

consecutive prescription of Rifaximin and Symbiter – in 30 (75 %) and 24 (85 

%) patients, respectively, that was followed by dyspeptic syndrome decrease and 

patients’ quality of life improvement. In patients with DM type 2 and DE 

associated with SIBO, intestinal hyperfunction was characterized by serum 

serotonin increase 1.9 times higher, with a tendency to serotonin decrease in 

case of intestinal hypofunction. Elimination of SIBO and normalization of 

intestinal motility in patients with type 2 DM with diarrhea prevalence by 

Rifaximin and Symbiter consecutive therapy lead to serotonin serum reduction 

1.8 times less without significant changes in comparison with Symbiter 

monotherapy.  

Complex sanatorium-resort treatment provided the elimination of 

prooxidant-antioxidant imbalance, which was expressed mostly in the case of 

consecutive Rifaximin and Symbiter prescription, characterized by: 1.4 and 1.5 

times concentration decrease of TBA products in blood serum of patients with 

predominant constipation and diarrhea respectively; average weight of molecule 

decrease 1.2 and 1.3 times less, respectively; the concentration of oxidatively 

modified proteins decrease 1.27 times and 1.29 times respectively, which was 

accompanied by SOD activity increase 1.3 times more in comparison to the 

values before the treatment. Elimination of SIBO by consecutive Rifaximin and 
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Symbiter prescription in the complex treatment was characterized by total serum 

nitric oxide synthase activity decrease 1.8 times less in case of intestinal 

hypofunction, and 2.3 times less in case of hyperfunction, accompanied with 

nitrites levels increase 1.4 times more in comparison with the data, obtained 

before the treatment. 

Key words: diabetes mellitus type 2, diabetic enteropathy, small 

intestinal bacterial overgrowth syndrome, microbiocenosis, rifaximin, symbiter, 

sanatorium-resort therapy. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АОЗ – антиоксидантний захист 

АТ – артеріальний тиск 

АФК – активні форми кисню 

ГПП – 1 глюкагонподібний пептид - 1 

ДВТ – дихальний водневий тест 

ДЕ – діабетична ентеропатія  

ДПП – 4 – дипептидилпептидаза 

ЕТ – ендотелін 

ІМТ – індекс маси тіла 

КУО – колоніє утворююча одиниця 

ММВ – миргородська мінеральна вода 

МСМ – молекули середньої маси 

ОМБ – окисно модифіковані білки 

ОС – об’єм стегон  

ОТ – об’єм талії 

ПОЛ – перекисне окиснення ліпідів 

РР – рід роботи 

СМС – синусовий модульований струм 

СНБР – синдром надмірного бактеріального росту 

СОД – супероксиддисмутаза 

СПК – синдром подразненого кишечника 

ТБК-реактанти – продукти тіобарбітурової кислоти 

ТГ – триптофангідроксилаза 

ЦД – цукровий діабет 

ЦНС – центральна нервова система 

ЧДР – частота дихальних рухів 

ШКТ – шлунково-кишковий тракт 

α – ЛК  –  α – ліпоєва кислота 

E.coli – кишкова паличка  

HbA1c – глікозильований гемоглобін 

IL – інтерлейкін 

NO – оксид азоту 

NOS – синтаза оксиду азоту 
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