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АНОТАЦІЯ 

Мандрика Я.А. Оптимізація лікування ентеропатії у хворих на 

цукровий діабет 2-го типу із застосуванням природних та 

преформованих чинників курорту «Миргород» – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.02 – «внутрішні хвороби» (22 

Охорона здоров’я). Українська медична стоматологічна академія, Полтава, 

2019. 

Захист відбудеться у ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет», Івано-Франківськ, 2019. 

Актуальність. Цукровий діабет (ЦД) належить до найбільш 

поширених неінфекційних захворювань, які характеризуються стрімким 

зростанням захворюваності і поширеності, високим відсотком ускладнень з 

боку різних органів і систем, інвалідизацією осіб працездатного віку. Частота 

розвитку ускладнень ЦД, у першу чергу, залежить від підтримки компенсації 

глікемії. Тривалість перебігу ЦД, відсутність компенсації вуглеводного 

обміну створює передумови для формування мікро- і макроангіопатії та 

полінейропатії як провідних патогенетичних основ розвитку поліорганних 

ускладнень, у тому числі і з боку шлунково-кишкового тракту (ШКТ). На 

даний момент приділяється недостатньо уваги дослідженню порушень 

мікробіоценозу тонкої і товстої кишок у хворих на ЦД 2-го типу. Потребують 

розробки схеми лікування хворих з діабетичною ентеропатією (ДЕ), 

асоційованою з синдромом надмірного бактеріального росту (СНБР). 

Необхідним залишається обґрунтування диференційованого призначення 

природних та преформованих чинників курорту «Миргород» з урахуванням 

особливостей моторних порушень кишечника. 

Мета – підвищити ефективність лікування ДЕ, асоційованої з СНБР, у 

хворих на ЦД 2-го типу шляхом вивчення патогенетичних механізмів її 

розвитку та розробки лікувальних комплексів корекції порушень 
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мікробіоценозу кишечника та диференційованим призначенням природних і 

преформованих фізичних факторів курорту «Миргород». 

Завдання дослідження: Визначити частоту розвитку СНБР у хворих 

на ЦД 2-го типу з ДЕ та проаналізувати характер порушень часу кишкового 

транзиту залежно від переважання закрепів або діареї. Оцінити стан 

товстокишкової мікрофлори залежно від характеру моторної дисфункції 

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

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. Вивчити роль 

дисбалансу прооксидантно-антиоксидантного статусу, системи оксиду азоту 

та ендогенної інтоксикації у формуванні ДЕ у хворих на ЦД 2-го типу. 

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. 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. Дослідити рівень сироваткового серотоніну 

у хворих з ДЕ, асоційованою з СНБР, у динаміці комплексного санаторно-

курортного лікування. Вивчити динаміку показників прооксидантно-

антиоксидантного статусу, системи оксиду азоту та ендогенної інтоксикації у 

хворих на ЦД 2-го типу з ДЕ на фоні комплексного лікування. 

Методи дослідження. Проводили загально-клінічне обстеження 

хворих, анкетування хворих з метою визначення скарг з боку ШКТ, 

дихальний водневий тест з лактулозою, бактеріологічне дослідження калу, 

контроль стану вуглеводного обміну за концентрацією глюкози у сироватці 

крові натще та постпрандіальної, добовим моніторингом глікемії за 

допомогою апарату «CGMS MMT-71002W MEDTRONIK MiniMed», рівнем 

глікозильованого гемоглобіну, С-пептиду імуноферментним методом. 
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Досліджували стан процесів перекисного окиснення ліпідів за концентрацією 

реактантів тіобарбітурової кислоти (ТБК) та окислювально-модифікованих 

білків, системи антиоксидантного захисту – за активністю 

супероксиддисмутази (СОД) крові. Наявність ендогенної інтоксикації 

виявляли шляхом визначення показника молекул середньої маси. Стан 

системи оксиду азоту вивчали за рівнем стабільних метаболітів оксиду азоту 

– нітрит-аніонів і активністю сумарної синтази оксиду азоту в сироватці 

крові. Вивчали сироватковий рівень серотоніну імуноферментним методом. 

Отримані результати досліджень обробляли методом варіаційної статистики 

Стьюдента та Фішера. Обстеження проводили перед початком лікування та 

на 21-й день. 

Результати дослідження. У 126 (67,4%) хворих на ЦД 2-го типу із ДЕ 

наявний СНБР, що за умов переважання закрепів супроводжувався 

формуванням гіпомоторної дисфункції кишечника із подовженням часу 

кишкового транзиту і порушенням функціональної здатності ілеоцекального 

клапану, а на тлі переважання діареї – розвитком гіпермоторної дисфункції 

кишечника із скороченням часу кишкового транзиту і збереженням функції 

ілеоцекального клапану. У хворих на ЦД 2-го типу із ДЕ, асоційованою з 

СНБР, у бактеріограмі калових мас за умов гіпомоторної дисфункції 

кишечника відмічалось зростання титру клебсієли, цитробактеру, протея, 

стафілококу, грибів роду Candida із збереженням титру біфідобактерій, а на 

фоні гіпермоторної дисфункції – порушення мікробіоценозу кишечника, яке 

характеризувалось зниженням титру біфідобактерій і кишкової палички. За 

умов гіпермоторної дисфункції кишечника, порівняно з гіпомоторною, 

відмічалась більш виражена інтенсивність і частота виникнення 

абдомінального болю.  

На фоні субкомпенсації вуглеводного обміну гіпомоторна дисфункція 

кишечника супроводжується зростанням концентрації продуктів ТБК у 

сироватці в 1,5 раза, вмісту молекул середньої маси та окислювально-

модифікованих білків – у 1,4 раза і 1,3 раза порівняно з нормою відповідно, а 
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гіпермоторна дисфункція кишечника характеризується збільшенням у 

сироватці крові концентрації продуктів ТБК в 1,6 раза, вмісту молекул 

середньої маси та окислювально-модифікованих білків в 1,5 раза і 1,3 раза 

відповідно порівняно з практично здоровими, за одночасного зменшення 

активності СОД у сироватці крові хворих як із переважанням закрепів, так і 

діареї - в 1,5 раза порівняно з нормою, що свідчить про наявність 

прооксидантно-антиоксидантного дисбалансу та  ендогенної інтоксикації у 

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

СНБР, на фоні гіпомоторної дисфункції кишечника відмічається зростання 

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

а за умов гіпермоторної дисфункції кишечника – в 2,8 раза порівняно з 

нормою. Одночасно в обох групах спостерігалось зменшення концентрації 

нітритів у сироватці крові хворих в 1,4 раза порівняно з практично 

здоровими, що свідчить про формування ендотеліальної дисфункції. У 

хворих на ЦД 2-го типу з ДЕ, призначення монотерапії симбітером 

забезпечує усунення СНБР у 24 (66,6%) пацієнтів з переважанням закрепів і у 

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 з гіпомоторною та гіпермоторною дисфункцією кишечника 

відповідно, що супроводжувалось нормалізацією складу просвітної кишкової 

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

дозволила усунути абдомінальний больовий синдром на фоні монотерапії 

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

хворих з 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. 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 з тенденцією до зниження показника за 

умов гіпомоторної дисфункції кишечника. Усунення СНБР, нормалізація 
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моторики кишечника у хворих на ЦД 2-го типу з переважанням діареї на 

фоні послідовної терапії рифаксиміном і симбітером, призводить до 

зниження рівня серотоніну сироватки крові у 1,8 раза без достовірних змін на 

тлі монотерапії симбітером. На фоні комплексного санаторно-курортного 

лікування відмічалось усунення прооксидантно-антиоксидантного 

дисбалансу, яке максимально виражене за умов послідовного призначення 

рифаксиміну і симбітеру, що характеризувалось зменшенням концентрації 

продуктів ТБК у сироватці крові хворих з переважанням закрепів і діареї в 

1,4 і 1,5 раза відповідно, зниженням вмісту молекул середньої маси в 1,2 і в 

1,3 раза відповідно, концентрації окислювально модифікованих білків в 1,27 

раза і 1,29 раза відповідно, що супроводжувалось зростанням активності 

СОД у 1,3 раза порівняно із показниками до лікування. Усунення СНБР на 

фоні послідовного призначення рифаксиміну і симбітеру у складі 

комплексного лікування супроводжувалось зниженням активності сумарної 

синтази оксиду азоту в сироватці крові в 1,8 раза на фоні гіпомоторної 

дисфункції кишечника та в 2,3 раза – на фоні гіпермоторної, що 

супроводжувалось зростанням рівня нітритів в 1,4 раза відповідно порівняно 

із даними до лікування. 

Висновки. У дисертаційній роботі наведене теоретичне узагальнення 

та нове вирішення наукового завдання, що полягає у підвищенні 

ефективності лікування ДЕ, 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 

факторів курорту «Миргород». 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше показана роль 

СНБР у формуванні клінічних проявів ДЕ 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 
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клапану. Переважання діареї характеризується розвитком гіпермоторної 

дисфункції кишечника із скороченням часу кишечного транзиту і 

збереженням функції ілеоцекального клапану. Вперше 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 із збереженням 

кількісного складу біфідобактерій і кишкової палички. Проте, за умов 

гіпермоторної дисфункції кишечника порушення складу просвітної 

мікрофлори кишечника характеризуються переважно зниженням титру 

біфідобактерій та кишкової палички. 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 гіпермоторною дисфункцією та 

гіпомоторною дисфункцією полягають у інтенсивності і частоті виникнення 

абдомінального больового синдрому без відмінностей щодо диспепсичного 

синдрому та показників якості життя пацієнтів. Вивчені особливості стану 

процесів пероксидації та антиоксидантного захисту у хворих на ЦД 2-го типу 

з ДЕ та доведено, що відсутність компенсації ЦД 2-го типу супроводжується 

активацією вільнорадикального окислення із виснаженням антиоксидантних 

можливостей, зростанням ендогенної інтоксикації та порушеннями у системі 

оксиду азоту із формуванням ендотеліальної дисфункції. Вперше 

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 тонкокишкової 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 оксиду азоту. 

Продовжено подальше вивчення питання ефективності застосування 

природних та преформованих чинників курорту «Миргород» з метою 
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корекції моторних порушень кишечника у хворих на ЦД 2-го типу з ДЕ. 

Обгрунтована доцільність диференційованого призначення миргородської 

мінеральної води та синусоїдально – модульованого струму у складі 

комплексного санаторно-курортного лікування, що потенціює терапевтичні 

ефекти медикаментозних засобів і сприяє модуляції скоротливої здатності 

кишкової стінки із усуненням клінічних проявів гіпер- і гіпомоторної 

дисфункції кишечника. Вперше проведено вивчення сироваткового рівня 

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

роль зростання рівня серотоніну сироватки крові у хворих з гіпермоторною 

дисфункцією кишечника та, відповідно, зниження рівня серотоніну 

сироватки крові за наявності його гіпомоторної дисфункції. Продовжено 

подальше вивчення динаміки сироваткового рівня серотоніну за умов 

нормалізації мікрофлори кишечника. Продемонстровано, що відновлення 

складу кишкової мікрофлори приводить до нормалізації рівня серотоніну 

сироватки крові.  

Практичне значення одержаних результатів. Клінічне дослідження 

надало можливість вдосконалити діагностику та тактику лікування хворих на 

ЦД 2-го типу з ДЕ, асоційованою з СНБР. Отримані результати клінічного 

дослідження мають теоретичне та практичне значення у галузях медицини: 

терапії, гастроентерології, ендокринології, медичній реабілітології. 

Запропоновано застосування дихального водневого тесту з лактулозою з 

метою діагностики СНБР та характеру моторних порушень кишечника у 

хворих на ЦД 2-го типу з ентеропатією. За наявності СНБР рекомендовано 

проводити оцінку складу кишкової мікрофлори. Хворим на ЦД 2-го типу з 

ДЕ, асоційованою з СНБР, з метою корекції мікробіоценозу кишечника 

обгрунтовано послідовне призначення рифаксиміну і симбітеру. 

Продемонстрована доцільність проведення комплексного санаторно-

курортного лікування хворих на ЦД 2-го типу з ДЕ, асоційованою з СНБР, із 

застосуванням природних і преформованих чинників курорту «Миргород». 

Запропоновані диференційовані підходи до призначення миргородської 
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мінеральної води та синусоїдально - модульованого струму залежно від 

характеру моторних порушень кишечника.  

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

синдром надмірного бактеріального росту, мікробіоценоз, рифаксимін, 

симбітер, миргородська мінеральна вода, синусоїдально - модульований 

струм, санаторно-курортне лікування. 

     

    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 – 

Qualifying scientific work with the rights of a manuscript. 

Dissertation for obtaining the candidate of medical sciences (Doctor of 

Philosophy) scientific degree in the specialty 14.01.02 – “Internal Diseases” (22 

Healthcare). Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava, 2018. 

Defense will be held in “Ivano-Frankivsk National Medical University”, 

Ivano-Frankivsk, 2019. 

Relevance. Diabetes mellitus (DM) is one of the most common non-

infectious diseases, characterized by violent rise of morbidity and its prevalence, 

high percentage of complications from different organs and systems, disability of 

working-age individuals. The frequency of diabetic complications, first of all, 

depends on the maintenance of compensated glycaemia. Duration of DM and 

absence of carbohydrate metabolism compensation create preconditions for micro-, 

macroangiopathy and polyneuropathy as leading pathogenetic basements for 

polyorganic complications, including gastrointestinal. It is necessary to develop 

treatment approaches of small intestinal bacterial overgrowth (SIBO) correction in 

patients with type 2 DM and diabetic enteropathy (DE). The development of a 

differentiated approach to the prescription of natural and preformed factors of the 

resort “Myrhorod” in this category of patients, depending on the peculiarities of 

intestinal dysmotility, is needed. 
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Aim – to increase the treatment efficiency for enteropathy, associated with 

SIBO, in patients with type 2 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. 

Objectives of investigation: To determine SIBO frequency in patients with 

type 2 DM and enteropathy and analyze the character of intestinal passage 

disturbances according to the time, depending on the prevalence of constipation or 

diarrhea. To evaluate the state of colon microflora depending on the type of 

intestinal motor dysfunction in patients with type 2 DM and associated with SIBO 

enteropathy. To analyze the clinical peculiarities of gastrointestinal symptoms and 

their impact on quality of life in patients with type 2 DM and DE, associated with 

SIBO, depending on the character of intestinal motor dysfunction. To study the 

role of the prooxidant-antioxidant imbalance, nitric oxide system and endogenous 

intoxication in the DE development among patients with type 2 DM. To evaluate 

the effectiveness of the intestinal microflora correction by symbiter and its 

combination with rifaximin within complex sanatorium and resort treatment of 

patients with type 2 DM and DE associated with SIBO. To evaluate the dynamics 

of clinical gastrointestinal symptoms in patients with type 2 DM and DE 

considering the compensation of carbohydrate metabolism and normalization of 

intestinal microbiocenosis during complex sanatorium and spa treatment. To 

investigate the serum serotonin levels in patients with DE, associated with SIBO, 

dynamically during the complex sanatorium and resort treatment. To study the 

dynamics of prooxidant-antioxidant, nitric oxide system and endogenous 

intoxication markers in patients with type 2 DM with DE during the complex 

treatment. 

Methods of investigation: General clinical examination, questionnairing to 

identify gastrointestinal complaints, hydrogen breath test with lactulose, stool 

culture, monitoring of the carbohydrate metabolism according to concentrations of 

fasting and postprandial blood glucose, continuous glucose monitoring by “CGMS 
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MMT -71002W MEDTRONIK MiniMed”, glycated hemoglobin level, and C-

peptide by immunoenzyme technique were performed. The state of lipid 

peroxidation processes was studied based on the serum concentrations of 

thiobarbituric acid (TBA) reagents and oxidative-modified proteins, the state of 

antioxidant defense – based on the superoxide dismutase (SOD) activity. The 

presence of endogenous intoxication was detected by measuring the average 

weight of molecule. The state of the nitrogen oxide system was studied by levels of 

stable metabolites of nitric oxide - nitrite anions and serum activity of total nitric 

oxide synthase. Serum serotonin level was studied by the immunoenzyme method. 

Statistical analysis of the research data was done using Fisher’s and Student’s 

variation statistical methods. The examination was carried out before the treatment 

and on the 21st day of it. 

Results of investigation. 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 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 
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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 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 



13 
 

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 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. 

Conclusions. In the dissertation work the theoretical generalization and the 

new solution of the scientific problem was shown. It is based on the enhance of 

therapy effectiveness of enteropathy, associated with SIBO in patients with type 2 

DM by study of its pathogenetic mechanisms and working-out of therapeutic 

complexes for intestinal microbiocenosis disorders correction with differentiated 

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

Scientific novelty of the results. The role of SIBO in clinical manifestations 

of DE in patients with type 2 DM was demonstrated for the first time. It was 

determined that clinical constipation predominance was associated with the 

development of intestinal hypofunction, intestinal transit time prolongation and 

ileocecal valve function disturbances. The predominance of diarrhea was 

characterized by intestinal hypofunction with the intestinal transit time reduction 

and normal ileocecal valve function. The peculiarities of changes in the 

composition of the intestinal microflora in patients with DM type 2 and DE, 

associated with SIBO, were defined for the first time. It was shown that intestinal 

hypofunction was followed by the titer growth of Klebsiella, Citrobacter, Proteus, 

Staphylococcus, fungi of the genus Candida with the quantitative preservation of 
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Bifidobacteria and E. coli was observed. However, in the case of intestinal 

hypofunction, the disturbances of the intestinal microflora spectrum were 

characterized mainly by Bifidobacteria and E. coli titers decrease. Further 

development of the study on features of the clinical picture of DE in patients with 

DM type 2 took a place. It was found that differences between patients with type 2 

DM and intestinal hyperfunction or hypofunction consist in the intensity and 

frequency of abdominal pain syndrome onset without distinctions regarding 

dyspeptic syndrome and quality of life. The peculiarities of the peroxidation 

processes and antioxidant protection in patients with type 2 DM and DE were 

studied. It was proved that the lack of DM type 2 compensation had been 

accompanied with free radical oxidation activation with the depletion of 

antioxidant capacity, increased endogenous intoxication and disturbances of 

nitrogen oxide system with endothelial dysfunction formation. The necessity of the 

SIBO treatment in patients with type 2 DM and DE by the consecutive 

administration of rifaximin and symbiter was substantiated for the first time, which 

allowed to normalize microflora spectrum in the small intestine and large intestine 

maximally effectively, regardless the character of intestinal dysmotility. 

Normalization of intestinal microflora with the complex treatment was 

accompanied by removal of the prooxidant-antioxidant imbalance, endotoxemia, 

disorders of the nitric oxide system. The further study on the effectiveness of 

natural and preformed factors of the “Myrhorod” resort in intestinal motility 

disorders correction in patients with DM type 2 and DE was conducted. The 

expediency of the differentiated prescription of Myrhorod mineral water and 

sinusoidal modulated current in the complex sanatorium and spa treatment, which 

potentiates the therapeutic effects of drugs and promotes the modulation of the 

intestinal wall contractile ability, with the elimination of clinical signs of intestinal 

hyper- and hypofunction, was substantiated. For the first time, serotonin serum 

levels have been studied in patients with type 2 DM and DE, associated with 

SIBO. The role of serum serotonin level increase in patients with intestinal 

hyperfunction and, consequently, serum serotonin levels decrease in patients with 
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intestinal hypofunction was defined. Further study of serum serotonin levels 

dynamics in case of intestinal microflora normalization was continued. It was 

revealed that intestinal microflora restoration leads to normalization of serum 

serotonin levels. 

Practical significance of the results. The clinical research provided an 

opportunity to improve the diagnostics and tactics of treatment in patients with 

type 2 DM and DE, associated with SIBO. The obtained results of clinical research 

have theoretical and practical significance in the following fields of medicine: 

internal medicine, gastroenterology, endocrinology, medical rehabilitation. The use 

of hydrogen breath test with lactulose was proposed to diagnose the presence of 

SIBO and determine the character of intestinal dysmotility in patients with type 2 

DM and DE. If SIBO is found, it is recommended to evaluate the composition of 

the intestinal microflora. Consequent prescription of rifaximin and symbiter was 

substantiated to correct intestinal microbiocenosis in patients with DM type 2 and 

DE, associated with SIBO. The expediency of complex sanatorium and resort 

treatment for patients with type 2 DM and DE, associated with SIBO, using natural 

and preformed factors of “Myrhorod” resort was demonstrated. The differentiated 

approaches to the Myrhorod mineral water and sinusoidal modulated current were 

proposed, considering the character of intestinal dysmotility. 

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

bacterial overgrowth syndrome, microbiocenosis, rifaximin, symbiter, Myrhorod 

mineral water, sinusoidal modulated current, sanatorium-resort therapy. 
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ВСТУП 

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 [11, 73, 74, 88]. 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 [20, 52]. 

Проблема формування поліорганних ускладнень ЦД тісно пов’язана з 

неадекватним контролем глікемії [18]. 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 [5]. Ураження стравоходу на фоні ЦД виявляють у 8-11% 

хворих, шлунку – 30-50 %, кишечника – до 60 % пацієнтів [43]. У 92 % 

хворих на ЦД спостерігаються гастроінтестинальні симптоми, серед яких 91 

% складають пацієнти з ЦД 2 типу [173].  

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 [27, 91, 

167]. 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 [64, 202, 240].  

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. 
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Серотонін відіграє важливу роль у патогенезі синдрому подразненого 

кишечника (СПК) [61, 109, 125], 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 [6, 

28]. Однак недостатньо дослідженим залишається 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 факторів 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. 
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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 з ДЕ, 

асоційованою з СНБР, у динаміці комплексного санаторно-курортного 

лікування. 

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 їх лікування із застосуванням природних та преформованих 

чинників курорту «Миргород». 
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Методи дослідження: Пацієнтів обстежували двічі: перед включенням 

у дослідження та на 21-й день. Проводили загально-клінічне обстеження 

хворих, анкетування хворих з метою визначення скарг з боку ШКТ, 

дихальний водневий тест (ДВТ) з лактулозою, бактеріологічне дослідження 

калу. Визначали контроль стану вуглеводного обміну за концентрацією 

глюкози у сироватці крові натще та постпрандіальної, добовим моніторингом 

глікемії за допомогою апарату «CGMS MMT-71002W MEDTRONIK 

MiniMed», рівнем глікозильованого гемоглобіну, С-пептиду 

імуноферментним методом. Досліджували стан процесів перекисного 

окислення ліпідів (ПОЛ) за концентрацією реактантів тіобарбітурової 

кислоти (ТБК-реактантів) та окислювально-модифікованих білків (ОМБ) у 

сироватці крові, системи антиоксидантного захисту (АОЗ) – за активністю 

супероксиддисмутази (СОД) сироватки крові. Наявність ендогенної 

інтоксикації виявляли шляхом визначення показника молекул середньої маси 

(МСМ). Стан системи NO вивчали за рівнем стабільних метаболітів оксиду 

азоту – нітрит-аніонів [NO2]
- і  активністю сумарної синтази оксиду азоту 

(NOS) сироватці крові. Вивчали сироватковий рівень серотоніну 

імуноферментним методом. Отримані результати досліджень обробляли 

методом варіаційної статистики Стьюдента та Фішера з підрахунком 

середнього значення для кожного варіаційного ряду (М), 

середньоквадратичного відхилення, середньої помилки (m). Статистична 

обробка показників проводилась на персональному комп’ютері Pentium 5 з 

використанням таблиць Microsoft Office Excel – 2007 (CША).  

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 
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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 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- 
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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.  
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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 

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. 
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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 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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ ПРО ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ 

ФОРМУВАННЯ ЕНТЕРОПАТІЇ НА ФОНІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2-

ГО ТИПУ ТА МЕТОДИ ЇХ КОРЕКЦІЇ 

 

1.1. Патогенез ураження кишечника на фоні метаболічних 

порушень при цукровому діабеті 2-го типу 

 

Протягом останніх десятиліть в усьому світі приділяється все більше 

уваги проблемі ЦД, що пов’язано, в першу чергу, з чіткою тенденцією до 

зростання поширеності захворювання як у країнах, що розвиваються, так і в 

економічно розвинених країнах. Якщо за статистичними даними в 1994 році 

у світі зареєстровано 110,4 млн  хворих на ЦД, то до 2006 року ця цифра 

зросла більше ніж вдвічі і склала 230 млн осіб [43, 85]. У структурі ЦД як в 

Україні, так і в усьому світі 85-90% займає ЦД 2-го типу. Згідно даних 

світової статистики [130, 149], за двадцять років поширеність ЦД серед 

дорослого населення зросла майже вдвічі: з 4,7% до 8,7%, що обумовлено 

збільшенням поширеності факторів ризику, у першу чергу, надмірної ваги та 

ожиріння [2, 20, 86 - 88, 91, 140,167]. Слід зазначити, що проблема надмірної 

ваги на даний час є актуальною для країн всього світу незалежно від ступеню 

економічного розвитку. Так, в Україні станом на 2016 рік зареєстровано 

5333109 хворих з ожирінням, що значно більше порівняно з 2014 роком, коли 

налічувалось 519 883 хворих [22]. Наявність зайвої ваги та ожиріння не 

тільки провокує виникнення ЦД 2-го типу, але й сприяє формуванню його 

ускладнень. Основним критерієм профілактики розвитку ускладнень ЦД є 

адекватний контроль вуглеводного обміну. Згідно аналізу рівня глікованого 

гемоглобіну (HbA1c) в Україні [18, 21] серед 85 458 хворих на ЦД 

компенсацію вуглеводного обміну зафіксовано тільки у 25% обстежених 

пацієнтів, решта 75% хворих мають різний ступінь декомпенсації ЦД, а 47% 

із них – тяжкий ступінь декомпенсації ЦД із рівнем HbA1c вище 9%. Саме на 



34 
 

фоні відсутності контролю за показниками вуглеводного обміну в умовах 

абсолютної або відносної недостатності інсуліну і, як наслідок, гіперглікемії, 

відбувається виснаження ферментів, які необхідні для оксидативного 

окиснення глюкози, в першу чергу, піруватдегідрогенази, що призводить до 

переключення на альтернативні шляхи метаболізму глюкози, а саме 

поліоловий, гексозаміновий, пентозний [43].  

За нормальних умов шляхом поліолового шунта перетворюється до 1-

2% внутрішньоклітинної глюкози. Суть поліолового перетворення глюкози 

полягає у альтернативному негліколітичному механізмі, що характеризується 

синтезом із глюкози сорбітолу під дією альдозоредуктази. У свою чергу, під 

впливом сорбітолдегідрогенази утворюється фруктоза. У хворих на ЦД 

активність поліолового шунта зростає у 7-10 разів, що потребує збільшення 

кількості відновленої форми НАДФ (НАДФ-Н), який є необхідним для 

відновлення глутатіону – антирадикального захисту клітини. Як наслідок 

перетворення відновленої форми глутатіону у окиснену супроводжується 

паралельним виснаженням ендогенного антиоксиданту таурину, що сприяє 

оксидативному стресу [43]. Останній представляє собою вагому ланку 

патогенезу формування ускладнень ЦД. 

Паралельно процес перетворення сорбітолу у фруктозу сприяє 

збільшенню співвідношення НАД-Н/НАД, що призводить до «редуктивного 

стресу», розвитку тканинної гіпоксії. Активація поліолового шунта сприяє 

зниженню внутрішньоклітинного рівня міоінозитолу, що супроводжується 

порушенням передачі нервового імпульсу. Накопичення сорбітолу в 

ендотелії призводить до мікроангіапатії та формування судинної дисфункції 

[43].  

Зростання активності гексозамінового шляху пов’язано із надмірним 

утворенням фруктозо-6-фосфату, який активує глюкозаміно-фруктозо-

амінотрансферазу, що сприяє перетворенню фруктозо-6-фосфату в 

гексозаміни. Останній шляхом потенціювання експресії прозапальних 

цитокінів, а саме трансформуючого фактору росту β1, активації інгібітора 
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активатора плазміногену 1-го типу призводить до формування судинної 

дисфункції. До того ж, надмірна кількість гексозамінів шляхом пригнічення 

глюкозних транспортерів на поверхнях мембран клітин викликає порушення 

транспорту та утилізації глюкози. Як наслідок розвиваються метаболічне 

хибне коло, що складає основу судинних розладів, порушень нейротрофіки з 

виникненням діабетичної мікро- і макроангіапатії та полінейропатії, які 

лежать в основі всіх ускладнень ЦД [43]. 

Діабетична нейропатія належить до ранніх та найбільш загрозливих 

ускладнень ЦД, яке розвивається за даними різних авторів [5, 27, 51, 65, 96, 

105, 164], у 90-100% хворих на ЦД, а в окремих випадках передує 

встановленню діагнозу ЦД. Однією із форм діабетичної автономної 

нейропатії є гастроінтестінальна, що може клінічно виявлятись порушеннями 

функції ШКТ на всьому його протязі [51, 131, 250].  

Ураження кишечника є одними із частих ускладнень ЦД, у патогенезі 

яких, у першу чергу, лежить недостатній контроль рівня глікемії, а також 

порушення іннервації кишечника, що призводить до  дисфункцій нижніх 

відділів ШКТ. Метаболічні зміни при ЦД є первинною ланкою патогенезу 

формування ДЕ [47, 49, 50, 71, 114, 141, 146, 173, 259, 260, 263]. 

Надмірна продукція глюкозо-похідних вільних радикалів при ЦД 

зумовлює ураження вуглеводневих та білкових клітинних структур, 

наслідком чого є загибель клітини. У дослідженні Сhandrasekharan [121] були 

продемостровані зміни, що відбуваються при ЦД, а саме  розвиток 

оксидативного стресу, апоптозу та зміни в хімічному кодуванні ентеричних 

нейронів, що зумовлюють гастроінтестінальні порушення моторики.   

Визначено значне превалювання нижніх гастроінтестінальних скарг, а 

саме закрепів та діареї у пацієнтів з ЦД порівняно з контрольною групою. 

При ЦД відбувається значне зменшення розмірів гангліїв та збільшення рівня 

апоптозу у ентеричних нейронах. Встановлено, що апоптоз нервових клітин 

виникає внаслідок зменшення сигналу в нервових клітинах ентеричного 
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сплетіння на фоні гіперглікемії, що може свідчити про важливість 

антиоксидатної терапії на фоні ЦД [102].  

В патогенезі розвитку ускладнень ЦД провідну роль відіграють 

процеси вільнорадикального окислення, які активуються на тлі 

альтернативних шляхів перетворення глюкози та внаслідок аутоокислення 

глюкози [43, 36, 122]. Агресивні вільні радикали сприяють нейтралізації 

молекули NO в реакції утворення пероксинітриту (OONO-) за участі 

індуцибельної форми синтази NO (NOS) [62, 66, 81, 82, 90, 100, 177, 192, 227, 

249, 252]. В умовах оксидативного стресу відбувається спрощення 

молекулярного кисню до супероксиданіон радикалу (O2-•). Останній вступає 

в реакцію з NO, в результаті якої утворюється  ONOO-, а також взаємодіє з 

супероксиддисмутазою (СОД) з перетворенням у перекис водню (H2O2) [3, 

189-191, 235]. Регуляція судинного тонусу відбувається за рахунок впливу 

гуморальних медіаторів, які синтезуються і секретуються клітинами 

ендотелію. Останні підтримують помірне скорочення артеріол, тобто за 

необхідності здатні викликати розширення або звуження артеріол. До 

медіаторів, що викликають вазодилятацію, належать NO і простацикліни, а 

до медіаторів, які сприяють вазоспазму – ентотеліни (ЕТ): ЕТ-1, ЕТ-2, ЕТ-3 

[81, 100]. Особливість впливу на тонус судин NO зумовлена досить коротким 

періодом життя даного газоподібного медіатору, що здатний викликати 

розширення судин у межах незначної ділянки. Фактично процес 

вазодилятації триває  одночасно з синтезом клітинами ендотелію NO, після 

чого судини переходять у стан помірного спазму. Сімейство ендотелінів діє 

антагоністично NO, провокуючи звуження судин. Незважаючи на факт, що 

провідним місцем синтезу і секреції  ЕТ-1 являються клітини ендотелію, 

гени, які кодують ЕТ-2, ЕТ-3, експресуються на кардіоміоцитах, клітинах 

гладенької мускулатури судин, тубулярному епітелії нирок, гломерулярних 

мезангіальних клітинах, астроцитах, нейронах нейрогіпофізу, макрофагах і 

тучних клітинах. Отже, ЕТ можуть виявляти дію не тільки в судинах, а і в 

легені, трахеї, ШКТ, нирки, ендокринні залози, центральну і периферичну 
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нервову системи. Саме завдяки біологічному принципу зворотного зв’язку 

клітини ендотелію самі регулюють синтез NO і ЕТ-1 і, відповідно, власний 

тонус [7, 15, 33, 60, 81, 126].  

Безпосереднім попередником і провідним джерелом синтезу NO 

являється L-аргінін, що утворюється у циклі сечовини за участю наступних 

амінокислот: орнітин, цитрулін, аргінін і аспартат. Каталізатором реакції 

утворення NO виступає сімейство NO-синтаз. Виділяють NO-синтазу 

ендотеліальну (eNOS), NO-синтазу нейрональну (nNOS), NO-синтазу 

індуцибельну (iNOS). eNOS міститься в кавеолах плазматичної мембрани 

ендотеліальних клітин у зв’язку із кавеоліном. Підвищення експресії eNOS 

відбувається за рахунок впливу ацетилхоліну, брадикініну, гістаміну, 

тромбіну, а також сенсорної реакції механорецепторів ендотелію, що 

призводить до руйнації зв’язку eNOS-кавеолін, вивільнення eNOS, 

підсиленню утворення NO і, відповідно, вазодилятації. nNOS нейронів 

головного мозку є Са++-залежною і називається конститутивною. Одночасно 

Са++-залежна iNOS знаходиться у макрофагах, клітинах гладенької 

мускулатури і ендотелії. Каталізують активацію iNOS прозапальні цитокіни 

та інші гуморальні фактори запалення [81].  

Цикл NO представляє собою послідовні реакції окислення NO у 

присутності кисню (O2) до нітритів і нітратів та відновлення останніх до O2. 

Відповідно в умовах гіпоксії може порушуватись синтез NO, що призводить 

до вазоконстрикції. З іншого боку, за умов системного запалення 

відбувається масивна активація експресії iNOS, яка потенціює масивний 

викид NO і виражену вазодилятацію. Крім цього, високі концентрації NO не 

можуть окислитись до нітратів і нітритів. Надлишкові кількості NO 

вступають в реакцію з супероксиданіоном (O2
-•), що призводить до утворення 

реактивних форм азоту, а саме триоксиду діазоту (N2O3) і пероксинітриту 

(OONO-), які володіють безпосередньою ушкоджуючою дією на тканини і 

органи організму. Отже, NO володіє широким спектром біологічної дії від 

забезпечення фізіологічної вазодилятації до антибактеріального і 
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противірусного захисту. Проте порушення у системі NO лежить в основі 

великої кількості захворювань, в тому числі і артеріальної гіпертензії, 

ішемічної хвороби серця, бронхіальної астми, а також ЦД [81]. В умовах 

оксидативного стресу відбувається активація процесів ПОЛ з масивною 

генерацією агресивних форм кисню, що стимулює систему АОЗ та поступово 

призводить до її виснаження  і, відповідно, до зростанні ризику виникнення 

вторинних ускладнень ЦД. 

Крім цього, на фоні активації альтернативних шляхів перетворення 

глюкози, а саме поліолового шунта, відбувається зниження експресії 

ендотеліальної форми NOS і, відповідно, синтезу NO. Виснаження NO 

призводить до порушення ендотелій-залежної вазодилятації та розвитку 

ендотеліальної дисфункції у хворих на ЦД [241, 261]. Таким чином, комплекс 

гастроінтестинальних розладів на фоні ЦД розвивається за участю низки 

патогенетичних механізмів, найбільш вагомим серед них можна вважати 

дисфункцію ендотелію.  

Аутоокислення вуглеводів та ненасичених ліпідів плазматичних 

мембран є можливим ресурсом активних форм кисню (АФК), які можуть 

утворюватися як результат аутоокислення глюкози, її метаболізму та 

утворення кінцевих продуктів глікозування, що можуть порушувати 

структуру та функцію протеїнів та вважаються незалежним фактором ризику 

діабетичних ускладнень. Чутливість до оксидантного стресу може 

збільшуватися зі зменшенням антиоксидатів та відновників. Було 

встановлено зменшений рівень неензимного антиоксиданту глутатіону, що 

корелює з високими показниками HbA1C, який у свою чергу корелює с 

тривалістю ЦД [253, 254]. При ЦД уражуються як інгібуючі, так і скоротливі 

фібрили. Ступінь втрати інгібуючих нейронів перевищує холінергічні, що 

може бути пов’язано з підвищеною продукцією оксиду нітрогену у даних 

нейронах. Порушення моторики кишечника традиційно відносяться до 

незворотньої автономної нейропатії. Досліди Chandrasekharan [121]  

встановили, що кишечник при ЦД виявляє значно порушену контрактивну та 
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релаксаційну відповідь, що може свідчити про збільшену втрату інгубуючих 

нейрональних підтипів як nNOS, так і NPY. Дані дослідження свідчать про 

ремолюдування ентеричних нейронів під час діабету, що має негативний 

вплив на моторику кишечника та призводить до таких побічних ефектів як 

діарея та закреп. Підвищений рівень глюкози у пацієнтів з ЦД запускає 

оксидативний стрес та порушує передачу нервового імпульсу у ентеричних 

нейронах, результатом чого є їх апоптоз, призводячи до порушення моторики 

кишечника та виникнення пов’язаних з цим гастроентерологічних скарг 

[165].  

Дисфункція автономної нервової системи – одне з найчастіших 

ускладнень довготривалого ЦД, що відіграє визначальну роль у розвитку та 

прогресії гастроінтестинальної дисфункції. Симптоми зазвичай тяжкі та 

зумовлюють зниження якості життя. У пацієнтів з підтвердженою 

автономною нейропатією та наявними гастроінтестінальними симптомами 

спостерігається зниження  чутливості та підвищення соматичних больових 

відчуттів у дванадцятипалій кишці та стравоході у відповідь на механічну, 

термо- та електростимуляцію. Тому незважаючи на те, що тривалий час ЦД 

вважався хворобою периферичної нервової системи, сучасні дані 

підтверджують залучення і центральної нервової системи (ЦНС) у розвитку 

симптомів [79, 185]. 

Ураження капілярів, що постачають нервові сплетіння кишечника, 

запропоноване як критичний фактор у розвитку діабетичної ентеричної 

нейропатії [185].  

Автономна нейропатія вважається головною причиною дисфункції 

моторики кишечника за ЦД 1-го і 2-го типів причиною цього є ураження 

нервових волокон як оксидативним стресом, так і запаленням, сприяючи 

дегенерації нервової тканини [106, 121, 129]. Проте інші фактори, окрім 

ентеричної нервової системи, можуть контролювати моторику кишківника, 

включаючи кишкові гормони, гладком’язові клітини, кишкові клітини Кахаля 
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та кишкова мікробіота, що може змінюватися за умов ЦД, тим самим 

сприяючи розвитку ДЕ [181]. 

Разом з травленням та моторною функцією кишечник є важливим 

ендокринним органом. Ендокринні клітини кишківника розташовуються 

переважно в глибокій частині слизової, найчастіше зустрічаються у 

дванадцятипалій кишці, а їх кількість знижується від проксимальної до 

дистальної частини кишечника зі збільшення у ректумі [161].   

Стосовно ЦД, найважливішими ендокринними клітинами кишечника є 

K- та  L- клітини, які продукують інкретин - шлунковий інгібіторний пептид 

та глюкагоноподібний пептид-1, відповідно. К - клітини локалізуються в 

дванадцятипалій та клубовій кишці, тоді як L - клітини – протягом усього 

ШКТ, а саме переважно у клубовій кишці. Дипептидилпептидаз - 4  (ДПП-4)- 

інгібітор чи глюкагоноподібний пептид – 1 (ГПП-1) агоністи є 

антидіабетичними препаратами, що діють шляхом впливу на ефект 

інкретину. Також було продемонстровано взаємозв’язок між елементами 

нервової системи та продукуванням інкретину. У дослідженні Greenberg G.R. 

[151] було доведено вплив вагусних та невагусних мускаринових шляхів на 

кишкову фазу секреції інсуліну, однак регуляція шлункового інгібуючого 

пептиду відбувається незалежно від впливу блукаючого нерва або 

мускаринових нервових контролюючих механізмів. 

Зміни у гладкомязових клітинах так само, як і в інтестинальних 

клітинах Кахаля, добре вивчені у дослідах на тваринах, але їх важливість для 

людського організму та механізми їх дії ще недостатньо вивчені [205].  

Також вважається, що аутоімунна віповідь за ЦД 1 типу може 

втягувати кишечник та його пептидергічні нейрони, результатом чого є 

продукція прозапальних цитокінів, запалення та дегенерація тканини [256]. 

Також вказується на значення порушення оновлення інтестинального 

епітелію, як фактору у розвитку ДЕ, свідченням чого була наявність значної 

локальної тканинної перебудови  епітелію кишківника щурів [258]. Domenech 
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A. довів, що порушення репаративних процесів також були асоційовані з 

порушенням прохідності кишківника [135].  

 

1.1.1. Роль серотоніну у формуванні моторних порушень 

кишечника 

 

Протягом останніх десятиліть вивчається роль серотоніну у 

формуванні моторних порушень ШКТ, у тому числі і кишечника, серотоніну.  

Серотонін – 5-гідрокситриптамін (5НТ) у людському організмі широко 

представлений у гастроінтестинальному тракті. Він бере участь у 

нейрокринній, паракринній та ендокринній регуляції виконуючи функції як 

нейротрансмітера, так і локального гормону в периферичній судинній 

системі кишківника [24, 61, 68, 148].   Причому 95% серотоніну, що складає 

близько 10 мг, знаходиться у ШКТ [147]. Необхідно зазначити, що усі запаси 

серотоніну  крові походять з гастроінтестінального тракту та лише 5% 

загальних запасів серотоніну знаходиться у головному мозку [238]. Саме 

тому, з моменту встановлення його локалізації та виділення з 

ентероендокринних клітин у 1937 році серотонін почали розглядати у якості 

головного регулятора моторики кишечника. На даний час існує багато 

підтверджень ролі серотонінових рецепторів 5-HT у регуляції моторики 

кишечника як у нормі, так і при патології. Також проведена велика кількість 

досліджень впливу лікарських засобів на 5-HT3 та 5-HT4 рецептори у 

лікуванні моторних порушень кишечника. Однак  нещодавно з’явилась 

велика кількість досліджень, що ставить під сумнів важливість та 

необхідність серотоніну в регуляції моторики кишечника [172]. 

Серотонін у кишечнику представлений ентерохромафінними клітинами 

слизової та нервовими клітинами кишкового сплетіння. Серотонінергічні 

нейрони складають близько 2% усіх нейронів кишечника [147], що мають 

широкі багаточисленні відростки,  за допомогою яких відіграють важливу 

роль як у ініціації, так і у регулюванні кишкової моторики [214]. 
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Ентерохромафінні та нервові клітини кишкового сплетіння відрізняються не 

лише за своєю локалізацією, а й за механізмом синтезу серотоніну. 

Встановлено, що синтез серотоніну з L-триптофану  у ентерохромафінних 

клітинах відбувається за допомогою триптофангідроксилази 1 (ТГ), а у 

нервових клітинах – триптофангідроксилази 2 [172]. Ентерохромафінні 

клітини, що містять приблизно 90% усього серотоніну кишечника,  можуть 

продукувати та секретувати набагато більшу його кількість, ніж периферичні 

серотонінергічні нейрони. Саме ентерохромафінні клітини кишечника, 

секретуючи серотонін у плазму, забезпечують його запасами тромбоцити 

крові [204]. У тканинах серотонін метаболізується переважно через 

моноаміноксидазні ензими. У нирках та печінці моноаміноксидаза та 

альдегіддегідрогеназа утворюють з 5НТ 5-гідроксиіндол оцтову кислоту, що 

екскретується з сечею у кількості 2-10 мг на день у результаті розпаду 

ендогенного серотоніну. Серотонін, що надходить з їжею, метаболізується 

ще до надходження в кровоносну систему. Однак для ШКТ  характерний 

специфічний шлях інактивації, який здійснюється за допомогою 

транспортеру зворотного захвату серотоніну (SERT) та подальшою 

внутрішньоклітинною дегенерацією шляхом окислення моноаміноксидазою-

А або репакуванням у везикули, що властиво як клітинам слизової оболонки, 

так і нервовим клітинам кишкового сплетення [125, 238]. Даний 

серотоніновий транспортер є необхідним компонентом у регуляції 

кишечника, який дозволяє підтримувати або припиняти передачу сигналу 

клітинами ШКТ. Про суттєву роль серотонінового транспортеру свідчать і 

ряд експериментальних досліджень. Так, у мишей з відсутністю 

серотонінового транспортеру спостерігали розвиток діареї з водянистим 

стулом, яка супроводжувалася періодами закрепу. Підтвердженням 

важливості серотонінового транспортеру є і побічна дія селективних 

інгібіторів захвату серотоніну, а саме діарея [125, 238]. 

Серотонін діє як нейротрансмітер кишківника та  має різноманітні 

сенсорні та моторні фукнції. Так він бере участь у ініціації нудоти, блювання, 
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кишкової секреції та перистальтики. Встановлено, що сертонін, який 

секретується мезентеріальними нейронами, регулює моторику кишечника 

шляхом генерації повільних та швидких збуджуючих постсинаптичних 

потенціалів у нейронах кишечника, тим самим регулюючи передачу 

нервових сигналів. У дослідженнях з фізіології гладком’язових клітин 

кишечника показано, що серотонін може призводити як до релаксації, так і 

до скорочення гладком’язових клітин кишківника залежно від його стану в 

експерименті [109, 238]. 

 Доведено, що скорочення кишечника було пов’язано зі стимуляцією 

серотоніном холінергічних нейронів, виділенням ацетилхоліну, результатом 

чого було скорочення гладком’язових клітин. Релаксація кишечника 

відбувалася шляхом стимулювання нітрогенних інгібіторних нейронів, що 

супроводжувалося  виділенням NO, результатом чого була релаксація 

гладком’язових клітин. Серотонін виділяється у відповідь на підвищення 

тиску у просвіті кишечника ентерохромафінними клітинами, які стимулюють 

як нейрони блукаючого нерва, так і кишкові аферентні нервові фібрили та  

реалізує перистальтичний рефлекс [238]. Аферентні нейрони включають в 

себе зовнішні нерви, що передають відчуття нудоти та дискомфорту до ЦНС 

та відростки внутрішніх первинних аферентних нейронів слизової та 

підслизової оболонок, які відповідальні за перистальтичний та секреторні 

рефлекси [244].  Ініціація пропульсивної моторики відбувається як через 

стимули у просвіті кишечника, а саме підвищення тиску, механічне 

подразнення надходження поживних речовин або токсичних субстанцій, так і  

у відповідь на розтягнення стінки кишечника та власну активність кишкових 

нейронів та/або інтестинальних клітинах Кахаля. Однак, на сьогоднішній 

момент існує багато спірних питань, щодо ролі та механізму серотононіну у 

регуляції моторики кишечника [172]. 

 У 2011 році Li Z., et al. [187] опублікували результати власного 

дослідження, де селективною блокадою ТГ-1 та ТГ-2 досліджували їх роль у 

моториці гастроінтестінального тракту. Так, блокада ТГ-1 не призводила до 
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будь-яких змін у моториці кишечника, тоді як блокада ТГ-2 суттєво її 

порушувала. Результат блокади обох ферментів був ідентичний наслідку 

блокади ТГ-2. Можливо функції серотоніну при блокаді ТГ-1 брав на себе 

інший медіатор, однак це потребує подальшого дослідження. На даний 

момент можна стверджувати, що серотонін відіграє важливу роль за умов 

патофізіологічного впливу, наприклад запалення, коли як серотонін нервових 

клітин ймовірно незамінний для нормального функіонування моторики 

кишечника. Дану особливість нейронального серотоніну можна також 

пояснити його важливістю у розвитку нейрональної системи кишечника, 

оскільки блокада ТГ-2 спричинювала порушення її розвитку [187]. 

Функції ентерохромафінних клітин кишечника також потребують 

подальшого вивчення. На сьогоднішній день вважається, що секретуючи 

серотонін, вони виконують як паракринну функцію, регулюючи швидкість 

проліферації сусідніх ентероцитів, так і нейрокринну функцію, у якості 

нервових трансдуцерів, що відповідальні за підвищення тиску у просвіті 

кишківника, а також активації серетонінергічних нейронів підслизової. 

Серотонін призводить до скорочення гладком’язових клітин кишківника  

шляхом стимуляції 5-HT3 рецепторів нервових клітин та 5-HT2 рецепторів 

гладких м’язів [238]. Особливо ймовірний вплив ентерохромафінних клітин 

на кишкову моторику у випадку нутрієнтно-індукованої пропульсії. У цьому 

випадку серотонін спричинює перистальтичну та сегментарну відповідь на 

коротко- та середньоланцюгові  жирні кислоти [138]. Однак, необхідно 

зазначити, що нутрієнтивні рецептори локалізовані на багатьох клітинах 

кишечника, у тому числі й нейроендокринних, які продукують різноманітні 

нейрогуморальні сполуки залежно від відділу кишечника [245]. Тому не 

можливо стверджувати, що будь-яка стимуляція слизової оболонки 

кишечника супроводжується виділенням серотоніну, адже регуляція 

кишечника - це комплексний процес, що регулюється широкою 

різноманітністю медіаторів. Дані функції реалізуються шляхом взаємодії 

серотоніну з різноманітними рецепторами. На сьогоднішній день у 
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кишечнику відомо 7 підтипів серотонінових рецепторів та багаточисельна 

різноманітність кожного з них. Найбільш вивченими у відношенні кишкової 

моторики  є 5-HT3 та 5-HT4 рецептори [147].  

За даними нещодавних досліджень [133] 5-HT рецептори також 

відіграють роль у кишковій моториці однак їх фізіологічна роль вивчена 

значно менше. 5-HT3 та 5-HT4 рецептори наявні на різноманітних нейронах 

кишкового та підслизового сплетень, внутрішніх та зовнішніх сенсорних 

нейронах та ентерохромафінних клітинах. Через широке розповсюдження 5-

HT рецепторів на гладком’язових клітинах та інтерстиційних клітинах 

Кахаля, знаходження серотоніну в ключових структурах моторики 

кишечника серотонін продовжує вивчатися як ініціатор та регулятор 

моторики [172]. 

Про суттєву роль серотоніну у регуляції моторики кишечника також 

свідчать ефекти агоністів 5-HT3 та 5-HT4 рецепторів, що викликають 

посилення перистальтики та пропульсивної активності кишечника, тоді як 

антагоністи послаблювали генерацію перистальтичного рефлексу у відповідь 

на стимули слизової оболонки  [166]. 

 

1.1.2 Роль порушень мікробіоти у розвитку ентеропатії у хворих на 

цукровий діабет 2-го типу 

 

Було встановлено, що діабет може впливати на моторику 

гастроінтестінального тракту через порушення кишкової мікробіоти, таким 

чином порушуючи викид локальних нейротрансмітерів та гормонів, що у 

свою чергу компроментує проникність кишкового бар’єру та його функцію 

[53, 255].  Крім того, зміни складу кишкової мікробіоти так само, як 

запалення, асоційоване з ЦД, може ініціювати продукцію та викид 

прозапальних інтерлейкінів [e.g., interleukin (IL) - 1β, interferon (IFN)-g, IL-4, 

IL-18], які впливають на складові інтестинального бар’єру та нейрони 
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черевного сплетіння, стимулюючи локальне запалення та сприяючи появі ДЕ 

[255].   

Протягом останніх десятиліть проблемі порушень якісного і 

кількісного складу мікробіоценозу та їх впливу на функціонування 

макроорганізму присвячені численні експериментальні та клінічні 

дослідження. Доведено, що мікробіота має вагоме значення у забезпеченні та 

підтримці здоров’я організму людини [63, 67, 72]. Значення симбіозу людини 

і бактерій можна представити на прикладі безмікробних тварин, а саме 

гнотобіотиків. Останні не мають імунітету і можуть існувати тільки у 

штучному середовищі [72]. 

Порушення мікробіоценозу складають важливий механізм патогенезу 

численних захворювань, в першу чергу кишечника, із подальшим впливом на 

метаболічні процеси, баланс факторів, що визначають місцевий та системний 

імунний захист [12]. 

Згідно сучасних уявлень, термін «мікробіота» являється синонімом 

терміну «еубіоз», «мікроекологія», «нормобіоценоз», що використовували 

раніше. Під нормобіотою розуміють якісне і кількісне співвідношення різниї 

популяцій мікроорганізмів, які підтримують біохімічну, метаболічну та 

імунну рівновагу макроорганізму, що являється необхідною для збереження 

здоров’я.  

Формування мікрофлори регулюється складною системою 

міжмікробної взаємодії, а також взаємодії мікроорганізмів з макроорганізмом 

у процесі його життя. Кількісний і якісний склад мікрофлори, а також її 

функціонування залежить від ряду факторів: віку, статі, особливостей 

харчування, способу життя, стану екології, клімату та ін. [12]. Мікробіота 

людини складається на 90% із облігатної мікрофлори, на 9,5% – із 

факультативної і на 0,5% – із транзиторної мікрофлори. У ШКТ від 

стравоходу до дистальних відділів товстої кишки знаходиться до 40% всієї 

мікрофлори [13].  



47 
 

Маса нормальної микрофлори кишечника дорослої людини складає  

понад 2,5 кг, чисельність 1014, а загальний геном бактерій – «мікробіом» 

включає до 400 000 генів, що у 12 разів більше геному людини [83, 84, 97, 

104]. 

Облігатна мікрофлора складає основу мікробіоценозу ШКТ і 

представлена переважно анаеробними сахаролітичними бактеріями: 

бактероїдами, біфідобактеріями, лактобацилами, еубактеріями, 

пропіонобактеріями, ешерихіями, ентерококами, пептострептококами, 

фузобактеріями. Біфідобактерії – це анаеробні грампозитивні 

неспороутворюючі бактерії, які заселяють переважно товсту кишку,  

складають основу пристінкової та просвітної мікрофлори. У дорослої людини 

їх рівень складає 107-108 колонієутворюючої одиниці (КУО) на 1 г фекалій. 

Лактобацили – це неспороутворюючі грампозитивні палички, які у процесі 

метаболізму продукують молочну кислоту, перекис водню, лізоцим і різні 

види бактеріоцинів, що володіють бактерицидною активністю. Їх кількість у 

товстій кишці змінюється залежно від віку. У дорослої здорової людини 

кількість лактобацил складає 107-109 КУО на 1 г фекалій. Бактероїди 

належать до анаеробних неспороутворюючих мікроорганізмів, функція яких 

полягає в участі у процесах травлення, ліпідному обміні, а також у 

забезпеченні толерантності до харчових антигенів [83, 142, 243]. В організмі 

дорослої людини титр бактероїдів складає 107-1011 КУО на 1г фекалій. 

Еубактерії – анаеробні грампозитивні неспороутворюючі палички, що 

приймають участь у декон’югації жовчних кислот, реакціях трансформації 

холестерину у копростанол. Пропіонобактерії належать до анаеробів, що 

мають здатність продукувати органічні кислоти, які приймають участь у 

синтезі вітаміну В12. Ешеріхії – грамнегативні анаероби, які продукують 

бактеріоцини і мікроцини, що пригнічують рост патогенних та умовно-

патогенних ентеробактерій. Поряд з цим кишечні палички приймають участь 

у гідролізі лактози, продукції вітамінів групи В і К, також у активації  

системного гуморального та місцевого імунітету [83, 142, 243]. 



48 
 

Ешеріхії переважно знаходяться у товстій кишці у кількості 107-108 

КУО на 1 г фекалій. Ентерококи належать до грампозитивних бактерій, які 

приймають участь у процесах бродіння, ферментації вуглеводів з утворенням 

молочної кислоти. В результаті даної реакції рН товстої кишки знижується 

до 4,2-4,6. Ентерококи впливають на гуморальний та клітинний імунітет 

товстої кишки. За нормальних умов кількість ентерококів у товстій кишці 

складає  107-108 КУО на 1 г фекалій. Пептострептококи представляють собою 

неферментуючі грампозитивні коки, що впливають на підтримку рН товстої 

кишки, також приймають участь у протеолізі білків молока та ферментації 

вуглеводів. Пептострептококи знаходяться переважно у товстій кишці у 

кількості 109-1010 КУО на 1 г фекалій. Дефіцит облігатної мікрофлори 

супроводжується ростом умовно-патогенної мікрофлори, яка за умов 

досягнення щільності популяції бактерій 105-106 КУО/мл утворює  разом з 

пристінковим шаром слизу бактеріальні біоплівки і сприяє розповсюдженню 

інфекційного процесу в організмі [83, 142, 243]. 

До складу мікробіоценозу кишечнику також входить факультативна 

мікрофлора, питома вага якої знаходиться у межах 5-10% від загальної 

кількості бактерій. 

До факультативної мікрофлори належать пептококи у кількості 105-106 

КУО на 1 г фекалій, негемолітичний стафілокок – 103-104 КУО на 1 г фекалій, 

бацили аероби (Bacillus subtilis, B. pumilis, B. сereus), анаероби (Clostridium 

difficile, Cl. perfringens, Cl. histolyticum, Cl. Tetanus), а також умовно-

патогенні ентеробактерії (Klebsiella, Enterobacter, Hafnia, Serratia, Proteus, 

Citrobacter) та неферментуючі бактерії. Для адекватного функціонування 

біоценозу кишечника необхідно якісна і кількісна відповідність 

факультативної мікрофлори. Так, Bacillus subtilis та інші аероби здатні 

утилізувати кисень, що створює сприятливі умови для росту і розвитку 

нормальної сахаролітичної флори. Поряд з цим представники  

факультативної флори продукують біологічно активні речовини, 

стимулюють імунну систему та приймають участь у метаболічних процесах 
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організму. Проте принципове значення для якісної роботи мікробіоти 

кишечника має стала підтримка відсоткової кількості факультативних 

бактерій, що належать до умовно-патогенної флори. Зростання кількості 

факультативної мікрофлори в структурі загальної мікробіоти кишечника 

може призводити до розвитку інфекційних ускладнень [142].  

Транзиторна мікрофлора надходить із зовнішнього середовища. До 

транзиторної флори належать дріжжеподібні гриби роду Candida (C. albicans, 

C. stellatoidea, C. Pseudotropicalis), Campylobacter jejuni, бурхольдерії та 

плісневі гриби. 

Згідно сучасних поглядів, мікробіоценоз кишечника виявляє ряд 

позитивних функцій для організму. Нормальна флора утворює на поверхні 

слизової оболонки кишечника біоплівки, що являються певним бар’єром на 

шляху надходження в організм людини патогенної, умовно-патогенної 

мікрофлори і їх токсинів. Відповідність якісного і кількісного складу 

мікробіоценозу кишечника забезпечує стабільний сталий склад мікрофлори 

відкритих порожнин організму за рахунок міжмікробного антагонізму та 

впливу на імунну систему. Імуномодулюючий ефект нормофлори 

реалізується за рахунок активації фагоцитарної активності макрофагів, 

моноцитів та гранулоцитів, підвищення рівня специфічного IgA, індукції 

синтезу інтерферонів та цитокінів, стимуляції клітинних імунних механізмів 

захисту [12]. 

Мікрофлора виконує детоксикаційну функцію шляхом гідролізу 

продуктів метаболізму, білків, ліпідів, вуглеводів. Поряд з цим мікробіота  

приймає участь у синтезі амінокислот, вітамінів, біотину, гормонів та інших 

речовин. Нормальна мікрофлора впливає на всмоктування іонів заліза, 

кальцію, вітаміну D, сприяє процесам пристінкового та порожнинного 

травлення. Важливо, що мікрофлора за нормальних умов забезпечує 

антихолестеринемічний ефект шляхом декон’югації солей жовчних кислот, 

асиміляції та преципітації холестерину. Згідно даних окремих досліджень 

мікробіота впливає на показники артеріального тиску (АТ). Доведено, що 
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біфідобактерії, лактобацили та ентерококи знижують активність тканинного 

ангіотензин-І-конвертуючого ферменту та концентрацію холестерину 

сироватки крові [42, 64, 92,], що надзвичайно важливо для хворих на ЦД.  

Протягом останніх десятиліть увага вчених спрямована на проблему 

колоректального раку. Доведено, що нормальний склад мікрофлори 

кишечника виявляє профілактичну дію щодо раку кишечнику [13].  

За локалізацією у кишечнику розрізняють мукозну, пристінкову та 

просвітну мікрофлору. Мукозна мікрофлора тісно пов’язана з муцином, що 

покриває епітелій кишечника та являється найбільш важливим компонентом 

у формуванні біоплівок. Саме через мукозну флору відбувається постійний 

обмін продуктами метаболізму та генетичним матеріалом між нормо флорою 

та організмом хазяїна. Пристінкова флора є нещільно зв’язаною зі стінками 

кишечника, а просвітна – розміщеною у просвіті кишечника [13]. 

Колонізаційна резистентність забезпечується переважно за рахунок 

наявності достатньої кількості власної грампозитивної анаеробної 

мікрофлори, яка перешкоджає заселенню патогенної та умовно-патогенної 

мікрофлори. Біфідобактерії та лактобацили здатні синтезувати 

антибіотикоподібні речовини, такі як органічні кислоти, перекис водню, 

мурамідазу, бактеріоцини, мікроцини, що пригнічують ріст та размноження 

клостридій, стрептококів, стафілококів, лістерій та ін. Представники 

нормофлори конкурують з умовно-патогенними та патогенними 

мікроорганізмами за місце проживання та джерела енергії [13]. 

В експериментах in vitro показана здатність нормофлори пригнічувати 

активність вільно-радикального окислення. Так, Bifidobacterium longum і 

Lactobacillus acidophilus на 28-48% знижують активність перекисного 

окиснення ліноленової кислоти [243].  

Функціонування нормальної мікрофлори може порушуватись за умов 

зниження кількості або повного зникнення облігатних її представників та 

збільшення популяції умовно-патогенних та патогенних бактерій.  
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Поняття дисбіозу кишечника передбачає зміни якісного та/або 

кількісного складу нормофлори певного біотипу, транслокацією різних її 

представників у невластиві біотопи, що супроводжується метаболічними і 

імунними порушеннями. Даний клініко-лабораторний синдром у частини 

пацієнтів має клінічну симптоматику, а у ряда пацієнтів  перебігає 

безсимптомно. Враховуючи дані досліджень останніх десятиліть, «дисбіоз» 

не можна розглядати як виключно проблему гастроентерології. 

За умов зростання кількості умовно-патогенної мікрофлори у тонкій 

кишці можна говорити про СНБР –  small intestinal bacterial overgrowth 

syndrome (SIBOS). СНБР діагностують у 70-95% випадків хронічних 

захворювань кишечника. В основі патогенезу СНБР лежить порушення 

моторно-евакуаоторної функції ШКТ. У випадку гіпомоторної дисфункції 

кишечника з розвитком копростазу або за умов порушення бар’єрного 

механізму між тонкою та товстою кишкою відмічається заселення тонкої 

кишки флорою, яка хараткрена для товстої кишки. СНБР може формуватись 

на фоні зниження кислотності шлункового вмісту, порушення 

зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози, при 

захворюваннях печінки та жовчного міхура із сповільненням пасажу жовчі, 

ентеропатій, у тому числі і діабетичної. На фоні ЦД, його вторинних 

ускладнень відмічається сумація декількох патогенетичних факторів, що 

призводять до гіпомоторної дисфункції кишечника, з розвитком його атонії  

із порушенням бар’єрної функції ілеоцекального клапану [4, 12, 34, 108]. 

Вторинні ураження кишечника належать до найбільш частих 

діабетичних  ускладнень, що значно погіршують якість життя даної категорії 

пацієнтів. Додатковим патогенетичним механізмом у даному випадку 

являються порушення мікробіоценозу кишечника, які формуються на тлі 

метаболічних та моторних змін. Згідно наших спостережень, СНБР досить 

часто супроводжує ДЕ. Зростання концентрації фекальної анаеробної 

мікрофлори у тонкій кишці може потенціювати морфологічні і 

функціональні зміни останньої, а також сприяти зростанню рівня 
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ендотоксемії, яка служить додатковим пусковим фактором до продукції 

прозапальних цитокінів, активації вільнорадикального окислення і 

ендотеліальної дисфункції. 

 

1.2. Особливості клінічних проявів уражень кишечника у хворих 

на цукровий діабет 2-го типу 

 

Одним із найбільш частих ускладнень ЦД 2-го типу є ураження  ШКТ 

[5, 30, 32,  39, 110, 213, 217]. Згідно даних численних клінічних досліджень 

[37, 39, 41, 45, 48, 78, 93, 118, 120, 152, 228, 229, 233], гастроінтестінальні 

симптоми виявляють більше ніж у 75% хворих на ЦД. Патогенетично 

формування клінічних симптомів уражень ШКТ, а саме дисфункції 

стравоходу, діабетичної гастропатії, подовження часу евакуації шлункового 

вмісту, діабетичної діареї, закрепів, нетримання калу, зумовлено, в першу 

чергу, формуванням діабетичної нейропатії, яка виникає як наслідок 

гормональних, метаболічних зсувів [40]. На сьогоднішній день добре 

обґрунтований факт, що гастроінтестинальні симптоми, особливо ті, що 

відносяться до розладів моторики зустрічаються частіше, саме серед хворих 

на ЦД [161].    

На відміну від дисфункції шлунку, діабет - асоційовані порушення 

тонкої та товстої кишок вивчалися менш інтенсивно [161].  ШКТ забезпечує 

декілька функцій, такі як змішування та пропульсія вмісту кишечника, 

абсорбція та секреція іонів, води та нутрієнтів, захисну функцію та 

елімінацію продуктів обміну. Різноманітні функції кишечника мають 

багатоступеневу регуляцію та включають в себе центральну і автономну 

нервову систему кишечника, клітини Кахаля, та власне мікробіоту 

кишечника. Разом з тим багато інших факторів можливо мають вплив на 

моторику ШКТ, а саме тривалість діабету, гіпер- та гіпоглікемія, порушення 

електролітного балансу, недостатнє харчування та медикаменти, які 

застосовуються для лікування ЦД, а саме метформін, аналоги ГПП-1 та інші 
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[116, 171]. Гіпоальгезія, переважно ноктуральна діарея та стеаторея 

виникають у хворих на ЦД, особливо з тривалим  перебігом. Поширеність 

діабет - асоційованої діареї складає 8 - 22 % та суттєво відрізняється за 

даними досліджень. Згідно з результатами клінічних досліджень, найбільш 

виразні гастроінтестінальні симптоми зазвичай виникають у хворих на ЦД, 

що мають супутні захворювання ШКТ. Так, особливість симптомів ураження 

кишечника у хворих на ЦД полягає у нетиповому характері, що відрізняється 

від пацієнтів гастроентерологічного профілю. Так, прояви діарейного 

синдрому можуть чергуватись із закрепами та супроводжуватись відсутністю 

больового синдрому. Крім цього, окремі результати клінічних досліджень 

щодо частоти виникнення та особливостей клінічної картини уражень ШКТ у 

хворих на ЦД 2-го типу носять суперечливий характер. Існують окремі 

дослідження, у яких не виявлено суттєвої різниці між частотою діареї у 

здорових осіб та хворих на ЦД [165].  

Паралельно у дослідженні Bytzer P [117], що включало в себе 1000 

пацієнтів та було проведене з  Diabetes Bowel Symptom Questionnaire 

встановлено, що гастроінтестінальні симптоми були суттєво пов’язані з 

наявністю автономної або периферичної нейропатії. Більш того, наявність 

інших діабетичних скарг мала позитивну кореляцію з появою 

гастроінтестінальних симптомів. Закреп зареєстровано у 29% хворих, 

гастроезофагальний рефлюкс – у 19%, диспепсія – у 14%, частий 

абдомінальний біль – у 11% пацієнтів. Слабкий глікемічний контроль був 

незалежним фактором ризику гастроінтестінальних симптомів, особливо для 

тих, що відносяться до дисфункції верхніх відділів ШКТ. 

У іншому дослідженні, що включало 200 пацієнтів з діабетично 

асоційованими гастроінтестінальними симптомами, отримані результати 

свідчили, що тільки у двох хворих мали місце скарги на діарею, причому у 

кожного з них була присутня автономна невропатія [206]. Закрепи мали 

значно більшу поширеність у хворих з діабетичною нейропатією, порівняно у 

хворих без неї та контролем у 22,0%, 9,2% і 6,8% відповідно. Скарги на  
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абдомінальний біль не мали суттєвої різниці у хворих з діабетичною 

автономною нейропатією та їх контрольних груп. Нетримання калу 

спостерігалося у близько 4-9% серед пацієнтів з тривалим перебігом ЦД 

[117]. Велика кількість різноманітних та нетипових симптомів можуть бути 

віднесені до комплексу дисфункцій нижніх відділів ШКТ.  

Так найновіші дослідження припускають зміни  у коркових зв’язках та  

в системі головний мозок-кишечник у хворих на ЦД, що можуть у 

подальшому сприяти розвитку та підтримки та суб’єктивної інтерпретації 

симптомів у хворих на ЦД [185]. 

 

1.3. Сучасний підхід до лікування ентеропатії у хворих на цукровий 

діабет 2-го типу з урахуванням медикаментозних та фізіотерапевтичних 

методів впливу 

 

Терапія ДЕ є складним завданням  і не може вважатися 

найоптимальним підходом,  саме тому  попередження її розвитку є 

безсумнівно більш ефективним. Головною метою ведення хворого з ДЕ є 

суворий глікемічний контроль та симптоматичне лікування. Оцінка 

харчового статусу у хворих з ДЕ є безсумнівно важливим елементом, 

особливо у випадках поєднання гастропарезу та діареї. Особливо важливим у 

даної категорії хворих є виявлення дегідратації, втрати ваги та порушень 

електролітного балансу, що є підставами для госпіталізації та ведення 

ентерального харчування, особливо це стосується хворих з втратою більше 

ніж 5% ваги протягом 3 місяців [195]. Корекція харчового раціону є 

важливим компонентом терапії ДЕ, особливостями якого мають бути  низьке 

співвідношення між жирами і харчовими волокнами та харчування малими 

порціями, що зазвичай приносить симптоматичне полегшення  [180]. 

Похідні опіатів, включаючи лоперамід, досить тривалий час 

застосовуються для ведення хворих з хронічною діареєю, однак на даний час 

для оцінки їх ефективності не було проведено клінічних рандомізованих 
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досліджень. Елуксадолін, що є агоністом μ, κ  та антагоністом δ - опіоїдних 

рецепторів є схваленим  препаратом у лікуванні синдрому подразненого 

кишечника (СПК) з переважанням діареї, однак на даний час його 

ефективність у лікуванні хворих на ЦД залишається не доведеною [186]. 

Добре вивченим у  хворих на ДЕ з ускладненнями верхніх відділів ШКТ є  

використання прокінетиків з метою покращення спорожнення шлунку, а саме 

посилення ІІІ фази шлункової моторики, що зазвичай є зниженою у хворих 

на ЦД [73, 132]. Однак роль прокінетиків при порушенні моторики тонкої 

кишки вивчене недостатньо. Метоклопрамід та домперидон є антагоністами 

периферичних селективних D2 рецепторів, які наявні у тонкій кишці  [150]. 

Незважаючи на те, що дія даних препаратів спрямована переважно на 

регулювання шлункової моторики, вони мають і деякий вплив на тонку 

кишку, що може бути корисним для полегшення таких симптомів як  нудоти, 

блювоти та здуття [196]. Однак дані препарати мають досить обмежене 

використання, що пояснюється їх побічною дією, включаючи  й пізню 

дискінезію [155]. 

Еритроміцин, що використовується не лише як антибіотик, але й як 

прокінетик, будучи агоністом рецепторів мотиліну,  викликає посилення ІІІ 

фази шлункової моторики, тим самим покращуючи шлункове спорожнення, 

однак нещодавні дослідження показали певну неоднозначність його дії. Так, 

у хворих натще  він викликав посилення моторики, однак  після прийому їжі 

приводив до її зниження [209]. У цілому використання еритроміцину є 

досить обмеженим, що пояснюється розвитком тахіфілаксії [150]. Новий 

агоніст рецепторів мотиліну каміцинал розглядається як альтернатива 

еритроміцину,  оскільки на відміну від нього він не має лімітуючої  побічної 

дії. Нещодавні дослідження даного препарату  у хворих з ЦД 1 типу 

показали, що препарат є безпечним, але його ефект  обмежується лише 

покращенням спорожнення шлунку, обмежуючи його використання у хворих 

з проблемами моторики тонкої кишки [157]. 
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Соматостатин здатний регулювати травлення шляхом пригнічення 

синтезу гормонів ШКТ, знижуючи секрецію панкреатичних ензимів та 

сповільнюючи моторику шлунка. Саме завдяки цим ефектам окреотид, що є 

аналогом соматостатину, використовується у лікуванні рефрактерної діареї. 

Використання октреотиду для корекції порушень моторики тонкої кишки 

пояснюється його властивістю запускати моторні комплекси ІІІ фази у тонкій 

кишці [137]. У рандомізованому дослідженні, що включало в себе практично 

здорових осіб було виявлено, що дія октреотиду на індукцію моторних 

комплексів ІІІ фази тонкої кишки є аналогічною впливу еритроміцину [247]. 

Результати даного дослідження не можуть достовірно  відображати дію 

октреотиду у хворих з ЦД, оскільки воно не включало в себе хворих з 

метаболічними порушеннями. Проте за результатами дослідження,  

необхідно відзначити прокінетичну ефективність даного препарату [150]. 

Неостигмін – ацетилхолінестеразний інгібітор, який стимулює 

моторику як нижніх, так і верхніх відділів ШКТ, і здатний підвищувати як  

астральну, так і інтестинальні пульсові хвилі. Однак необхідно зазначити, що 

вищезазначені  ефекти зменшуються з прогресуванням невропатії, лімітуючи 

можливість його застосування у випадку терапії діабетичного порушення 

моторики [219]. 

Грелін – прокінетичний шлунковий гормон, здатний полегшувати  

перетравлення  їжі, індукуючи постпрандіальне спорожнення шлунку та 

стимулюючи викид GLP-1 у тонкій кишці [103, 145]. Першочергово дія 

греліну розглядалася через індукцію ІІІ фази моторики шлунка, однак більш 

пізні дослідження продемонстрували його ефект  і на моторику кишківника 

[127, 160, 247, 248, 257]. Так, у дослідженні Murray C.D., et al. показано, що 

грелін здатен пришвидшувати шлункове спорожнення у хворих з 

діабетичним гастропарезом, що визначалось ультразвуковим дослідженням, 

шляхом оцінки болюсного кліренсу [212]. 

Дослідження  5HT-4 агоністів були спрямовані на вивчення їх впливу 

на моторику товстої кишки, приділяючи мало уваги вивченню їх ефекту на 
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тонку кишку [139]. Застосування прукалоприду у хворих із закрепами, 

пов’язаними з порушенням моторики товстої кишки показали його 

прокінетичний ефект не лише на товсту кишку, але й на весь кишківник у 

цілому [111]. Любіпростон на даний час використовується для лікування 

закрепів, зумовлених ЦД. Його ефект зумовлений впливом на секрецію 

тонкої кишки та підвищенням кишкової моторики [123, 231]. 

 Трансплантація кишкової мікробіоти є перспективним методом 

корекції дисбіозу, який розглядається задля лікування метаболічного 

синдрому та його ускладнень. На даний час наявна  невелика кількість 

досліджень присвячених ефективності застосування цього методу у хворих 

на ЦД. Тому ефект цього методу на стан тонкої кишки та моторики 

залишається нез’ясованим [150].   

Досліджена центральна роль моторики тонкої кишки у розвитку СНБР, 

який визначався шляхом оцінки транзитного часу по тонкій кишці за 

допомогою безпровідної капсули у поєднанні з лактулозним дихальним 

тестом. Так, позитивний дихальний тест з лактулозою асоціювався з більш 

тривалим транзитним часом по тонкій кишці, тоді як різниці в загальному 

часі спорожнення шлунку в групах як з позитивним, так і з негативним 

результатами відмічено не було.  Отже, результати досліджень свідчать про 

те, що первинні зміни відбувалися у моториці тонкої кишки, наслідком чого 

був розвиток СНБР [38, 46, 230]. 

 Згідно останніх даних [231],  любіпростон є ефективним у покращенні 

транзитного часу по тонкій та товстій кишкам  та сприяє зменшенню 

вираженості СНБР у хворих з хронічними закрепами, що розглядається як 

опція у лікуванні хворих на ЦД.   

ГПП - 1 використовується як компонент основної та додаткової терапії 

для лікування хворих на ЦД, поступово витісняючи інсулін як єдину опцію 

при неконтрольованому перебігові ЦД [156]. ГПП-1 діє безпосередньо на 

панкреатичні острівці призводячи до виділення інсуліну. Крім даного ефекту 

ГПП-1 діє і як ентерогастрон, данний ефект реалізується сповільнюючи 
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транзит по ШКТ, зменшуючи секрецію хлористоводневої кислоти,  

підшлункової залози та спорожнення жовчного міхура, запобігаючи 

калорійному перенавантаженню дистальних відділів  кишківника. Велика 

увага приділяється саме його дії на моторику кишківника, що є важливим 

фактором підтримки гомеостазу глюкози [150, 197].  Рандомізоване 

дослідження екзогенного агоністу ГПП-1 екзенатиду яке проводилось за 

участю здорових осіб та хворих на ЦД, з  моніторингом імпендансу та 

манометрії показало, що сповільнення проходження харчового хімусу по 

дванадцятипалій кишці  та зниження її  моторики прямим чином впливали на 

абсорбцію глюкози [251]. Автори дійшли висновку, що зменшення часу 

експозиції кишківника призводить до зменшення абсорбції глюкози 

слизовою оболонкою. Однак, позитивна дія ГПП-1 агоністів лімітується їх 

побічною дією, а саме нудотою, що виникає внаслідок зменшення 

спорожнення шлунка [150]. Останнім часом була відкрита і 

нейропротекторна дія ГПП-1 агоністів як на центральні, так і на периферичні 

нерви [251]. Беручи до уваги комплексність дії ГПП-1, перспективним 

вважається вивчення патофізіології як нейрональної, так і слизової 

дисфункцій пов’язаних з ДЕ, що може бути предметом подальших 

досліджень. 

Серотонін (5-HT) відіграє багатогранну роль у регуляції ШКТ, 

виступаючи у ролі паракринного фактору, ендокринного гормону, 

нейротрансміттера та гормона росту. Оскільки серотонін є невід’ємною 

складовою регуляції як секреції так і моторики ШКТ, він розглядається як 

мішень  при лікуванні різноманітних захворювань ШКТ. Ондасетрон,  

антагоніст  5-HT3 рецепторів, є ефективним у лікуванні СПК з діареєю, а 

агоніст 5-HT4 тегасерод є ефективним  у лікуванні СПК із закрепами. 

Використання данних препаратів у хворих із ДЕ з діареєю  показало подібну  

ефективність [184, 211]. У дослідженнях Liu M.T., et al. [188], було 

продемонстровано, що 5-HT4 рецептори нервової системи кишківника мають 

здатність стимулювати нейрогенез та забезпечувати захист нейронів від 
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оксидативної дії [188]. При дослідженні зразків слизової кишківника людини 

було показано, що 5-HT4 агоніст прукалоприд здатен забезпечувати захист 

від оксидативно-індукованого апоптозу у ентеральних нейронах [107].  

Стволові клітини розглядаються  як спосіб  корекції патологічних змін, 

які характерні для  ДЕ. Втрата нітроергічних гормонів тісно асоціюється зі 

зниженням моторики при діабетичному гастропарезі. Micci M. et al. 

пропонують використовувати нейрональні стволові клітини, що є похідними 

ЦНС і    відтворюють nNOS- експресивні нейрони, застосувавши їх на nNOS-

дефіцитних мишах, наслідком чого було покращення шлункового 

спорожнення [210]. При трансплантації стволових клітин кишкової нервової 

системи in vitro у слизову кишківника встановлена здатність 

диференціюватися у функціональні кишкові нейрони [115].  Враховуючи, що 

провідними симптомами ДЕ є  порушення моторики та ураження слизової 

кишківника, використання кишкових стволових клітин дозволяє відновити 

дані ушкодження. 

Серед інших потенційних мішеней у лікуванні ДЕ розглядаються 

ендоканабіоїдні рецептори, які відіграють важливу роль у регуляції моторики 

ШКТ, запаленні та, можливо, функціонуванні кишкової нервової системи 

[134]. Однак на даний час, незважаючи на їх широкий спектр терапевтичної 

дії та ефективність, дана група препаратів потребує подальшого вивчення як 

потенційних препаратів у лікуванні ДЕ [150]. 

Нейростимуляція шлунку хірургічно імплантованим пристроєм на 

сьогоднішній день розглядається  як метод лікування ожиріння та пов’язаних 

з цим розладами [183]. Встановлено, що швидкість спорожнення шлунку 

вливає на функціонування тонкої кишки, що у свою чергу вливає на 

харчовий та глікемічний контроль [221]. На даний час імплантація 

шлункового електростимулятора та його вплив на фізіологію тонкої кишки 

потребують подальшого вивчення. 

Доцільно звернути увагу і на протидіабетичні препарати, побічна дія 

яких повинна розглядатися як патогенетичний фактор виникнення симптомів 



60 
 

ДЕ. Так, прийом метформіну є незалежним фактором ризику розвитку 

хронічної діареї та нетримання калу [99, 112, 128, 161, 176]. 

Встановлено, що у близько 40% хворих на ЦД з діареєю був наявний 

СНБР [9, 14, 31, 162,  175, 222, 242, 246]. Саме тому лікування кишкових 

симптомів повинно включати в себе тимчасовий або навіть потенційно 

довготривалий прийом антибіотиків. На даний час у цієї категорії хворих 

найбільш вивченим є застосування  рифаксиміну – несистемного антибіотика 

широкого спектру дії, що in vitro діє проти грам-позитивних, грам-

негативних та анаеробних бактерій [11, 193, 223, 232, 236]. Завдяки 

широкому спектру антибактеріальної активності, рифаксимін володіє 

ентеропротективним ефектом [232]. Так, в експериментальних дослідженнях  

була доведена  не тільки здатність даного антибіотика знижувати тотальне 

бактеріальне навантаження, але й модулювати груповий бактеріальний склад. 

Даний ефект зумовлений зниженням кишкового запалення та покращенням 

функціонування бар’єру кишківника [174, 232]. 

Окрім антимікробної активності рифаксиміну, виділяють його 

еубіотичні властивості. Так, у хворих із запальними захворюваннями 

кишківника даний препарат має здатність, не порушуючи загальної 

структури мікробіоти кишківника, підвищувати відносну кількість корисних 

бактерій [232, 262]. 

Згідно проведеного мета-аналізу, рифаксимін є найпопулярнішим 

антибіотиком для СНБР [234]. Так, прийом рифаксиміну приносить 

полегшення від 33% до 92% хворих та сприяє ерадикації бактеріального 

надлишкового росту у 80% випадків [222].  У комплексі з рифаксиміном за 

наявності високого рівня продукції метану, за результатами дихального 

тесту,  неоміцин може розглядатися у якості додаткової терапії. 

Альтернативними антибіотиками, які діють на грам-негативні бактерії 

кишківника, є амоксилін-клавуланова кислота та метронідазол [150]. 

На данний час з покращенням розуміння ролі кишкової мікробіоти у 

розвитку ожиріння та пов’язаних з цим симптомами, корекція мікробіоти 
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розглядається як перспективний метод у лікуванні хворих на ЦД [150]. 

Сучасні дослідження геному хворих на ЦД 2 типу показали наявність 

дисбіозу, що дозволяє розглядати мікробіоту як потенційну мішень для 

лікування [226]. Однак, проведення змін у мікробіоті організму хазяїна є 

складною задачею, оскільки існуюча мікрофлора складно модифікується 

[237].  

 Багатьом бактеріям відводять пробіотичні властивості через 

різноманітні механізми, включаючи їх ефект на бар’єрну функцію 

кишківника. Так, доведена позитивна дія  Lactobacillus plantarum на бар’єрну 

функцію кишківника, а Patel R.M., et all. повідомляють про  позитивний 

вплив пробіотиків на проникність кишківника у тваринах [220]. За даними їх 

дослідження, Lactobacillus rhamnosus GG сприяє підвищенню резистентності  

кишкового бар’єру через індукцію експресії клаудин-3. 

З розширенням  коцепції захисної функції кишкової мікрофлори,  

шляхи її модифікації пробіотиками стали розглядатися, як метод модуляції 

ризику ЦД. Дослідження з використанням Lactobacillus casei на мишах з ЦД 

без ожиріння показало протективний ефект стосовно розвитку ЦД, що також 

характеризувався  зниженням рівня селезінкових CD8+ T клітин та маркерів 

системного запалення [203]. Також у мишей, що вживали пробіотики, був 

виявлений підвищений рівень IL-2. У мишей, з ЦД без ожиріння що вживали 

пробіотичну сполуку VSL#3, встановлено зниження рівня тяжкості 

інсулініту, зниження деструкції бета - клітин та зниження швидкості 

розвитку ЦД порівняно з контролем [35, 124, 194, 203].   Значне збільшення 

експресії IL-10 у П’єрових бляшках, селезінці та підшлунковій залозі, може 

свідчити про імуномодуляторний ефект пробіотиків. Іншим потенційно 

протективним ефектом пробіотиків є їх здатність попереджувати адгезію 

ентеропатогенних бактерій шляхом приєднання до кишкових епітеліальних 

клітин та регулювання продукції муцину. Дослідження на практично 

здорових людях показали, що вживання Lactobacillus plantarum підвищує 

експресію протеїнів щільних контактів, що свідчить про здатність даних 
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організмів покращувати ендотеліальну цілісність [143,154, 179, 168, 207, 215, 

225]. 

Базуючись на попередніх багатообіцяючих результатах використання 

пробіотиків для затримки та попередження розвитку ЦД 1 типу в 

експерименті представляє великий науковий інтерес. 

У дослідженнях, що вивчали вплив пребіотиків на запалення та імунну 

функцію, було встановлено значне підвищення антиоксидантного статусу та 

зниження проникності тонкої кишки [76, 113, 119, 153, 203].  Наявні 

переконливі докази за даними короткотривалих, високоякісних клінічних 

випробувань, що підтримують застосування харчових пребіотиків як 

потенційну терапію для  регуляції апетиту, зниження циркулюючої 

постпрандіальної глікоземії та концентрації інсуліну [170]. 

Враховуючі розуміння ролі оксидативного ураження нервової системи 

кишківника при ЦД, антиоксиданти почали розглядатися як засоби, які здатні  

зменшити ентеропатичні прояви захворювання.  

Одним з головних шляхів формування вільних радикалів є nNOS 

клітини, що продукують NO [227]. Основним механізмом цитотоксичного 

ураження є інтрацелюлярні кальцієві канали, що регулюються NOS 

клітинами та відіграють роль тригерів у запуску оксидативного стресу [136]. 

Глутатіон на протязі тривалого часу відомий своїм протективним ефектом, 

що був доведений на моделі ДЕ у тварин. Його ефект полягає у збереженні 

нейронів тонкої кишки і є предметом багатьох сучасних досліджень [150]. 

Так за даними досліджень Hermes-Uliana C., et al. [158], на моделі щурів з 

діабетом, прийом L-глутатіону знижував нейрональну гіпертрофію та 

приводив до зберігання нейрональної щільності в єюнальному 

міоєнтеричному та підслизовому сплетіннях. У досліді Panizzon C.P., et al. 

[218] було отримано схожі результати при дослідженні ілеального 

міоєнтеричного сплетіння. Доведено, що нейрональна щільність у сплетінні 

була збережена, крім того щільність гліальних клітин з одночасним 

зниженням гліального набряку, що асоціюється з вільнорадикальним 
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ураженням також зберігалась [218]. Враховуючи отримані дані дії глутатіону 

на нижні відділи ШКТ глутатіон є перспективним як у профілактиці, так і у 

лікуванні кишкової дисфункції при ЦД. Однак необхідно враховувати 

складність виявлення ранніх діабетичних змін у тонкій кишці, тому вплив 

глутатіону на пізніх стадіях ДЕ потребує подальшого вивчення [150].  

За визначенням Packer L., et al. [216], ідеальний антиоксидант, що може 

використовуватись  у терапевтичних цілях, повинен відповідати декільком 

критеріям, які включають в себе можливість його абсорбції з харчових 

продуктів, перетворення в клітинах та тканинах в доступну для  

використання форму, широкий спектр антиоксидантної активності як у 

мембранній, так і у водній фазах та низьку токсичність.  

Ліпоєва кислота є унікальною серед природних антиоксидантів, 

оскільки відповідає усім вищезазначеним критеріям, що робить її потенційно 

високоефективним терапевтичним агентом при станах, які супроводжуються 

оксидативним ураженням [94, 264, 239]. 

Згідно даним дослідження Chandrasekharan B. et al. [121],  високий 

рівень глюкози у хворих ЦД ініціює оксидативний стрес, що порушує P-I-3-K 

шлях сигналювання у кишкових нейронах, результатом чого є розвиток 

апоптозу, який у нейрональних клітинах кишківника призводить до 

порушень моторики, що асоційовані з дисмоторними скаргами. Прийом 

антиоксиданта ліпоєвої кислоти, попереджував розвиток апоптозу в 

нейрональних клітинах та активував сигнали виживання через P-I-3-кіназний 

шлях. Дані механізми є перспективними у терапії хворих на ЦД. Зменшуючи 

апоптоз кишкових нейронів, антиоксиданти здатні покращувати стан хворих 

з  розладами моторики кишківника. 

Таким чином, протягом останніх десятиліть значна увага вчених 

зосереджена на дослідженні  ролі мікробіоти та її порушень у розвитку та 

підтримці метаболічних порушень, продукції прозапальних цитокінів, а 

також ейкозаноїдів, що сприяють формуванню системної запальної реакції  
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Проте залишаються недостатньо вивченими питання щодо частоти 

розвитку СНБР та характеру порушень часу кишкового транзиту у хворих на 

ЦД 2-го типу з ентеропатією. Потребують поглибленого вивчення  

патогенетичні механізми розвитку ДЕ, зокрема, роль сироваткового 

серотоніну, ендотеліальної дисфункції. 

Обмежені дані щодо ефективності корекції порушень мікрофлори 

кишечника у хворих на ЦД 2-го типу з ентеропатією 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.  

Саме вирішенню вищезазначених актуальних проблем сучасної клініки 

внутрішньої медицини присвячене дисертаційне дослідження. 
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РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Характеристика об’єктів і методів клінічних досліджень 

 

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

знаходилися на санаторно-курортному лікуванні у санаторії «Березовий гай» 

ПРАТ ЛОЗ Полтавської області 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. До 

контрольної групи увійшли 22 практично здорових особи віком 22,83,1 

роки, із них 12 (54,5%) жінок та 10 (45,5%) чоловіків. 

Критерії включення у дослідження:  

1. Хворі на ЦД 2-го типу, середнього ступеню тяжкості, в стадії 

субкомпенсації.   

2. Хворі на ЦД 2-го типу, корекція вуглеводного обміну яким 

проводиться пероральними цукрознижувальними препаратами. 

3. Хворі на ЦД 2-го типу із клінічними проявами ентеропатії 

(наявністю діареї або закрепів). 

4. Наявність СНБР, за даними ДВТ з лактулозою. 

5. Допустимий ступінь дисбіозу І та ІІ, за даними бактеріологічного 

дослідження калу. 

Критерії виключення із дослідження: 

1. Пацієнти із ЦД 1-го типу. 

2. Пацієнти із ЦД 2-го типу, які отримують корекцію вуглеводного 

обміну препаратами інсуліну.  

3. ЦД 2-го типу, легкого і тяжкого ступеню важкості. 

4. Наявність ускладнень ЦД 2-го типу у вигляді діабетичної 

нефропатії ІV-V ступеню, синдрому діабетичної ступні І - V ступенів, 

ретинопатія проліферативна стадія. 
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5. Пацієнти із неспецифічними запальними захворюваннями 

кишечника. 

6. Наявність гострого та хронічного вірусного гепатиту В, С. 

7. Наявність гострих і хронічних інфекцій, у тому числі і кишкових, 

протягом останніх 6 місяців. 

8. Дисбіоз кишечника ІІІ та ІV стадії. 

9. Пацієнти із тяжкими супутніми захворюваннями, які могли 

вплинути на результати дослідження: системні захворювання сполучної 

тканини, у тому числі і системний червоний вівчак, ревматоїдний артрит;  

наявність онкологічних захворювань в анамнезі, у тому числі і гемобластози, 

солідні пухлини; серцева недостатність середнього і тяжкого ступеню за New 

York Heart Association [NYHA] ІІІ-ІV клас; хронічна хвороба нирок 

середнього і тяжкого ступенів за Kidney disease improving Global outcomes 

[KDIGO, 2012] ІІІ-V ступінь. 

10. Значущі порушення показників лабораторних аналізів, що можуть 

вплинути на результати дослідження: креатинін вище 2-х верхніх норм, 

аланінова амінотрансфераза, аспарагінова амінотрансфераза вище 3 верхніх 

меж норми, білірубін вище 2,5 верхніх меж норми, тромбоцити нижче 

100×109/л, гемоглобін нижче 100 г/л, нейтрофіли нижче 1,5×109/л. 

11. Відмова пацієнтів приймати участь у дослідженні. 

Всі пацієнти поступали на санаторно-курортне лікування у санаторій 

«Березовий гай» з наявністю санаторно-курортної карти та/або виписного 

епікризу стаціонарного лікування, що включали комплексне обстеження 

хворих із результатами протягом місяця до поступлення: загальний аналіз 

крові, загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові (аланінова 

амінотрансфераза, аспарагінова амінотрансфераза, білірубін загальний, 

холестерин загальний, креатинін), обстеження вуглеводного обміну (рівень 

глікемії натще і протягом доби, показник HbA1c), результати HBsAg, анти-

HCV, електрокардіографічне обстеження, висновок ендокринолога, висновки 

оглядів суміжних  спеціалістів (невролога, окуліста, кардіолога, 
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гастроентеролога, судинного хірурга, дерматолога, гінеколога, уролога, 

хірурга). Протягом дослідження діагностичні та лікувальні заходи 

проводились згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України №1118 

від 21.12.2012 [89].  

За даними санаторно-курортних карт та/або виписного епікризу 

стаціонарного лікування у всіх пацієнтів зафіксована наявність ДЕ. Всім 

пацієнтам на першому етапі був проведений ДВТ з лактулозою з метою 

виявлення СНБР. Позитивні результати ДВТ, що свідчило про наявність 

СНБР, діагностовано у 126 (67,4%) пацієнтів. Негативний результат ДВТ з 

лактулозою і, відповідно, відсутність СНБР діагностовано у 61 (32,6%) 

хворого.  

У всіх пацієнтів з ДЕ, асоційованою з СНБР,  визначали характер 

порушень моторної функції кишечника, а саме перевагу закрепів, або діареї, 

для чого використовували Бристольську шкалу форм калу, що характеризує 

форму і консистенцію калу та час транзиту калу по кишечнику. За 

Бристольською шкалою, тип 1 відповідає тяжкому закрепу, тип 2 – легкому 

закрепу, тип 3-4 – нормальній консистенції калу, тип 5 – м’якій консистенції 

випорожнень, тип 6 – легкій діареї, тип 7 – тяжкій діареї. Час транзиту по 

кишечнику коливається з 100 годин до 10 годин. За умов наявності більше 

25% випорожнень, що відповідали 1-2 типу калу, діагностували перевагу 

закрепу. При наявності більше 25% випорожнень, що відповідають критеріям 

5-7 типів, діагностували перевагу діареї. Тип 7 калу за Бристольською 

шкалою у обстежених пацієнтів не зустрічався.  

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.  
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ЦД 2-го типу на момент включення пацієнтів у дослідження 

знаходився у стадії субкомпенсації, без ознак кетоацидозу. З метою 

медикаментозної корекції вуглеводного обміну хворі отримували пероральну 

цукрознижувальну терапію: 

- метформін у вигляді монотерапії – 43 (34,1%) пацієнтів, 

- комбінацію метформін і похідних сульфонілсечовини – 41 (32,5%), 

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

- метформін і інгібітори натрій-глюкозних ко-транспортерів 2-го типу 

(SGLT2) – 12 (10,3%) хворих. 

Була проведена оцінка частоти розвитку і характеру ускладнень ЦД 2-

го типу у обстежених хворих (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Структура ускладнень ЦД 2-го типу 

Ускладнення ЦД 2-го типу Кількість хворих (n, %) 

Діабетична ретинопатія 

обох очей 

непроліферативна 76 (60,3%) 

препроліферативна 28 (22,2%) 

Діабетична нефропатія І ст. 32 (25,3%) 

ІІ ст. 38 (30,2%) 

ІІІ ст. 44 (34,9%) 

Діабетична 

полінейропатія 

сенсорно-моторна 74 (58,7%) 

cенсорна 19 (15,0%) 

моторна 21 (16,7%) 

Автономна нейропатія шлунково-кишкова 126 (100%) 

Діабетична стопа 0 ст. 93 (73,8%) 

Діабетична 

енцефалопатія 

І ст. 26 (20,6%) 

ІІ ст. 41 (32,5%) 

 

У всіх пацієнтів була проведена оцінка супутніх захворювань (табл. 

2.2), які знаходилися у стадії ремісії.  



69 
 

                                                                                                               Таблиця 2.2 

Структура супутніх захворювань у обстежених хворих на ЦД 2-го типу з 

ентеропатією, асоційованою з СНБР 

Супутні захворювання Кількість пацієнтів (n, %) 

Стабільна ішемічна хвороба серця 92 (73,0%) 

Гіпертонічна хвороба 96 (76,1%) 

Аутоімунний тиреоїдит з еутиреозом жін. 

чол. 

56 (44%) 

22 (17,5%) 

Аутоімунний тиреоїдит, гіпотиреоз у 

стадії медикаментозної компенсації 

жін. 

чол. 

26 (20,6%)  

11 (8,7%) 

Неалкогольний стеатогепатит 83 (65,9%) 

Хронічний панкреатит 95 (75,3%) 

Хронічний холецистит 61 (51%) 

Жовчнокам’яна хвороба 17 (13,5%) 

Постхолецистектомічний синдром 53 (42%) 

Сечокам’яна хвороба 43 (34,1%) 

Хронічний пієлонефрит 21 (16,7%) 

Аденома передміхурової залози 

(серед осіб чоловічої статі) 

32 (25,4%) 

Остеохондроз хребта 126 (100%) 

Хронічне обструктивне захворювання легень 24 (19,0%) 

Варикозне розширення вен 

нижніх кінцівок 

ХВН І 

ХВН ІІ 

25 (19,8%) 

54 (42,9%) 

Деформуючий остеоартроз  41 (32,5%) 
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В якості медикаментозної корекції призначалися наступні препарати: 

статини, нітрати, В-адреноблокатори, блокатори кальцієвих каналів, 

інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту, антагоністи рецепторів до 

ангіотензину ІІ, статини, ацетилсаліцилову кислоту, прокінетики. 

Визначали антропометричні показники: зріст, вагу, об'єм талії (ОТ) та 

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 нижчий за 18,5 кг/м² розглядався як показник дефіциту маси тіла, ІМТ 

від 18,5 до 24,9 свідчив про нормальну масу тіла, від 25,0 до 29,9 – про 

надмірну масу тіла, 30,0-34,9 – про ожиріння І ступеня, 35,0-39,9 – ожиріння 

ІІ ступеня, понад 40,0 – ожиріння ІІІ ступеня. ІМТ обстежених хворих у 

середньому становив (28,4±4,16) кг/м2 Нормальна вага зареєстрована у 14 

(11,1%) хворих, 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 

у середньому дорівнював (101,27,8) см у чоловіків та (89,74,1) см у жінок. 

Про вісцеральний тип ожиріння свідчили, згідно Європейським 

рекомендаціям [163], показники ОТ>94 см у чоловіків та >80 см у жінок, на 

відміну від Американських, які допускають >102 см та >88 см відповідно. У 

92 (87,6%) пацієнтів відмічався вісцеральний (андроїдний) тип ожиріння. 

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 ММВ (3,33 мл на 1 кг належної ваги хворого на один прийом) та 

ампліпульстерапію СМС із диференційованим підходом залежно від 
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переваги закрепів або діареї у клінічній картині моторних розладів 

кишечника.  

Пацієнти отримували дієтичне харчування із вмістом білків до 100–

120 г/добу, обмежували кількість тваринних жирів та жирних сортів м'яса, 

підвищували кількість продуктів збагачених ліпотропними речовинами (сир, 

гречка, вівсяна каша), вітамінами, мікроелементами (за Генесом-Різницькою). 

Калорійність раціону для пацієнтів із надлишковою вагою (ІМТ>25,0) кг/м2 

згідно вимог для хворих, що отримують пероральну цукрознижувальну терапію, 

склала 2000 Ккал. Калорійність раціону для пацієнтів із нормальною вагою  

(ІМТ=18,5-24,9) кг/м2 згідно вимог для хворих, що отримують пероральну 

цукрознижувальну терапію склала 2500 Ккал [89]. 

Враховуючи патогенетичну роль діабетичної полінейропатії у 

розвитку уражень кишечника на фоні ЦД 2-го типу, всі пацієнти отримували 

базисну терапію, до складу якої входила α-ліпоєва кислота (α-ЛК) (берлітіон) 

у дозі 600 мг/добу внутрішньовенно на 200 мл розчину хлориду натрію 0,9% 

протягом 10 днів із подальшим переходом на пероральний прийом по 1 

капсулі 600 мг вранці на весь період лікування з рекомендацією продовження 

прийом препарату до 60 днів. У залежності від призначеного лікувального 

комплексу хворих розподілили на 4 підгрупи: 

І-А (n=36) – хворі отримували базисну терапію, симбітер 1 саше 1 раз 

на день, 21 день, прохолодну ММВ температурою 18-24ºС, об’ємом 150-200 

мл за 30 хвилин до їжі, СМС РР ІІ, ІІІ (тривалість процедури 7-10 хв. через 

день, на курс 10 процедур); 

І-В (n=36) – хворі отримували базисну терапію, рифаксимін 400 мг 3 

рази на день впродовж 5 днів, потім призначали симбітер 1 саше 1 раз на 

день – 21 день, прохолодну ММВ, температурою 18-24ºС, об’ємом 150-200 

мл, за 30 хв. до їжі, СМС РР ІІ, ІІІ (тривалість процедури 7-10 хв. через день, 

на курс 10 процедур); 

ІІ-А (n=26) – пацієнтам призначали базисну терапію, симбітер 1 саше 

1 раз на день –  21 день, теплу ММВ температурою 40-45ºС, об’ємом 150-200 
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мл, через 1 годину після їжі, СМС РР І, ІV (тривалість процедури 7-10 хв. 

через день, на курс 10 процедур); 

ІІ-В (n=28) – пацієнтам призначали базисну терапію, рифаксимін 400 

мг 3 рази на день впродовж 5 днів, потім призначали симбітер 1 саше 1 раз на 

день  21 день, теплу ММВ температурою 40-45ºС, об’ємом 150-200 мл, через 

1 годину після їжі, СМС РР І, ІV (тривалість процедури 7-10 хв. через день, 

на курс 10 процедур). 

α-ЛК (DL-5-1,2-дітіолан-3-іл)-валеріанова кислота) широко 

використовується у пацієнтів з ЦД як І, так і ІІ типів з метою 

медикаментозного впливу на ускладнення ЦД, а саме нейропатію, 

ретинопатію, нефропатію, трофічні виразки, діабетичну автономну 

кардіальну нейропатію [29, 239]. Механізм дії α-ліпоєвої кислоти полягає у 

участі в окисному декарбоксилюванні піровиноградної і альфа-кетокислот, 

пригніченні процесів глюконеогенезу та кетогенезу, що приводить до 

покращення метаболізму вуглеводів. α-ліпоєва кислота сприяє зменшенню 

рівня глюкози в крові, збільшенню вмісту глюкагону в печінці, зменшує 

інсулінорезистентність. Крім участі у вуглеводному обміні, призначення α-

ліпоєвої кислоти у хворих на ЦД обумовлено її антиоксидантним ефектом за 

рахунок стимуляції продукції глутатіону, що покращує ендоневральний 

кровотік, покращує трофіку нейронів, відновлює їх функціональну здатність. 

Як результат, спостерігається зменшення проявів полінейропатії, яку 

вважають одним із провідних патогенетичних аспектів формування 

поліорганних уражень ЦД [29, 216, 239]. 

Симбітер є ацидофільним мультипробіотиком з широким спектром 

пробіотичної активності, що має неофілізовану форму із симбіотичною 

асоціацією 14-24 штамів бактерій роду біфідобактерій (B. bifidum, B. 

longum), лактобацили (L. acidophilus, L. Delbrueckii ssp. bulgaricus, L. 

Helveticus), propionibacterium (P. lactis, Freudenreichii ssp.shermanii, P. 

acidipropionici), Lactococcus lactis, Streptococcus (S. salivarius spp. 

thermophilus), Acetobarcer aceti.  
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Рифаксимін володіє бактерицидним, антибактеріальним ефектом 

широкого спектру дії стосовно кишечної мікрофлори та симбітеру. 

Рифаксимін незворотньо зв’язується з бета - субодиницею бактерій, ДНК-

залежною РНК - полімеразою з наступним пригніченням синтезу РНК і 

білків бактерій. Препарат є чутливим до грамнегативних бактерій аеробних 

(Salmonella spp., Shigella spp., Escherichia coli, ентеропатогенні штами, Proteus 

spp., Campylobacter app., Pseudomonas spp., Yersinia spp., Enterobacter spp., 

Klebsiella spp., Helicobacter pylori) і анаеробних (Bacteroides spp., включаючи 

Bacteroides fragilis, Fusobacterium nucleatum) та грампозитивних бактерій 

аеробних (Streptococcus spp., Enterococcus spp., Enterococcus faecalis, 

Staphylococcus spp.) і анаеробних (Clostridium spp., Clostridium difficile, 

Clostridium perfringens, Peptostreptococcus spp.) [144, 178, 182, 222, 232, 234]. 

 ММВ отримують із свердловин мінеральної води (№9, №10, №16), 

глибина яких від 673 до 710 м, температура ММВ не змінюється протягом 

року.  

ММВ має постійний мінеральний склад, М 3,12,  рН 8,01. Формула 

ММВ: Сl 78 НСО3 13 SО4 9    

            (Nа+К) 95  Са 3 Мg 2 

Отже, ММВ містить катіони натрію, калію, кальцію, магнію та аніони 

хлоридів, сульфатів, гідрокарбонатів та мікроелементи, а саме фтор, бром, 

йод. Також ММВ містить кремнієву, метаборну, карбонову кислоти, 

гідрофосфат, вуглеводи типу мальтози і сахарози, сліди аміносполуки типу 

цистеїну. Різні компоненти ММВ потенціюють ефекти один одного. 

Гідрокарбонатні іони (НСО3) мають різноманітний вплив на організм: 

поліпшують засвоєння макро- і мікроелементів, стимуюють секреторну 

функцію шлунку. Іони хлору потенціюють синтез хлористоводневої кислоти, 

стимулюють секреторну і моторно-евакуаторну функції шлунку. Також іони 

хлору покращують жовчовиділення, сприяють нормалізації панкреатичної 

секреції [16, 28]. Іони натрію підтримують осмотичний тиск у клітинах 

організму та міжклітинній рідині, стимулюють шлункову секрецію, 
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утворення та виділення жовчі, тим самим посилюючи перистальтику тонкої і 

товстої кишки. Протизапальний ефект властивий іонам кальцію, що також 

виявляють і спазмолітичну дію, а також сприяють покращенню видільної 

функції нирок, що сприяє усуненню набряків. Іони калію приймають участь у 

корекції вуглеводного обміну, а саме стимулюють дефосфорилювання 

вуглеводів, каталізують гліколіз та глікогеноліз [16, 28]. Іони магнію 

сприяють зниженню рівня холестерину у жовчі і крові, мають жовчогінний 

та спазмолітичний ефекти. Магній потенціює анаеробний обмін вуглеводів, 

приймає участь у окислювальному фосфорилюванні глюкози, сприяє 

пригніченню глюконеогенезу, має заспокійливу дію, знижує збудливість 

ЦНС [16]. 

У ММВ міститься кремнієва кислота, якій властива в'яжуча, 

абсорбційна і протизапальна дія. Мідь, йод, бром, фтор входять до складу 

багатьох ферментів, вітамінів, гормонів [58]. 

Пацієнти додатково отримували ампліпульстерапію СМС із 

диференційованим застосуванням І-ІV режимів хворим із перевагою у 

клінічній картині закрепів або діареї, лікувальна дія якої на організм 

пов’язана із дією імпульсів змінного СМС малої сили (до 100 мА), низької 

напруги (до 80 В), з частотою 5000 Гц, модульованого по амплітуді низькими 

частотами в межах від 10 до 150 Гц. Ампліпульстерапія виявляє 

болезаспокійливий, трофічний, протизапальний, спазмолітичний ефекти, 

також стимулює нервово-м'язовий апарат, виявляє місцеву та загальну 

рефлекторно-сегментарну дію. Терапевтичні ефекти модулюються залежно 

від розташування в активній зоні анода чи катода, використання змінного або 

випрямленого режиму. 

Використовуються струми: І рід роботи (РР) – постійна модуляція – 

володіє анальгезуючим ефектом; ІІ РР – посилка-пауза – має виражену 

нейроміостимулюючу дії; ІІІ РР – посилки модульованих та немодульованих 

коливань, що володіє анальгезуючою або стимулючою дією залежно від сили 
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струму; ІV РР – переміжна частота, має виражену знеболюючу та 

спазмолітичну дію [16].  

СМС покращує кровопостачання внутрішніх органів за рахунок 

розширення артеріол, прискорення кровотоку, розвитку колатералей, 

поліпшення венозного відтоку. Останнє сприяє зменшенню застійних явищ 

та набряку тканин, прискоренню видалення продуктів метаболізму та 

активації резорбції слизовими оболонками. Внаслідок впливу даного виду 

струму підвищується активність окисних ферментів, синтез РНК у клітинах, 

тобто покращується функціональний стан ядерного апарату. 

 Важливою для хворих на ЦД, саме 2-го типу, є здатність СМС сприяти 

зниженню вмісту у крові імунореактивного інсуліну та С-пептиду, 

підвищений рівень яких вказує на вираженість інсулінорезистентності [58]. 

Відмічений також позитивний вплив даного методу електролікування при 

атерогенній дисліпідемії. Стимуляція симпато-адреналової системи 

зумовлює підвищення рівня адреналіну, ацетилхоліну, виділення опіоїдних 

пептидів у стовбурі головного мозку, підвищення глюкокортикоїдної 

активності кори наднирників та, як наслідок, збільшення рівня 

кортикостерону у крові. 

 

2.2. Методи дослідження 

 

2.2.1. Біохімічні методи  

Стан вуглеводного обміну оцінювали: за рівнем глікемії натще та 

постпрандіальної, використовуючи аналізатор гематологічний Super GL та 

реактиви «Dr. Müller» (Німеччина); концентрацією глікозильованого 

гемоглобіну на аналізаторі глікозильованого гемоглобіну «DCA 2000» з 

використанням реактивів «Siemens»; концентрацією С-пептиду за допомогою 

аналізатора імуноферментного «Stat-Fax 303 plus» із використанням 

реактивів «NovaTec» (Німеччина). Проводили моніторинг глікемічного 
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профілю протягом 72-120 годин за допомогою апарату CGMS MMT-71002W 

MEDTRONIK MiniMed (США). 

Активність вільно-радикального окислення оцінювали за вмістом 

ТБК-активних продуктів, визначення яких проводили за концентрацією 

забарвленого триметинового комплексу, що утворюється в реакції 

малонового диальдегіду в кислому середовищі з двома молекулами 

тіобарбітурової кислоти. Максимум поглинання даного комплексу становив 

532 нм [75]. 

Активність АОЗ організму оцінювали за активністю СОД, яку 

визначали фотоколориметричним методом із визначенням швидкості 

інгібування останньої шляхом аутоокислення адреналіну до адренохрому 

[10]. 

Рівень ендогенної метаболічної інтоксикації оцінювали за вмістом у 

сироватці крові МСМ, метод визначення яких базується на осадженні 

високомолекулярних білків під впливом хлорної  кислоти за допомогою 

етилового спирту та вуглекислого калію із наступною фотометрією при 254 

нм [17]. 

Концентрацію ОМБ визначали за методом Дубиніної Е.Е. [25], принцип 

якого базується на реакції взаємодії окислених амінокислотних залишків 

білків з 2,4-динітрофенілгідразином з утворенням похідних 2,4-

динітрофенілгідразонів та вимірюванням їх оптичної щільності.  

Вивчали стан системи NO шляхом визначення стабільних метаболітів 

NO – нітритів та активності сумарної NOS. Рівень нітритів оцінювали за 

допомогою реакції із сульфаніловою кислотою, в результаті якої 

утворюються діазосполуки, з наступним проведенням реакції із 

застосуванням α-нафтилетилендіаміну з подальшим утворенням похідного 

червоного кольору (азобарвник). При цьому існує пряма залежність між 

концентрацією нітритів та інтенсивністю забарвлення. В залежності від 

різниці концентрації нітритів до і після інкубації гомогенату тканин 

оцінювали активність NOS [159]. 
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2.3. Інструментальні методи 

Ультрасонографічне обстеження хворих проводилося за допомогою 

апарату «Logiq - 200 PRO» (General Electric, США).  

З метою визначення ролі СНБР у патогенезі ентеропатії на фоні ЦД 2-

го типу всім хворим проводили ДВТ з лактулозою. Методика проведення 

ДВТ полягала у вимірюванні концентрації водню у повітрі на апараті 

«Gastro+ Gastrolyzer» виробництва «Bedfont Scientific” (Великобританія), яке 

видихає пацієнт після навантаження лактулозою. Розчин лактулози готували 

шляхом розведення 1 саше (10 г порошку), що містить 9,5 г лактулози, у 250 

мл води. Натще виконували вимірювання базального рівня концентрації 

водню, після чого пацієнт випивав розчин лактулози. Повторні дослідження 

концентрації водню проводились на 15, 30, 60, 90, 120 хвилинах і за 

необхідності – на 150 та 180 хвилинах тесту. Тест вважався позитивним при 

підвищенні концентрації водню вище 20 ppm на 30 хвилині вимірювання. У 

хворих з наявністю диспептичних проявів під час проведення тесту, СНБР 

вважається наявним і при підвищенні H2 на 5 ppm.  

Відсутність підвищення концентрації водню в повітрі, що видихається 

протягом 3-х годин свідчить про те, що мікрофлора кишечника не виділяє 

водень, а хворий вважається не H2-продуцентом. 

Електрокардіографічне дослідження проводилось за допомогою 

апарату «Heart Screen 112D».  

 

    2.4. Мікробіологічні методи 

Мікробіологічне дослідження фекалій проводилося за допомогою 

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

(біфідобактерії), середовища Ендо (група кишкової палички), середовища 

ЖСА (стафілокок), середовища Сабуро (гриби роду Candida), 

гемосередовища (гемолізуючий стрептокок). Використовували термостат 

«ТС – 1/80», мікроскоп «ЛОМО МИКМЕД-1». 
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2.5. Метод оцінки показника якості життя  

Європейський опитувальник якості життя – 5 направлень (EuroQuality 

of life – 5 Dimentions, або EuroQol – 5D) розроблений групою дослідників 

Великобританії, Норвегії, Фінляндії, Швеції. Після численних доробок тест 

складається із двох частин. Перша частина тесту відображає 5 сфер здоров’я: 

мобільність, самообслуговування, активність у виконанні звичайної 

повсякденної роботи, біль, зміни настрою. Відповіді надаються у трьох 

рівнях: перший – норма; другий – помірні зміни; третій – виражені 

порушення. Проведення тестування не потребує багато часу.  

При оцінці результатів проводиться кодування пунктів кожного 

першого – 1, другого – 2, третього – 3. Так, тест пацієнта, який відповів на 

запитання мобільність 1, самообслуговування 1, активність у виконанні 

звичайної повсякденної роботи 2, біль 2, зміни настрою 3 представляється 

сукупністю цифр 11223.  

За допомогою коефіцієнтів для кожного рівня підраховується 

загальний бал. Результат 1,0 відповідає найвищому, а бал - 0,59 –  

найнижчому показнику якості життя. У другій частині тесту пацієнт 

самостійно оцінює свій рівень якості життя за допомогою шкали у вигляді 

термометра з градацією від 100 до 0 [8].  

 

2.6. Методи математико-статистичного аналізу  

Отримані дані біохімічних, інструментальних методів дослідження 

обробляли методом варіаційної статистики Стьюдента-Фішера, визначали 

середнє значення для кожного варіаційного ряду (М), середньоквадратичного 

відхилення, середньої помилки (m), кореляційний аналіз проводився за 

Пірсоном. 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. 
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 РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ ТА КЛІНІЧНОГО 

ПЕРЕБІГУ ЕНТЕРОПАТІЇ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО 

ТИПУ 

 

3.1. Особливості клінічної симптоматики у хворих на цукровий діабет 2-

го типу, змін мікробіоценозу кишечника та їх вплив на якість життя у 

хворих на ЦД 2-го типу 

Під час первинного обстеження хворих на ЦД 2-го типу з ДЕ 

пацієнтами власноруч були заповнені анкети, за якими пацієнти фіксували 

скарги з боку ШКТ за останній місяць перед прибуттям на санаторно-

курортне лікування у санаторій «Березовий гай». За результатами даних 

анкет виявлено, що абдомінальний біль турбував всіх хворих як І групи, так і 

ІІ групи. Проте у пацієнтів мали місце відмінності характеристик больового 

синдрому залежно від переважання у клінічній картині закрепів або діареї.  

Так, у хворих І групи з переважанням закрепів абдомінальний біль 

низької інтенсивності виявлено у 17 (23,6%) пацієнтів, помірної 

інтенсивності – у 31 (43,1%), чітко виражений – у 18 (25%), сильний – у 6 

(8,3%) хворих. У пацієнтів ІІ групи з переважанням діареї відмічалась більша 

інтенсивність больового синдрому, а саме абдомінальний біль низької 

інтенсивності спостерігався у 6 (11,1%) пацієнтів, помірної інтенсивності – у 

13 (24,1%), виражений – у 24 (44,4%), сильний – у 11 (20,4%) хворих. 

 За переважанням діареї у клінічній симптоматиці ДЕ зареєстровано 

більшу частоту виникнення абдомінального болю. Так, пацієнтів І групи з 

переважанням закрепів абдомінальний біль виникав періодично, турбував 

один раз в 2-3 дні і асоціювався з тривалістю часу затримки випорожнень. 

Після випорожнення біль значно зменшувався  за інтенсивністю або зникав. 

 У хворих ІІ групи з переважанням діареї абдомінальний біль 

відмічався щодня із різною частотою виникнення протягом доби від 1-2 рази 

на добу до 4-5 разів на добу, що мало зв'язок з характером їжі та/або актом 

дефекації. Виявлені особливості абдомінального больового синдрому у 
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групах порівняння пов’язані із гіпо- або гіперкінетичними змінами моторної 

функції кишечника на фоні порушень вуглеводного обміну, а саме стадії 

субкомпенсації і як наслідок – коливаннями рівня глюкози сироватки крові. 

Другим, не менш важливим аспектом формування даної клінічної картини, є 

розвиток ускладнень ЦД 2-го типу, в першу чергу, діабетичної 

полінейропатії (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Клінічна симптоматика уражень ШКТ у хворих на ЦД 2-го типу із 

діабетичною ентеропатією, асоційованою з СНБР 

Симптоми І група (n=72) ІІ група (n=54) 

Абдомінальний біль та дискомфорт 72 (100%) 54 (100%) 

Відчуття важкості у правому підребер'ї 46 (63,9%) 24 (44,4%) 

Нудота 54 (75%) 38 (70,4%) 

Відрижка повітрям 44 (61,1%) 35 (64,8%) 

Печія 20 (27,8%) 17 (31,5%) 

Закрепи 72 (100%) - 

Метеоризм 72 (100%) 54 (100%) 

Діарея - 54 (100%) 

 

За даними анкетування у пацієнтів І групи з переважанням закрепів на 

фоні гіпомоторної дисфункції відмічалась виражена і висока інтенсивність 

симптомів нудоти і печії (табл. 3.1). За переважання у клінічній картині діареї 

у хворих ІІ групи нудота і печія були низької і помірної інтенсивності, а 

відчуття метеоризму характеризувалось високою інтенсивністю і завдавало 

значного дискомфорту для пацієнтів (табл. 3.1). 

З цієї точки зору особливої уваги заслуговує дослідження 

мікробіоценозу кишечнику даної категорії хворих. На фоні ДЕ з 
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переважанням закрепу у пацієнтів І групи відмічалось поступове зростання 

концентрації водню із максимальними значеннями на 60 та 90 хвилинах 

(28,09±3,5) ppm і (30,71±4,09) ppm відповідно. За наявності ентеропатії з 

діарейним синдромом у хворих ІІ групи виявлено наявність двох піків на 15 і 

30 хвилинах із концентрацією водню (34,26±4,08) ppm і (38,92±3,94) ppm 

відповідно. На 60-й хвилині відмічалось зниження рівня водню (16,47±2,9) 

ppm з його підвищенням на 90 і 120 хвилині – до (42,05±4,12) ppm і 

(40,26±3,1) ppm.   

Отже, у хворих І групи з переважанням закрепів відмічалось 

збільшення часу кишкового транзиту із порушенням функціонування 

ілеоцекального клапану, а за умов переваги діарейного синдрому у пацієнтів 

ІІ групи спостерігалось зростання пропульсивної активності кишечника при 

збереженій функції ілеоцекального клапана.  

За результатами бактеріологічного дослідження калу обстежених 

пацієнтів виявлені відмінності складу просвітної мікрофлори у групах 

порівняння. У 16 (22,2%) пацієнтів І групи  з переважанням закрепів 

відмічалось зниження кількості біфідобактерій, у 41 (56,9%) – зниження 

титру кишкової палички. Одночасно відмічалось зростання титру клебсієли у 

24 (33,3%) пацієнтів, цитробактеру – у 12 (16,7%), протея – у 7 (9,7%), 

стафілококу – у 29 (40,3%) хворих. Наявність грибів роду Candida виявлено у 

11 (15,3%) пацієнтів І групи. У 36 (50%) хворих І групи з перевагою закрепів 

спостерігались поєднані порушення мікробіоценозу кишечника, що 

характеризувались розвитком умовно-патогенної мікрофлори на фоні 

зниження кількості кишкової палички. 

У 38 (70,4%) хворих ІІ групи з переважанням діареї виявлено зниження 

титру біфідобактерій, у 28 (51,8%) – зменшення кількості кишкової палички. 

Одночасно виявлено зростання 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 
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поєднанням зниження титру біфідобактерій, кишкової палички за зростання 

кількості умовно-патогенної мікрофлори. Таким чином, нами виявлені 

диференційовані зміни мікробіоценозу кишечника у хворих на ЦД 2-го типу 

з ДЕ, асоційованою з СНБР. Принциповою відмінністю дисбіозу на фоні 

синдрому діареї було зниження кількості облігатної мікрофлори, а саме 

біфідобактерій, що у свою чергу, призводить до зростання частки впливу 

умовно-патогенної мікрофлори із формуванням запалення у стінці 

кишечника, яке супроводжується зростанням вивільнення серотоніну [71]. 

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

відмічалось зниження якості життя пацієнтів. Незалежно від характеру 

порушення моторики кишечника, у хворих обох груп відмічались незначні і 

помірні порушення під час рухів, що чітко асоціювались із ступенем 

діабетичнї полінейропатії і склали 76,9% від загальної кількості пацієнтів. У 

категоріях «догляд за собою», «повсякденна діяльність» свої можливості як 

значно ускладнені або помірно ускладнені не відмітив жоден пацієнт, 

ускладнені не значною мірою зазначили 26,9% від загальної кількості 

обстежених хворих.  

Всі пацієнти перед початком лікування відмічали наявність 

«тривоги/депресії», проте надмірно сильної тривоги і депресії не відмітив 

жоден пацієнт. Сильну тривогу і депресію відчували тільки 14,2% хворих. 

Слід зазначити, що під час оцінки показників якості життя, не було виявлено 

суттєвої різниці залежно від переваги синдрому закрепів або діареї у 

клінічній картини моторних порушень кишечнику. Мала місце залежність 

між максимальними значеннями за категоріями визначення і тривалістю 

перебігу ЦД 2-го типу, наявністю вторинних ускладнень та їх коморбідністю. 
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3.2. Вплив порушень вуглеводного обміну на процеси пероксидації 

та ендотеліальну дисфункцію у хворих на ЦД 2-го типу з діабетичною 

ентеропатією  

При оцінці стану вуглеводного обміну обстежених пацієнтів 

виявлено, що ЦД 2-го типу знаходився у стадії субкомпенсації без значущої 

різниці у групах порівняння. Так, концентрація глюкози натще в крові 

перевищувала показники практично здорових у І групі в 2,26 раза, в ІІ групі – 

2,2 раза (табл. 3.2). Одночасно рівень постпрандіальної глікемії зростав у І 

групі в 2,4 раза, а в ІІ групі в 2,5 раза порівняно з нормою (р<0,05) (табл. 3.2). 

Отже, вуглеводний обмін у обстежених пацієнтів знаходився у стадії 

субкомпенсації, що потребувало проведення корекції пероральної 

цукрознижувальної терапії. Зростання показника С-пептиду у хворих І і ІІ 

груп у 2,7 раза відображає наявність периферичної інсулінорезистентності на 

фоні ЦД 2-го типу (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Показники вуглеводного обміну у хворих на ЦД 2-го типу з 

ентеропатією, асоційованою з СНБР 

Об’єкти 

досліджень 

Глюкоза натще, 

ммоль/л 

Постпрандіальна 

глікемія, ммоль/л 

С-пептид, нг/мл 

Практично 

здорові (n=22) 

4,3±0,31 5,3 ±0,39 1,80±0,42 

Хворі І групи 

(n=72) 

9,7±1,91* 12,9±1,25* 4,78±0,54* 

Хворі ІІ групи 

(n=54) 

9,5±1,86* 13,4±1,19* 4,91±0,73* 

Примітка:* – р<0,05 – достовірні відмінності між показниками в 

групах хворих до лікування та практично здоровими. 
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На фоні стадії субкомпенсації вуглеводного обміну спостерігалась 

активація процесів пероксидації. Так, у обстежених пацієнтів виявлено 

зростання концентрації ТБК-реактантів у сироватці хворих І групи в 1,5 раза 

(р<0,001), а в ІІ групі – в 1,6 раза (р<0,05) порівняно з показниками 

практично здорових (табл. 3.3). Концентрація ТБК-реактантів у хворих на ЦД 

2-го типу з ДЕ з переважанням діареї мала тенденцію до підвищення даного 

показника порівняно з пацієнтами І групи з переважанням закрепів. Отже, у 

пацієнтів І групи з ДЕ, асоційованою з СНБР, мала місце більш агресивна 

продукція вільних радикалів, що може бути пов’язано із зростанням 

ендотоксемії внаслідок проникнення токсинів анаеробних бактерій через 

стінку тонкої кишки. На фоні тривалого зростання генерації агресивних форм 

кисню відмічалось виснаження ферментів АОЗ. Так, активність СОД у 

сироватці хворих І і ІІ груп була меншою в 1,5 раза (р<0,05) порівняно з 

практично здоровими (табл. 3.3). Таким чином, наявність СНБР у хворих на 

ЦД 2-го типу з ентеропатією потенціює процеси вільнорадикального 

окислення, поступово призводячи до дефіциту ферментів АОЗ внаслідок їх 

надмірного використання. 

Таблиця 3.3 

Показники вільнорадикального окислення та антиоксидантного 

захисту у хворих на ЦД 2-го типу з ентеропатією, асоційованою з СНБР 

 

Об’єкти досліджень ТБК-реактанти, мкмоль/л СОД, УО/мл 

Практично здорові (n=22) 8,16±0,52 0,95±0,031 

Хворі І групи  (n=72) 12,75±1,19* 0,64±0,021* 

Хворі ІІ групи (n=54) 13,83±1,54* 0,63±0,019* 

Примітка:* – р<0,05 – достовірні відмінності між показниками в 

групах хворих та практично здоровими. 

 

У обстежених пацієнтів на фоні активації процесів вільно- 

радикального окислення виявлено зростання вмісту МСМ у сироватці крові. 
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Так, у хворих І групи з переважанням закрепів вміст МСМ у сироватці крові 

в 1,4 раза перевищував показник практично здорових осіб (табл. 3.4). За умов 

переважання діареї у пацієнтів ІІ групи вміст МСМ у сироватці крові в 1,5 

раза (р<0,01) був вищим за нормальні значення (табл. 3.4). Спостерігалась 

тенденція до підвищення вмісту МСМ у сироватці крові хворих ІІ групи 

порівняно з І групою. Отже, продукція агресивних вільних радикалів на фоні 

субкомпенсації ЦД 2-го типу призводить до зростання утворення МСМ у 

сироватці крові. 

У хворих ІІ групи у сироватці крові відмічалось підвищення вмісту 

ОМБ в 1,3 раза порівняно з практично здоровими (р<0,01) (табл. 3.4). Таким 

чином, можна вважати, що гіпермоторні порушення функції кишечника на 

фоні ДЕ розвиваються на основі гіперпродукції вільних радикалів за умов 

відсутності адекватної компенсації вуглеводного обміну, наявності коливань 

рівня глікемії. Як підтвердження даної гіпотези спостерігається зростання 

вмісту МСМ та ОМБ у сироватці крові пацієнтів. 

 

Таблиця 3.4 

Показники МСМ і ОМБ у хворих на ЦД 2-го типу з ентеропатією, 

асоційованою з СНБР 

Об’єкти досліджень МСМ, УО/мл ОМБ, УО/мл 

Практично здорові (n=22) 0,111±0,01 0,223±0,02 

Хворі І групи (n=72) 0,155±0,012* 0,285±0,01* 

Хворі ІІ групи (n=54) 0,165±0,023* 0,286±0,02* 

Примітка:* – р<0,05 – достовірні відмінності між показниками в 

групах хворих та практично здоровими. 

 

Аналіз стану системи NO у обстежених пацієнтів показав наявність 

зростання активності сумарної NOS у сироватці крові хворих І групи в 2,4 

раза і ІІ групи – в 2,8 раза (р<0,05) (табл. 3.5).  

 



86 
 

Таблиця 3.5 

Показники системи NO у хворих на ЦД 2-го типу з ентеропатією, 

асоційованою з СНБР 

Об’єкти досліджень Нітрити, мкмоль/л NOS, мкмоль/л*хв. 

Практично здорові (n=22) 3,38±0,36 0,59±0,08 

Хворі І групи (n=72) 2,36±0,16* 1,43±0,24* 

Хворі ІІ групи (n=54) 2,35±0,19* 1,67±0,22* 

Примітка:* – р<0,05 – достовірні відмінності між показниками в 

групах хворих та практично здоровими. 

Даний факт свідчить про високий ступінь активності сумарної NOS, що 

можна пояснити підвищенням експресії індуцибельної її форми, в першу 

чергу, на фоні стану субкомпенсації вуглеводного обміну у обстежених ЦД 

2-го типу. 

Додатковим  фактором, що стимулює продукцію індуцибельної форми  

NOS, можна вважати високий рівень генерації агресивних форм кисню. 

Активність NOS у хворих з переважанням діареї корелювала з концентрацією 

ТБК-реактантів у сироватки крові (r=+0,63; р<0,05). Крім того, активність 

NOS у хворих ІІ групи з переважанням діареї на 17% перевищувала 

порівняно з хворими І групи з переважанням закрепів. Отже, формування 

діарейного синдрому розвивалось на фоні активації процесів пероксидації. 

Безумовно більший ступінь зростання активності сумарної NOS за 

переважання діареї зумовлено більш вираженою продукцією прозапальних 

цитокінів на тлі вираженої ендотоксемії. Тривало високий рівень сумарної 

NOS призводить до виснаження як субстрату NO, так і кінцевих метаболітів 

обміну NO. У хворих І і ІІ груп рівень нітритів у сироватці крові знижувався 

в 1,4 раза (р<0,05) (табл. 3.5), що свідчить про зниження синтезу NO і 

створює передумови для розвитку порушень регуляції судинного тонусу, 

формування ендотеліальної дисфункції як патогенетичної основи мікро- і 

макроангіопатій  на фоні ЦД 2-го типу.  
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3.3. Особливості змін сироваткового рівня серотоніну у хворих на 

ЦД 2-го типу з ентеропатією залежно від характеру моторних порушень 

Враховуючи вагому роль серотоніну у функціонуванні моторно-

евакуаторної діяльності ШКТ, нами  досліджено характер змін сироваткового 

рівня 5-НТ у залежності від переважання у клінічній картині ДЕ закрепу або 

діареї. Так, у пацієнтів І групи з переважанням закрепів спостерігалась 

тенденція до зниження сироваткового рівня серотоніну в 1,6 раза порівняно з 

практично здоровими особами (90,79±26,58 проти 145,65±40,7) мкг/л 

(р>0,05) (рис. 3.1).  

 

 

Рис. 3.1 Концентрація серотоніну у сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу з 

ентеропатією, асоційованою з СНБР, мкг/л 

Примітка: * – р<0,05 – достовірні відмінності між показниками у 

хворих ІІ  групи та практично здоровими особами; √ – р<0,05 – достовірні 

відмінності між показниками у хворих І та ІІ  групи.  

Проте у хворих ІІ групи з переважанням діареї виявлено статистично 

значуще зростання рівня серотоніну сироватки крові у 2 рази у порівнянні з 
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особами без захворювань ШКТ (р<0,05) (рис. 3.1). Крім цього сироватковий 

рівень серотоніну у пацієнтів ІІ групи у 3,2 раза перевищував даний показник 

у хворих І групи (р<0,05) (рис. 3.1). Враховуючи, що підвищення рівня 

глюкози в сироватці крові сприяє зростанню продукції серотоніну, можна 

думати, що у хворих на ЦД 2-го типу з ДЕ з переважанням діареї мали місце 

більш часті епізоди гіперглікемії. 

         Висновок. Отримані нами результати на етапі первинного обстеження 

хворих на ЦД 2-го типу з ДЕ переважанням закрепів підтверджує даний 

клінічний випадок. 

Клінічний випадок 1. Хворий Я., 54 р., прибув до санаторію 

«Березовий Гай» ПРАТ СКК «Миргородкурорт» 04.05.2016 р. із діагнозом 

(згідно санаторно-курортної карти): Цукровий діабет 2-го типу, середнього 

ступеня тяжкості, у стадії субкомпенсації. Діабетична ентеропатія зі 

схильністю до закрепів. Діабетична полінейропатія ІІ ст. Діабетична 

мікроангіопатія судин нижніх кінцівок І-ІІ ст. Діабетична ретинопатія обох 

очей. Хронічний панкреатит, у стадії ремісії. Неалкогольний стеатогепатит. 

Ожиріння ІІ ст. за вісцеральним типом, аліментарно-конституційного ґенезу, 

стабільний перебіг. 

При первинному огляді пацієнт скаржився на підвищену 

втомлюваність, зниження працездатності, спрагу, сухість у роті, здуття 

живота, часті закрепи, дискомфорт під час акту дефекації, нічний біль у 

ногах, періодичні судоми в литкових м'язах, заніміння пальців ніг, 

мерзлякуватість. 

Анамнез захворювання. Вважає себе хворим близько шести років, коли 

після перенесеного загострення хронічного панкреатиту вперше 

діагностували гіперглікемію натще 9,1 ммоль/л, а через 2 години після 

прийому їжі – 12,8 ммоль/л, реакція на вміст кетонових тіл у сечі – 

слабопозитивна. Пацієнту було призначено гліклазид МR у дозі 60 мг/добу та 

метформін у дозі 1000 мг/добу, які продовжує приймати і на момент огляду. 

Намагається дотримуватися дієти із обмеженням вуглеводів, постійно 
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контролює рівень глікемії за допомогою власного глюкометра. Протягом 

останніх двох років почали турбувати закрепи, здуття живота. З метою 

виключення органічної патології пацієнту проводилися колоноскопія, 

іригоскопія (жовтень 2015 р.). Періодично самостійно приймав відвари 

послаблюючих трав, ферментні препарати (панкреатин, креон). 

Анамнез життя. Матеріально-побутові умови добрі. Шкідливі звички - 

палить. Туберкульоз, венеричні захворювання, вірусні гепатити В, С 

заперечує. Алергологічний анамнез не обтяжений. Спадковість не обтяжена. 

Відмічає: у 1996 р. – закрита черепно-мозкова травма (внаслідок ДТП), 

переніс гепатит А (зі слів хворого – у юнацькому віці). 

Об'єктивний статус. Загальний стан задовільний. Шкірні покриви чисті, 

звичайного кольору, шкіра стоп суха, гіперкератози. Периферичні набряки 

відсутні. Лімфатичні вузли не збільшені. Підшкірна жирова клітковина 

розвинена за вісцеральним типом – ОТ – 99 см, ІМТ – 36,5 кг/м². 

Дихання через ніс вільне. ЧДР 16 за хвилину. Аускультативно дихання 

в легенях везикулярне, хрипів немає. Пульс 80 ударів за хвилину, ритмічний, 

задовільних властивостей. Межі відносної тупості серця – у нормі. Діяльність 

серця правильна, тони ритмічні, гучні. АТ 130/75 мм.рт.ст. 

Язик вологий, обкладений білим нальотом. Живіт дещо здутий за 

ходом кишечника, безболісний. Край печінки виступає з-під реберної дуги 

+2,0 см. Селезінка не збільшена. Симптом постукування – негативний з обох 

сторін. Випорожнення – 1 раз/2-3 доби, тип калу 1-2 (за Бристольською 

шкалою). Діурез – 3,0 л/добу. 

Під час первинного обстеження нами отримані наступні результати 

додаткових та інструментальних методів дослідження.  

Загальний аналіз крові (05.05.2016 р.): еритроцити - 4,7510¹²/л, Нв - 

144 г/л, лейкоцити – 8,1 109/л, ШОЕ – 4 мм/год, тромбоцити - 310109/л, 

еозинофіли – 1%, паличкоядерні – 5%, сегментоядерні – 61%, лімфоцити – 

21%, моноцити – 12%.  
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Загальний аналіз сечі (05.05.2016 р.): солом'яно-жовта, прозора, реакція 

нейтральна, питома вага – 1022, лейкоцити – 1-2 в п/з, еритроцити – 1-2 в 

полі зору, глюкоза – 4,5 ммоль/л, кетонові тіла – негативна реакція. 

ЕКГ (05.05.2016 р.): ритм синусовий, ЧСС 82 уд/хв, горизонтальне 

положення електричної осі серця, тенденція до гіпертрофії лівого шлуночку. 

УЗД органів черевної порожнини (05.05.2016 р.): печінка збільшена, 

структура однорідна, ехогенність підвищена, виявлено ознаки 

стеатогепатозу; підшлункова залоза не збільшена, структура однорідна, 

ехогенність підвищена. 

Біохімічний аналіз крові (05.05.2016 р.): загальний білірубін – 18,5 

мкмоль/л, АлАТ -  68 Од/л, АсАТ – 51 Од/л, ЛФ – 99 Од/л; холестерин – 6,8 

ммоль/л, тригліцериди – 2,2 ммоль/л. 

Стан вуглеводного обміну оцінювали: за рівнями глюкози крові натще 

– 7,2 ммоль/л та постпрандіальної – 13,1 ммоль/л; концентрацією С-пептиду 

у сироватці крові – 3,1 нг/мл; рівнем НвА1С – 7,1% (показники від 05.05. 

2016 р.) 

Концентрація серотоніну в сироватці крові (05.05.2016 р.) – 70,2 µɡ/L. 

Прооксидантно-антиоксидантний дисбаланс діагностовано на підставі 

наступних результатів: визначення рівня реактантів тіобарбітурової кислоти 

– 15,63 мкмоль/л, активності супероксиддисмутази – 0,5 УО/мл, концентрації 

нітрит-аніонів – 2,47 мкмоль/л, активності сумарної NO-синтази – 1,78 

мкмоль/л*хв, вмісту молекул середньої маси  – 0,18 УО/мл, окисно- 

модифікованих білків – 0,27 УО/мл у сироватці крові (05.05.2016 р.) 

Дихальний водневий тест з лактулозою (05.05.2016 р.): – результат 

позитивний, що дає можливість підтвердити наявність синдрому надмірного 

бактеріального росту (табл. 3.6). 

Мікробіологічне дослідження фекалій (05.05.2016 р.): біфідобактерії – 

<108 КУО/г, лактобактерії – <106 КУО/г , кишкова паличка – 106 КУО/г, 

клебсієла – 104 КУО/г, протей – 104 КУО/г, стафілокок – не виділено, гриби 

роду Candida – не виділено. 
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Таблиця 3.6 

Показники ДВТ з лактулозою у пацієнта Я., 54 роки 

Показники вмісту водню, ррm 

до початку дослідження 4 через 60 хв 10 

через 15 хв 4 через 90 хв 18 

через 30 хв 7 через 120 хв 23 

через 45 хв 7 через 150 хв 17 

 

Підтвердженням отриманих нами результатів первинного обстеження 

пацієнтів із ЦД 2-го типу з діабетичною ентеропатією з переважанням діареї 

є наступний клінічний випадок. 

Клінічний випадок 2. Хвора Д., 55 р., прибула у санаторій «Березовий 

гай» 22.12.2015 року з діагнозом: Цукровий діабет 2-го типу, середнього 

ступеня тяжкості, у стадії субкомпенсації. Діабетична ентеропатія із 

переважанням діареї. Діабетична мікроангіопатія судин нижніх кінцівок ІІ ст. 

Діабетична ретинопатія обох очей, непроліферативна стадія. 

Постхолецистектомічний (1999 р.) синдром. Хронічний панкреатит, у стадії 

ремісії. Аутоімунний тиреоїдит, гіпотиреоз у стадії медикаментозної 

компенсації.  

На первинному прийомі скаржилася на здуття живота, біль у животі до 

акту дефекації, часто рідкі випорожнення 4-5 разів на добу, сухість у роті, 

сухість шкіри, ламкість нігтів, заніміння нижніх кінцівок, загальну слабкість, 

підвищену дратівливість. 

Анамнез захворювання. Вважає себе хворою близько 20-ти років, коли 

вперше почали турбувати загальна слабкість, підвищена втомлюваність, 

спрага, часті нічні сечовипускання. Проведене обстеження виявило 

гіперглікемію, глюкозурію. Було призначено глібенкламід, метформін, 

гіпокалорійну дієту із обмеженням легких вуглеводів, фізичні навантаження 

(на момент виявлення ЦД вага хворої становила 105 кг при зрості 160 см). 

Модифікація способу життя та медикаментозна терапія сприяли компенсації 
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вуглеводного обміну, зниженню маси тіла. Поступово хворій було відмінено 

глібенкламід, із рекомендацією продовжити постійний прийом метформіну. 

Здуття, біль в животі, схильність до рідких випорожнень з'явилися протягом 

останніх 2,5-3-х років. Пацієнтка періодично проходить курси стаціонарного 

лікування (близько 1 разу на 6-12 місяців), санаторно-курортне лікування у 

санаторії «Березовий гай» щорічно із 2008 року. Протягом останніх шести 

місяців із цукрознижуючих препаратів хвора приймає метформін у дозі 2000 

мг на добу, та періодично при погрішностях у харчуванні репаглінід 2-4 мг 

на добу. 

Анамнез життя. Матеріально-побутові умови добрі. Паління, 

зловживання алкоголем заперечує. Туберкульоз, венеричні захворювання, 

вірусні гепатити А, В, С заперечує. Алергія на пилок квітів, шерсть тварин. 

Спадковість обтяжена – у батька ЦД 2-го типу, вторинно інсулінозалежний, 

ожиріння у обох батьків. Із перенесених захворювань відмічає: 

жовчнокам'яну хворобу, у 1999 р. – планова холецистектомія, у 1989 р. – 

тонзилектомія, із 2009 р. – страждає на аутоімунний тиреоїдит, гіпотиреоз, 

постійно приймає L-тироксин у дозі 50 мг на добу (від 03.12.2015 р. – ТТГ 2,1 

мкОд/мл). 

 Об'єктивний статус. Загальний стан задовільний. Шкіра та видимі 

слизові звичайного кольору, чисті. Шкіра стоп суха, тріщини, гіперкератози, 

д, відмічається ламкість та зміна форми нігтів. Периферичні набряки 

відсутні. Лімфатичні вузли не збільшені. Підшкірна жирова клітковина 

розвинена надмірно (ІМТ – 29 кг/м2). 

Дихання через ніс вільне. ЧДР 17 за хвилину. Аускультативно дихання 

в легенях везикулярне, хрипів немає. Пульс 77 ударів за хвилину, ритмічний, 

задовільних властивостей. Межі відносної тупості серця – у нормі. Діяльність 

серця правильна, тони ритмічні, гучні. АТ 125/85 мм.рт.ст. 

Язик вологий, корінь обкладений білим нальотом. Живіт помірно 

здутий, чутливий при пальпації за ходом кишечника. Край печінки не 

виступає з-під реберної дуги. Селезінка не збільшена. Симптом постукування 
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– негативний з обох сторін. Випорожнення – 4-5 разів на добу, тип калу 6-7 

(за Бристольською шкалою). Діурез – 2,8 л/добу. 

Після прибуття у санаторій обстеження хворої включало: 

Загальний аналіз крові (23.12.2015 р.): еритроцити – 4,110¹²/л, Нв - 129 

г/л, лейкоцити – 8,5 109/л, ШОЕ – 13 мм/год, тромбоцити - 170109/л, 

еозинофіли – 5%, паличкоядерні – 3%, сегментоядерні – 57%, лімфоцити – 

25%, моноцити – 10%. 

Загальний аналіз сечі (23.12.2015 р.): світло-жовта, прозора, реакція 

кисла, питома вага – 1017, лейкоцити – 3-5 в п/з, глюкоза – 4,5 ммоль/л, 

кетонові тіла – негативна реакція. 

ЕКГ (23.12.2015 р.): ритм синусовий, ЧСС 79 уд/хв., нормальне 

положення електричної вісі серця. 

УЗД (21.01.2016 р.): печінка не збільшена, структура однорідна, 

ехогенність підвищена; підшлункова залоза не збільшена, однорідна, 

ехогенність підвищена. 

Біохімічний аналіз крові (23.12.2015 р.): загальний білірубін – 17,7 

мкмоль/л, АлАТ -  47 Од/л, АсАТ – 38 Од/л, ЛФ – 81 Од/л; холестерин – 5,45 

ммоль/л, тригліцериди – 2,0 ммоль/л. 

Стан вуглеводного обміну оцінювали за показниками рівня глюкози 

крові (23.12.2015 р.): натще – 9,0 ммоль/л та постпрандіальної – 11,4 ммоль/л, 

вмісту НвА1С – 7,0%; про вираженість інсулінорезистентності свідчило 

підвищення концентрації С-пептиду у сироватці крові (23.12.2015 р.) – 4,1 

нг/мл. 

Концентрація серотоніну у сироватці крові (23.12.2015 р.) – 180,0 µɡ/L. 

Дисбаланс прооксидантно-антиоксидантного статусу хворої 

діагностували на  підставі наступних показників (23.12.2015 р.): визначення 

рівня реактантів тіобарбітурової кислоти – 19,23 мкмоль/л, активності 

супероксиддисмутази – 0,54 УО/мл, концентрації нітрит-аніонів – 1,85 

мкмоль/л, активності сумарної NO-синтази – 2,49 мкмоль/л*хв, вмісту 
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молекул середньої маси  – 0,17 УО/мл, окисно- модифікованих білків – 0,29 

УО/мл у сироватці крові.   

Дихальний водневий тест з лактулозою (23.12.2015 р.) підтвердив 

синдром надмірного бактеріального росту у пацієнтки:  

Таблиця 3.7 

Показники ДВТ з лактулозою у пацієнтки Д., 55 р. 

Показники вмісту водню, ррm 

до початку дослідження 1 через 60 хв 8 

через 15 хв 1 через 90 хв 16 

через 30 хв 2 через 120 хв 20 

через 45 хв 1 через 150 хв 16 

 

Мікробіологічне дослідження фекалій (23.12.2015 р.):  біфідобактерії – 

108 КУО/г, лактобактерії – <106 КУО/г, кишкова паличка – 106 КУО/г, протей 

– 104 КУО/г , клебсієла – 104 КУО/г, стафілокок – не виділено, гриби роду 

Candida – не виділено. 

Хвора консультована неврологом (24.12.2015 р.), діагноз: Діабетична 

симетрична дистальна сенсорно-моторна полінейропатія ІІ ст. Окуліст після 

огляду очного дна пацієнтки встановив діагноз: Діабетична ретинопатія обох 

очей, непроліферативна стадія (25.12.2015 р.). 

 

Результати дослідження, які наведені в даному розділі, висвітлені в 

наступних наукових працях: 

1. Мандрика ЯА, Маслова ГС, Скрипник ІМ. Порушення системи оксиду 

азоту як провідний патогенетичний фактор формування ускладнень 

цукрового діабету 2-го типу. Вісник проблем біології і медицини. 2017;2 

(136):156-61.  

2. Скрипник ІМ, Маслова ГС, Мандрика ЯА, Гопко ОФ, Скрипник РІ. 

Взаємозв'язок порушень мікробіоценозу кишечника із сироватковим рівнем 
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серотоніну у хворих на діабетичну ентеропатію. Сучасна гастроентерологія. 

2018;1(99):16-21.  

3. Мандрика АЯ, Маслова ГС. Роль синдрому надмірного бактеріального 

росту в прогресуванні ендотеліальної дисфункції у хворих на цукровий 

діабет 2-го типу. Матеріали науково - практичної конференції з участю 

міжнародних спеціалістів. Медична наука та клінічна практика; 2016 Травень 

20; Харків. Харків; 2016. с. 61-2.  

4. Maslova G, Skrypnyk I, Mandryka Y. The motoric and dysbiotic disorders 

relationship in the pathogenesis of diabetic enteropathy. Celiac disease and other 

small bowel disorders: Abstr. Symposium 5-6 September 2014; Amsterdam, The 

Netherlands, P. 68.  

5. Maslova G, Skrypnyk I, Mandryka Y. The role of endothelial dysfunction 

and lipid peroxidation in pathogenesis of the enteropathy in diabetes mellitus type 

2 patients. Celiac disease and other small bowel disorders: Abstr. Symposium 5-6 

September 2014; Amsterdam, The Netherlands, P. 68 

6. Maslova GS, Mandryka YA, Skrypnyk IM.  The mechanisms of microbiota 

disorders’ influence on intestinal motor function in patients with diabetes mellitus 

type 2 with enteropathy. From the new and complex concepts to the real patient: 

science and clinic in IBD: Abstr. Symposium 2017  March 31 – April 1; Madrid, 

Spain, P. 73.  

7. Skrypnyk I, Mandryka Y, Maslova G. Enteropathy in patients with diabetes 

mellitus type 2: the role of endothelial dysfunction and lipid peroxidation. UEG 

journal. 21st United European Gastroenterology Week Berlin 2013. Abstract Issue. 

2013;1(1):A.546.  

 

 

 

 

РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ ДО 

ЛІКУВАННЯ ЕНТЕРОПАТІЇ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-
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ГО ТИПУ З УРАХУВАННЯМ МЕДИКАМЕНТОЗНИХ І ПРИРОДНІХ 

ТА ПРЕФОРМОВАНИХ ЧИННИКІВ КУРОРТУ «МИРГОРОД» 

 

4.1. Динаміка клінічної симптоматики, дисбіотичних порушень та 

показників якості життя на фоні диференційованого призначення 

лікувальних комплексів 

 

Повторне анкетування пацієнтів, які проходили комплексне 

санаторно-курортне лікування в умовах санаторію «Березовий гай» із 

диференційованим призначенням медикаментозної терапії та природних та 

преформованих чинників курорту «Миргород» проводили на 21-й день. 

Відмічалась суттєва позитивна динаміка клінічної симптоматики уражень 

кишечника у всіх групах хворих на ЦД 2-го типу з ДЕ, асоційованою з СНБР. 

Відмічалось зменшення інтенсивності проявів та частоти розвитку як 

больового, так і диспепсичного синдромів (табл. 4.1; табл. 4.2).  

Так, під час другого тестування у хворих на ЦД 2-го типу з ДЕ з 

переважанням закрепів абдомінальний біль і дискомфорт продовжували 

турбувати  13 (36,1%) пацієнтів І-А підгрупи і 9 (25%) хворих І-В підгрупи 

(табл. 4.1). Проте відмічалось зменшення інтенсивності і частоти виникнення 

болю, розвиток якого більшість пацієнтів пов’язувало із порушенням 

дієтичних рекомендацій і вживанням надмірної кількості продуктів, багатих 

клітковиною. Так, у хворих І-А підгрупи, що з метою корекції СНБР 

отримували монотерапію симбітером, на 21-й день лікування чітко 

виражений і сильний біль не зустрічався, абдомінальний біль помірної 

інтенсивності виявлено у 4 (11,1%) хворих, низької інтенсивності – у 9 (25%) 

хворих. У хворих І-В підгрупи, які отримували у складі комплексного 

санаторно-курортного лікування послідовну терапію СНБР рифаксиміном і 

симбітером, сильний, чітко виражений, помірної інтенсивності 

абдомінальний біль не відмічався, у 9 (25%) хворих даної групи біль у животі 

характеризувався низькою інтенсивністю (4.1). 
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Таблиця  4.1 

Динаміка клінічної симптоматики уражень ШКТ на фоні 

проведеного лікування у хворих на ЦД 2-го типу з переважанням 

закрепу  

Симптоми Підгрупа І-А (n=36) Підгрупа І-В (n=36) 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Абдомінальний біль 

та дискомфорт 

36 (100%) 13 (36,1%) 36 (100%) 9 (25%) 

Відчуття важкості у 

правому підребер'ї 

21 (58,3%) 9 (25%) 25 (69,4%) 5 (13,8%) 

Нудота 28 (77,7%) 5 (13,8%) 26 (72,2%) 4 (11,1%) 

Відрижка повітрям 21 (58,3%) 9 (25%) 23 (63,8%) 3 (8,3%) 

Печія 9 (25%) 3 (8,3%) 11 (30,5%) 1 (2,7%) 

Закрепи 36 (100%) 9 (25%) 36 (100%) 1 (2,7%) 

Метеоризм 36 (100%) 13 (36,1%) 36 (100%) 3 (8,3%) 

 

Паралельно відчуття важкості у правому підребер’ї продовжувало 

турбувати 9 (25%) хворих І-А підгрупи і 5 (13,8%) хворих І-В підгрупи. У І-А 

підгрупі періодичну нудоту відзначали 5 (13,8%), печію – 3 (8,3%) хворих. У 

І-В підгрупі, пацієнти якої отримували ступеневу терапію СНБР 

рифаксиміном і симбітером, періодичну нудоту відмічали 4 (11,1%),  печію – 

1 (2,7%) хворих. Закрепи турбували 9 (25%) хворих І-А підгрупи і 1 (2,7%) 

хворих І-В підгрупи. Метеоризм відмічали 13 (36,1%) пацієнтів І-А підгрупи 

і 3 (8,3%) хворих І-В підгрупи.  

Отже, протягом 21-го дня комплексного санаторно-курортного 

лікування спостерігалась виражена позитивна динаміка усунення скарг з 

боку як верхніх, так і нижніх відділів ШКТ. Отримані нами результати 

пов’язані із контролем вуглеводного обміну, призначенням α-ліпоєвої 

кислоти, корекцією мікробіоценозу кишечника, а також застосуванням 
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природних та преформованих чинників курорту «Миргород». Розроблена 

методика прийому ММВ у хворих з синдромом закрепу дозволяє 

стимулювати моторику ШКТ, виділення шлункового соку, зокрема 

хлористоводневої кислоти, покращити жовчовиділення, що приводить до 

усунення проявів гіпомоторної дисфункції ШКТ на всьому його протязі. 

Стимулюючим і одночасно знеболюючим ефектом володіє СМС у 

спеціальних режимах, запропонованих для хворих із зниженою моторикою 

гастроінтестінального тракту. 

В підгрупах ІІ-А і ІІ-В з переважанням діареї на фоні проведеного 

комплексного санаторно-курортного лікування також спостерігалось значне 

зменшення проявів як абдомінального больового, так і диспепсичного 

синдромів. Так, абдомінальний біль реєстрували 9 (34,6%) хворих ІІ-А 

підгрупи, що на фоні комплексного санаторно-курортного лікування 

отримували з метою корекції СНБР монотеріпію симбітером, із них біль 

низької інтенсивності відмічався у 6 (23%), помірної інтенсивності – у 3 

(11,5%) хворих, чітко виражений та інтенсивний абдомінальний біль не 

зафіксований. У ІІ-В підгрупі, пацієнти якої отримували послідовну терапію 

рифаксиміном і симбітером, абдомінальний больовий синдром низької 

інтенсивності фіксували тільки 4 (15,3%) пацієнтів, біль помірної 

інтенсивності, чітко виражений та сильний не спостерігався. Також 

зменшилась частота виявлення абдомінального болю, прояви якого хворі 

пов’язували із порушеннями дієти та вживанням великої кількості овочів. 

Також зберігався зв'язок розвитку абдомінального больового синдрому із 

проявами діарейного синдрому.  

Одночасно у ІІ-А підгрупі відчуття важкості у правому підребер’ї 

турбувало 7 (26,9%) хворих, відрижка повітрям, печія – 4 (15,3%), нудота – 6 

(23%),  діарея – 6 (23%), метеоризм – 9 (34,6%) пацієнтів (табл. 4.2.). У ІІ-В 

підгрупі відчуття важкості у правому підребер’ї турбувало 5 (17,8%) хворих, 

нудота – 2 (7,14%), відрижка повітрям –1(3,6%), епізоди блювання не 

спостерігались. Прояви діарейного синдрому у ІІ-В підгрупі було 
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зареєструвано у 1 (3,6%) хворого, що пов’язано з порушеннями у дієті. 

Метеоризм відмічався у 2 (7,14%) хворих (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Динаміка клінічної симптоматики уражень ШКТ на фоні проведеного 

лікування у хворих на ЦД із ентеропатією з переважанням діареї 

Симптоми Підгрупа ІІ-А (n=26) Підгрупа ІІ-В (n=28) 

До лікування Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Абдомінальний 

біль та дискомфорт 

26 (100%) 9 (34,6%) 28 (100%) 4 (14,3%) 

Відчуття важкості у 

правому підребер'ї 

11 (42,3%) 7 (26,9%) 13 (46,4%) 5 (17,8%) 

Гіркота у роті 19 (73,0%) 4 (15,3%) 18 (50%) 2 (7,14%) 

Нудота 19 (73,0%) 6 (23,0%) 19 (52,8%) 2 (7,14%) 

Епізоди блювання  5 (19,2%) 1 (3,8%) 6 (21,4%) 0 (0%) 

Відрижка повітрям 19 (73,0%) 4 (15,3%) 16 (57,1%) 1 (3,6%) 

Печія 9 (34,6%) 4 (15,3%) 8 (28,6%) 0 (0%) 

Діарея 26 (100%) 6 (23,0%) 28 (100%) 1 (3,6%) 

Метеоризм 26 (100%) 9 (34,6%) 28 (100%) 2 (7,14%) 

 

Безумовно усунення клінічних проявів ураження ШКТ обумовлено 

комплексним підходом. По-перше, всім пацієнтам було проведено корекцію 

цукрознижувальної терапії, що дозволило досягти компенсації вуглеводного 

обміну. По-друге, пацієнти в якості базисної терапії отримували α-ЛК, яка 

виступає у якості субстрату у процесах окислення, також вона є коферментом 

дегідрогеназ α-кетокислот та системи розщеплення гліцину, приймаючи 

участь у реакції окислення пірувату, циклі лимонної кислоти, метаболізмі 

амінокислот. α-ЛК пригнічує глікування білків, ліквідуючи гіпоксію 

нервових закінчень та покращуючи процеси мікроциркуляції. Отже, 

застосування α-ЛК дозволяє позитивно впливати на ускладнення ЦД, такі як 
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мікроангіопатії, полінейропатії, покращуючи трофіку і функціонування 

тканин, у тому числі і ШКТ [19, 29, 216]. Не менше значення для отримання 

позитивних клінічних результатів мало комплексне санаторно-курортне 

лікування, яке включало застосування диференційованих режимів 

призначення ММВ та СМС із урахуванням гіпермоторної дисфункції 

гастроінтестінального тракту у хворих з переважанням діареї.  

Слід зазначити, що на характер динаміки клінічної симптоматики 

впливала ефективність терапії СНБР. Під час повторного проведення ДВТ з 

лактулозою хворим на ЦД 2-го типу з ентеропатією, асоційованою з СНБР, 

зафіксовано суттєву позитивну динаміку. За умов призначення монотерапії 

симбітером нормалізація показників ДВТ досягнута у 24 (66,7%) пацієнтів І-

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

переважанням діарейного синдрому. У пацієнтів І-В і ІІ-В підгруп, які на 

фоні базисного санаторно-курортного лікування отримували послідовну 

терапію рифаксиміном і симбітером відмічалась нормалізація показників 

ДВТ у 31 (86,1%) і 26 (92,9%) хворих відповідно. 

За результатами бактеріологічного дослідження калу обстежених 

пацієнтів на 21-й день виявлено, що усунення СНБР супроводжувалось  

нормалізацією складу просвітної мікрофлори у всіх підгрупах порівняння. 

Так, у хворих І-А підгрупи на фоні монотерапії симбітером порушення 

мікробіоценозу зареєстровано у 12 (33,3%), що характеризувалось 

зниженням рівня біфідобактерій у 4 (11,1%) хворих, зниженням титру 

кишкової палички – у 9 (25%) пацієнтів. Паралельно збільшення титру 

клебсієли виявлено у 4 (11,1%) пацієнтів, цитробактеру – у 2 (5,6%), протея – 

у 2 (5,6%), стафілокока – у 6 (16,7%), грибів роду Candida – у 2 (5,6%) хворих 

І-А підгрупи, що отримували монотерапію симбітером (табл. 4.3).  

У І-В підгрупі, пацієнти якої з метою корекції порушень 

мікробіоценозу отримували послідовну рифаксиміном і симбітером, 

порушення мікробіоценозу кишечника зберігалось тільки у 4 (11,1%) хворих: 

у 1 (2,8%) пацієнта виявлені комбіновані зміни, а саме зниження титру 
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біфідобактерій, кишкової палички та зростання кількості клебсієли, у 2 

(5,6%) хворих на фоні зниження кількості кишкової палички спостерігалось 

зростання кількості стафілокока, і у 2 (5,6%) відмічалось ізольоване 

зменшення кількості кишкової палички (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Динаміка змін просвітної мікрофлори у хворих на ЦД 2-го типу з 

ентеропатією з переважанням закрепів на фоні лікування 

Досліджувані 

показники 

Підгрупа І-А (n=36) Підгрупа І-В (n=36) 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Зниження 

біфідобактерій 

9 (25%) 4 (11,1%) 7(19,4%) 1 (2,8%) 

Зниження E.coli 19 (52,8%) 9 (25%) 22 (61,1%) 4 (11,1%) 

Зростання 

клебсієли 

11 (30,6%) 4 (11,1%) 13 (36,1%) 1 (2,8%) 

Зростання 

цитробактеру 

7 (19,4%) 2 (5,6%) 6 (16,7%) 0 

Зростання 

протею 

3 (8,3%) 2 (5,6%) 4 (11,1%) 0 

Зростання 

стафілокока 

14 (38,9%) 6 (16,7%) 15 (41,7%) 2 (5,6%) 

Гриби роду Candida 7 (19,4%) 2 (5,6%) 4 (11,1%) 0 

 

На 21-й день лікування у групі хворих на ЦД 2-го типу з ДЕ з 

переважанням діареї спостерігалось досягнення різної ефективності 

нормалізації мікрофлори кишечника залежно від запропонованих 

лікувальних комплексів. Так, у підгрупі ІІ-А, пацієнти якої отримували 

монотерапію симбітером, зберігалось зменшення кількості біфідобактерій у 8 

(30,7%), кишкової палички – у 3 (11,5%) хворих, що поєднувалось із 
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зростанням кількості клєбсієли у 2 (7,6%) пацієнтів, цитробактеру – у 1 

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

(табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Динаміка змін просвітної мікрофлори у хворих на ЦД 2-го типу з 

ентеропатією з переважанням діареї на фоні лікування 

Досліджувані 

показники 

Підгрупа ІІ-А (n=26) Підгрупа ІІ-В (n=28) 

До лікування Після 

лікування 

До лікування Після 

лікування 

Зниження 

біфідобактерій 

20 (76%) 8 (30,7%) 18 (64,3%) 1 (3,6%) 

Зниження 

E.coli 

15 (57%) 3 (11,5%) 13 (46,4%) 1 (3,6%) 

Зростання 

клєбсієли 

7 (26,6%) 2 (7,6%) 8 (28,8 %) 1 (3,6%) 

Зростання 

цитробактеру 

2 (7,6%) 1 (3,8%) 0 0 

Зростання 

протею 

0 0 0 0 

Зростання 

стафілокока 

7 (26,6%) 3 (11,4%) 9  (32,4%) 2 (7,2%) 

Гриби роду 

Candida 

7 (26,6%) 1 (3,8%) 5 (18 %) 0 

 

У підгрупі ІІ-В на фоні послідовного призначення рифаксиміну і 

симбітеру порушення кількісного складу мікрофлори кишечника відмічалось 

лише у 2 (7,2%) пацієнтів, з них у 1 (3,6%) хворого відмічалось зменшення 

кількості біфідобактерій і зростанням титру стафілокока і у 1 (3,6%) хворого 
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спостерігалось зростання титрів клєбсієли і стафілококу на фоні зниження 

титру кишкової палички (табл. 4.4).  

У динаміці комплексного санаторно-курортного лікування із 

урахуванням корекції вуглеводного обміну на фоні покращення загального 

стану пацієнтів, зменшення проявів скарг з боку ШКТ відмічалась чітка 

тенденція до покращення показників якості життя за шкалою EQ-5D без 

статистично значущої різниці у групах порівняння (табл. 4.5).  

Таблиця 4.5 

Динаміка якості життя хворих на ЦД 2-го типу з ентеропатією за 

шкалою EQ-5D 

Групи пацієнтів Індекс EQ-5D Термометр  EQ-5D 

І-А 

(n=36) 

До лікування 0,51±0,28 54,7±14,6 

Після лікування 0,69±0,31 71,4±16,3 

І-В 

(n=36) 

До лікування 0,52±0,34 53,9±15,7 

Після лікування 0,73±0,29 75,2±15,9 

ІІ-А 

(n=26) 

До лікування 0,46±0,33 50,2±14,3 

Після лікування 0,61±0,29 65,5±13,6 

ІІ-В 

(n=28) 

До лікування 0,47±0,31 49,7±14,9 

Після лікування 0,69±,0,30 71,3±15,1 

 

Так, на фоні призначених лікувальних комплексів у пацієнтів І-А і ІІ-

А підгруп індекс EQ-5D і «термометр» підвищились у 1,3 раза, а у хворих  в 

І-В і ІІ-В підгруп – в 1,4 раза (р>0,05). Проте у кожній категорії оцінювання 

відмічалось зменшення інтенсивності параметру, що цілком можна 

характеризувати як позитивний результат.  
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Аналізуючи отримані результати, слід зазначити, що комплексний 

підхід до лікування хворих на ЦД 2-го типу з урахуванням провідних 

патогенетичних механізмів формування вторинних ускладнень можна 

вважати максимально ефективним. Першим етапом лікування даної категорії 

пацієнтів є контроль глікемії, що впливає як на наявний стан пацієнтів, так і 

на формування та прогресування ускладнень ЦД. Враховуючи високий 

відсоток вторинних уражень центральної та периферичної нервової системи, 

включення до складу лікувальних комплексів α-ЛК дозволило не тільки 

покращити іннервацію, але також і вплинути на процеси сприйняття болю. 

Безумовно, поява абдомінального больового синдрому, метеоризму у хворих 

з ДЕ також пов’язане із порушеннями кількісного і якісного складу 

мікробіоценозу кишечника. В цьому аспекті послідовне призначення 

рифаксиміну та симбітеру має вагоме терапевтичне значення. Усунення 

больового синдрому, моторних розладів ШКТ значно покращує якість життя 

пацієнтів у категоріях «рухливість», «біль/дискомфорт», «тривога/депресія». 

Покращенню емоційного стану хворих безумовно впливає лікування в 

умовах санаторію, що надає можливість отримувати комплексний 

терапевтичний вплив медикаментозних препаратів та природних і 

преформованих чинників курорту «Миргород».   

 

4.2. Динаміка показників вуглеводного обміну, прооксидантно-

антиоксидантного статусу, системи оксиду азоту у хворих на ЦД 2-го 

типу з ентеропатією на фоні комплексного лікування 

Лікування хворих на ЦД 2-го типу необхідно розпочинати з корекції 

вуглеводного обміну, що є провідною умовою успіху усунень ускладнень 

діабету, в тому числі і з боку ШКТ. Нами була проведена корекція 

цукрознижувальної терапії (метформін як монотерапія, комбінацію 

метформіну і похідних сульфонілсечовини, метформін і ДПП-4, метформін і 

SGLT2) під динамічним контролем показників глікемії натще, 

постпрандіальної глікемії та С-пептиду. Під час повторної оцінки стану 
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вуглеводного обміну на 21-й день комплексного санаторно-курортного 

лікування зафіксовано досягнення стану компенсації у всіх обстежених 

хворих. Концентрація  в крові глюкози натще знизилась в 1,4 раза в І-А і І-В 

підгрупах (р<0,05) хворих з переважанням закрепів порівняно із показниками 

до лікування (табл. 4.6).  

Таблиця 4.6 

Показники вуглеводного обміну до та після лікування у хворих на 

ЦД 2-го типу з ентеропатією, асоційованою з СНБР 

Об’єкти досліджень Глюкоза 

натще, 

ммоль/л 

Постпрандіальна 

глікемія, ммоль/л 

С-пептид, 

нг/мл 

Практично здорові (n=22) 4,3±0,31 5,3 ±0,39 1,80±0,42 

І-А 

(n=36) 

До лікування 9,69±1,81* 13,1±1,22* 4,83±0,49* 

Після лікування 6,64±0,71√ 8,33±1,12√ 4,427±0,85 

І-В 

(n=36) 

До лікування 9,71±1,95* 12,7±1,29* 4,73±0,59* 

Після лікування 6,56±0,69√ 8,27±1,08√ 4,52±0,99 

ІІ-А 

(n=26) 

До лікування 9,53±1,73* 13,1±1,24* 4,94±0,77* 

Після лікування 6,38±0,45√ 8,53±1,22√ 4,56±0,83 

ІІ-В 

(n=28) 

До лікування 9,47±1,93* 13,7±1,14* 4,82±0,69* 

Після лікування 6,42±0,55√ 8,67±1,18√ 4,62±0,91 

Примітка:* – р<0,05 – достовірні відмінності між показниками в 

групах хворих до лікування та практично здоровими; √ – р<0,05 – достовірні 

відмінності між показниками в групах хворих до та після лікування. 

Концентрація  в крові глюкози натще у хворих з переважанням діареї 

знизилась як у ІІ-А, так і ІІ-В підгрупах в 1,5 раза (р<0,05) порівняно з 

результатами первинного обстеження. 
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Рівень постпрандіальної глікемії в крові на 21-й день лікування 

зменшився в 1,6 раза у хворих І-А  і ІІ-В підгруп (р<0,05) та у 1,5 раза у 

пацієнтів І-В і ІІ-А (р<0,05) порівняно з даними, отриманими під час 

первинного обстеження (табл. 4.6). Мінімальна динаміка без статистичних 

відмінностей спостерігалась при оцінці рівня С-пептиду, показники якого не 

відрізнялось у хворих груп порівняння (табл. 4.6). Таким чином, 

індивідуальна корекція цукрознижувальної терапії дозволила досягти 

компенсації вуглеводного обміну. Відсутність суттєвої динаміки С-пептиду 

зумовлена коротким періодом лікування і збереженням явищ 

інсулінорезистентності і гіперінсулінемії на фоні ЦД 2-го типу. 

Таблиця 4.7 

Показники вільнорадикального окислення та антиоксидантного 

захисту до та після лікування у хворих на ЦД 2-го типу з ентеропатією, 

асоційованою з СНБР  

Об’єкти досліджень ТБК-реактанти, 

мкмоль/л 

СОД, 

УО/мл 

Практично здорові  (n=22) 8,16±0,92 0,95±0,031 

І-А 

(n=36) 

До лікування 12,9±1,07* 0,64±0,022* 

Після лікування 10,2±0,79 0,75±0,026√ 

І-В 

(n=36) 

До лікування 12,6±1,01* 0,65±0,026* 

Після лікування 9,10±0,78√ 0,86±0,019√ 

ІІ-А 

(n=26) 

До лікування 13,89±0,97* 0,63±0,023* 

Після лікування 11,1±0,88 0,71±0,024√ 

ІІ-В 

(n=28) 

До лікування 13,76±0,98* 0,64±0,021* 

Після лікування 9,24±1,01√ 0,83±0,032√ 
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Примітка:* – р<0,05 – достовірні відмінності між показниками в 

групах хворих до лікування та практично здоровими; √ – р<0,05 – достовірні 

відмінності між показниками в групах хворих до та після лікування. 

Досягнення стану компенсації вуглеводного обміну дозволило 

зменшити активність процесів ПОЛ. Так, концентрація ТБК-реактантів у 

сироватці крові хворих І-В і ІІ-В підгрупи достовірно зменшилась в 1,4 і 1,5 

раза (р<0,05) відповідно порівняно з показниками до лікування (табл. 4.7).  

У пацієнтів І-А і ІІ-А підгруп спостерігалась тенденція до зниження 

рівня ТБК-реактантів у сироватці крові в 1,3 раза (р<0,05) у порівнянні з 

даними до лікування, що свідчить про вагоме значення порушень 

мікробіоценозу в активації процесів ПОЛ (табл. 4.7). 

Активність СОД у сироватці крові зросла у хворих І-А і ІІ-А підгруп в 

1,2 раза (р<0,05) та І-В і ІІ-В підгрупах в 1,3 раза (р<0,05) порівняно із 

показниками до лікування (табл. 4.7). 

Таким чином, проведення ефективної корекції СНБР як складової 

комплексного терапевтичного підходу у хворих на ЦД 2-го типу з 

ентеропатією дозволяє зменшити активність продукції агресивних форм 

кисню, що приводить до відновлення можливостей системи АОЗ.  

На 21-й день комплексного санаторно-курортного лікування статично 

значуща динаміка показника рівня МСМ у сироватці крові відмічалась тільки 

у підгрупах, де корекція СНБР проводилась шляхом послідовного 

призначення рифаксиміну і симбітеру. Слід зазначити, що саме у даних 

підгрупах зареєстровано максимальну ефективність усунення порушень 

мікробіоценозу кишечника, що може свідчити про роль змін кількісного та 

якісного складу мікрофлори тонкої та товстої кишки в активації утворення 

МСМ. Так, у І-В підгрупі з переважанням закрепів на фоні проведеного 

лікування вміст МСМ у сироватці крові зменшився у 1,2 раза, а у пацієнтів ІІ-

В підгрупи з переважанням діареї – в 1,3 раза (р<0,05) порівняно з первинним 

обстеженням (табл. 4.8). 
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Таблиця 4.8 

Рівень МСМ і ОМБ до та після лікування у хворих на ЦД 2-го 

типу з ентеропатією, асоційованою з СНБР  

Об’єкти досліджень МСМ, 

УО/мл 

ОМБ, 

УО/мл 

Практично здорові  (n=22) 0,111±0,01 0,22±0,028 

І-А 

(n=36) 

До лікування 0,155±0,02* 0,28±0,012* 

Після лікування 0,141±0,01 0,25±0,014 

І-В 

(n=36) 

До лікування 0,163±0,01* 0,29±0,018* 

Після лікування 0,133±0,01√ 0,24±0,014√ 

ІІ-А 

(n=26) 

До лікування 0,170±0,02* 0,29±0,023* 

Після лікування 0,141±0,01 0,25±0,024 

ІІ-В 

(n=28) 

До лікування 0,165±0,01* 0,28±0,013* 

Після лікування 0,129±0,01√ 0,23±0,016√ 

 Примітка:* – р<0,05 – достовірні відмінності між показниками в групах 

хворих до лікування та практично здоровими; √ – р<0,05 – достовірні 

відмінності між показниками в групах хворих до та після лікування. 

На фоні комплексного санаторно-курортного лікування достовірне 

зниження вмісту ОМБ у сироватці крові спостерігалось лише у хворих  І-В і 

ІІ-В підгруп, яким з метою усунення СНБР призначалась послідовна терапія 

рифаксиміном та симбітером, а у пацієнтів І-А і ІІ-А підгруп мала місце лише 

тенденція до зниження показника. Так, на 21-й день лікування вміст ОМБ у 

сироватці крові зменшився в 1,2 раза (р<0,05) у хворих І-В і ІІ-В підгруп 

(табл. 4.8).  

Усунення прооксидантно-антиоксидантного дисбалансу у обстежених 

хворих супроводжувалось зниженням активності сумарної NOS у сироватці 

крові хворих І-А підгрупи в 1,5 раза (р<0,05), І-В підгрупи – 1,8 раза (р<0,05), 
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ІІ-А підгрупи – в 1,6 раза, ІІ-В підгрупи – в 2,3 раза (р<0,05) порівняно з 

показниками до лікування (табл. 4.9).  

Таблиця 4.9 

Показники системи NO до та після лікування у хворих на ЦД 2-го 

ІІ типу з ентеропатією, асоційованою з СНБР 

Об’єкти досліджень Нітрити, 

мкмоль/л 

NOS, 

мкмоль/л*хв. 

Практично здорові  (n=22) 3,38±0,36 0,59±0,08 

І-А 

(n=36) 

До лікування 2,34±0,15* 1,46±0,22* 

Після лікування 3,03±0,14√ 0,95±0,26 

І-В 

(n=36) 

До лікування 2,37±0,17* 1,41±0,26* 

Після лікування 3,41±0,18√ 0,76±0,19√ 

ІІ-А 

(n=26) 

До лікування 2,35±0,21* 1,64±0,23* 

Після лікування 3,14±0,16√ 1,01±0,24 

ІІ-В 

(n=28) 

До лікування 2,36±0,28* 1,69±0,21* 

Після лікування 3,44±0,24√ 0,72±0,26√ 

Примітка:* – р<0,05 – достовірні відмінності між показниками в 

групах хворих до лікування та практично здоровими; √ – р<0,05 – достовірні 

відмінності між показниками в групах хворих до та після лікування. 

Одночасно відмічалось зростання рівня нітритів у сироватці крові 

пацієнтів І-А і ІІ-А підгруп в 1,3 раза, а у хворих ІІ-А і ІІ-В підгруп – в 1,4 

раза (р<0,05) порівняно із показниками до лікування (табл. 4.9). Отже, 

система NO і її порушення відіграють вагоме значення у патогенезі ЦД 2-го 

типу, досягнення стадії компенсації якого дозволяє отримати достовірне 

зниження синтазної активності, що супроводжується відновленням рівня NO. 
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Таким чином, наявність ЦД 2-го типу і, тим більше, розвиток його 

ускладнень чітко асоціюються з оксидативним стресом, тривалість перебігу 

якого призводить до виснаження ферментів АОЗ, а також активує експресію 

індуцибельної форми  NOS і потенціює ендотеліальну дисфункцію.  

 

4.3. Особливості змін сироваткового рівня серотоніну у хворих на 

ЦД 2-го типу з ентеропатією залежно від характеру моторних порушень 

Після проведеного комплексного санаторно-курортного лікування на 

фоні покращення загального самопочуття пацієнтів, зменшення скарг з боку 

ШКТ, що характеризувалось зменшенням інтенсивності і зникненням 

абдомінального больового синдрому, диспепсичного синдрому, а також 

нормалізацією моторики за даними ДВТ з лактулозою, відновлення складу 

мікробіоценозу за даними бактеріологічного дослідження калу відмічались 

зміни рівня серотоніну сироватки крові у групах порівняння з тенденцією до 

нормалізації показника. Так, якщо під час первинного обстеження у хворих 

на ЦД 2-го типу з ентеропатією з переважанням закрепів на фоні 

гіпомоторної дисфункції відмічалась тенденція до зниження рівня серотоніну 

сироватки крові, то після проведення комплексного санаторно-курортного 

лікування відмічалась тенденція до зростання рівня серотоніну в сироватці 

крові в 1,2 раза в підгрупі І-А і в 1,4 раза (р>0,05). Зворотна тенденція мала 

місце у підгрупах хворих з ДЕ, асоційованою з СНБР.  

Показник серотоніну сироватки крові, що перевищував до лікування 

значення практично здорових осіб у ІІ-А і ІІ-В підгрупах в 1,9 і 2,0 рази 

відповідно, на 21-й день диференційованого призначення лікувальних 

комплексів мав тенденцію до зниження в 1,5 раза у підгрупі ІІ-А (р>0,05) і 

достовірно зменшувався у 1,8 раза (р<0,05) у ІІ-В підгрупі (табл. 4.10). 

 

 

 

 



111 
 

Таблиця 4.10 

Показники серотоніну сироватки крові у хворих на ЦД 2-го типу з 

ентеропатією, асоційованою з СНБР, в динаміці комплексного лікування 

Об’єкти досліджень Серотонін, µg/L 

Практично здорові  (n=22) 145,65±30,69 

І-А 

(n=36) 

До лікування 87,32±22,8 

Після лікування 109,89±26,8 

І-В 

(n=36) 

До лікування 94,25±30,32 

Після лікування 127,24±28,72 

ІІ-А 

(n=26) 

До лікування 282,12±44,31* 

Після лікування 188,13±34,91 

ІІ-В 

(n=28) 

До лікування 294,71±39,15* 

Після лікування 164,25±26,61√ 

Примітка:* – р<0,05 – достовірні відмінності між показниками в 

групах хворих до лікування та практично здоровими; √ – р<0,05 – достовірні 

відмінності між показниками в групах хворих до та після лікування. 

 

Таким чином, у хворих на ЦД 2-го типу на патогенетичному фоні 

субкомпенсації ЦД потенціюються вторинні ураження органів і систем 

організму, в тому числі і ШКТ. Причинами формування уражень 

гастроінтестінального тракту є, в першу чергу, полінейропатія, мікро- і 

макроангіопатія. Лікування даної категорії пацієнтів у такому разі повинно 

розпочинатись з нормалізації показників вуглеводного обміну. Враховуючи 

вагому роль порушень мікробіоценозу тонкої і товстої кишок, що 

розвиваються у даної категорії пацієнтів за умов метаболічних змін та 

дисмоторики гастроінтестінального тракту, відновлення кількісного і 
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якісного складу мікробіоти має вагоме значення для зменшення активності 

вільнорадикального окислення, ендогенної інтоксикації.   

Підтвердженням отриманих нами даних може бути клінічний випадок. 

Клінічний випадок 1. Хвора М., 52 р., знаходилася на санаторно-

курортному лікуванні у санаторії «Березовий гай» із 02.03.2014 року по 

24.03.2014 року з діагнозом: Цукровий діабет 2-го типу, середнього ступеня 

тяжкості, у стадії субкомпенсації. Діабетична ентеропатія зі схильністю до 

закрепів, асоційована із СНБР. Діабетична симетрична дистальна сенсорно-

моторна полінейропатія ІІ ст. Діабетична мікроангіопатія судин нижніх 

кінцівок ІІ ст. Діабетична ретинопатія обох очей, непроліферативна стадія. 

Неалкогольний стеатогепатит, помірного ступеня активності. Ожиріння І ст. 

за вісцеральним типом, аліментарно-конституційного ґенезу, стабільний 

перебіг. 

При первинному огляді скаржилася на спрагу, сухість у роті, 

періодичне здуття живота, схильність до закрепів, дискомфорт під час акту 

дефекації, важкість у правому підребер'ї, біль у ногах, що посилюється вночі, 

судоми в м'язах гомілок, заніміння нижніх кінцівок, мерзлякуватість, 

роздратованість, підвищену втомлюваність. 

Анамнез захворювання. Вважає себе хворою із 2005 року, коли вперше 

при плановому медичному обстеженні було діагностовано гіперглікемію 

натще 7,1 ммоль/л. Цукрознижуючу терапію не отримувала, намагалася 

дотримуватися дієти із обмеженням вуглеводів, періодично приймала 

арфазетин, рівень глюкози у крові не перевіряла. Погіршення самопочуття 

відчула у 2009 році, коли з'явилися виражена слабкість, спрага, сухість у 

роті, біль та судоми у ногах. Обстеження у сімейного лікаря за місцем 

проживання виявило: глікемія натще – 8,1 ммоль/л, постпрандіальна – 11,2 

ммоль/л, НвА1С – 8,2%, добова глюкозурія – 3 %. Хворій було призначено 

метформін у добовій дозі 2000 мг/добу, надано суворі рекомендації щодо 

дієтичного харчування, що дало змогу досягнути компенсації вуглеводного 

обміну. Вказані препарати пацієнтка приймала до останнього часу, 
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контролюючи рівень глюкози у крові за допомогою власного глюкометра (зі 

слів хворої рівень глікемії коливався у межах 6,5 – 8,5 ммоль/л). До лікарів не 

зверталася, стаціонарне та санаторно-курортне лікування не проводилося. 

Погіршення стану відмічає близько двох місяців тому, після перенесеного 

психо-емоційного навантаження, коли у зв'язку із поганим самопочуттям 

була госпіталізована до ендокринологічного відділення для дообстеження та 

проведення стаціонарного лікування. 

Анамнез життя. Матеріально-побутові умови добрі. Шкідливі звички 

заперечує. Туберкульоз, венеричні захворювання, вірусні гепатити заперечує. 

Алергологічний анамнез не обтяжений. Спадковість обтяжена – батько і 

рідна сестра страждають на цукровий діабет 2-го типу, ожиріння. Відмічає 

проведені у 1985 р. – кесарів розтин, у 1986 р. – тонзилектомію, у 2001 р. – 

апендектомію; із юнацького віку спостерігається надмірна вага, а із 1992 р. – 

ожиріння І-ІІ ст. за вісцеральним типом, із 2002 р. – діагностовано 

неалкогольний стеатогепатит. 

Об'єктивний статус. Загальний стан задовільний. Шкірні покриви чисті, 

звичайного кольору. Відмічається виражена сухість шкіри, гіперкератози на 

ступнях, ламкість нігтів. Периферичні набряки відсутні. Лімфатичні вузли не 

збільшені. Підшкірна жирова клітковина розвинена за вісцеральним типом – 

ОТ – 94 см, ІМТ – 33,5 кг/м². 

Дихання через ніс вільне. ЧДР 18 за хвилину. Аускультативно дихання 

в легенях везикулярне, хрипів немає. Пульс 79 ударів за хвилину, ритмічний, 

задовільних властивостей. Межі відносної тупості серця – у нормі. Діяльність 

серця правильна, тони ритмічні, гучні. АТ 125/75 мм.рт.ст. 

Язик вологий, корінь обкладений білим нальотом. Живіт дещо здутий 

за ходом кишечника, безболісний. Край печінки виступає з-під реберної дуги 

+1,5 см. Селезінка не збільшена. Симптом постукування негативний з обох 

сторін. Випорожнення – 1 раз на 1-2 доби, тип калу 2 (за Бристольською 

шкалою). Діурез – 2,5 л/добу. 
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Результати додаткових та інструментальних методів дослідження перед 

початком лікування:  

Загальний аналіз крові (03.03.2014 р.): еритроцити - 4,8910¹²/л, Нв - 

134 г/л, лейкоцити - 5,8 109/л, ШОЕ – 11 мм/год, тромбоцити - 210109/л, 

еозинофіли – 2%, паличкоядерні – 3%, сегментоядерні – 59%, лімфоцити – 

28%, моноцити – 8%.  

Загальний аналіз сечі (03.03.2014 р.): світло-жовта, прозора, реакція 

лужна, питома вага – 1018, лейкоцити – 2-3 в п/з, глюкоза – 9,5 ммоль/л, 

кетонові тіла – негативна реакція.  

ЕКГ (03.03.2014 р.): ритм синусовий, ЧСС 78 уд/хв., горизонтальне 

положення електричної вісі серця, тенденція до гіпертрофії лівого шлуночку. 

– УЗД (03.03.2014 р.): виявлено ознаки стеатогепатозу. 

– Біохімічний аналіз крові (03.03.2014 р.): загальний білірубін – 19,1 

мкмоль/л, АлАТ -  52 Од/л, АсАТ – 48 Од/л, ЛФ – 78 Од/л; холестерин – 6,35 

ммоль/л, тригліцериди – 2,1 ммоль/л. 

– Стан вуглеводного обміну оцінювали: за рівнями глюкози крові 

натще – 8,9 ммоль/л та постпрандіальної – 12,2 ммоль/л; концентрацією С-

пептиду у сироватці крові – 2,7 нг/мл; рівнем НвА1С – 7,4% (показники від 

03.03. 2014 р.) 

– Концентрація серотоніну у сироватці крові (03.03.2014 р.) – 66,6 µɡ/L. 

– Порушення прооксидантно-антиоксидантного статусу пацієнтки 

діагностували на підставі наступних результатів: визначення рівня реактантів 

тіобарбітурової кислоти – 19,23 мкмоль/л, активності СОД – 0,52 УО/мл, 

концентрації нітрит-аніонів – 1,85 мкмоль/л, активності сумарної NO-синтази 

– 3,68 мкмоль/л*хв, вмісту молекул середньої маси  - 0,16  УО/мл, окисно- 

модифікованих білків – 0,25 УО/мл у сироватці крові (03.03.2014 р.).  

– Дихальний водневий тест з лактулозою (03.03.2014 р.):  
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Таблиця 4.11 

Показники вмісту водню, ррm 

до початку дослідження 3 через 60 хв 15 

через 15 хв 3 через 90 хв 17 

через 30 хв 2 через 120 хв 18 

через 45 хв 3 через 150 хв 17 

  Результат тесту оцінений як позитивний, що підтверджує наявність 

синдрому надмірного бактеріального росту. 

– Мікробіологічне дослідження фекалій (03.03.2014 р.): біфідобактерії 

– <108 КУО/г, лактобактерії – 106 КУО/г, кишкова паличка – 106 КУО/г, 

клебсієла – 104 КУО/г, стафілокок – не виділено, гриби роду Candida – 103 

КУО/г . 

– Хвора проконсультована неврологом (03.03.2014 р.) – діагноз: 

Діабетична симетрична дистальна сенсорно-моторна полінейропатія ІІ ст. 

Діабетична ретинопатія обох очей, непроліферативна стадія. 

– Огляд окуліста (03.03.2014 р.) – діагноз: Діабетична ретинопатія обох 

очей, непроліферативна стадія. 

 План призначеного лікування: 

Режим – тренуючий; дієта № 9 (І за Генесом-Різницькою). 

Прийом мінеральної води: 200 мл 18-24°С за 30 хв до прийому їжі 

тричі на добу, щоденно. Лікувальна фізкультура – група цукрового діабету, 

заняття щоденні, тривалістю 30 хв. Ванни вуглекислі – температурою 36°С, 

тривалістю 10 хв, через день, на курс лікування 10 процедур. Душ 

«Циркулярний» – температура води 35°С, тривалість процедури 10 хв, 

відпускати через день, на курс 10 процедур. 

Грязеві аплікації на кінцівки – температура торфогрязі 40°С, 

тривалість процедури 10 хв, відпускати через день, 10 процедур. 

СМС РР ІІ,ІІІ – тривалість процедури 7-10 хв, відпускати через день, 

на курс лікування 10 процедур. Вібромасаж стоп – тривалістю 10 хв, 

щоденно, на курс лікування 10 процедур. Мікроклізми з відваром трав - 100 
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мл , через день, 10 процедур. Аромотерапія – щоденно, 10 процедур. Заняття 

у «Школі цукрового діабету» щоденно, кількість лекцій – 5. 

– Саксагліптин 5 мг/добу, метформін 2000 мг/добу. 

– α-ліпоєва кислота у дозі 600 мг/добу в/в на 200 мл розчину хлориду 

натрію 0,9 % протягом 10 днів із подальшим переходом на пероральний 

прийом по 1 капсулі 600 мг вранці 60 днів. 

– Рифаксимін 200 мг по 2 таблетки 3 рази на добу впродовж 7 днів, 

потім – симбітер 1 саше 1раз на добу – 21 день. 

Призначене медикаментозне та фізіотерапевтичне лікування, 

мінеральну воду пацієнтка переносила добре, алергічних реакцій чи побічної 

дії препаратів не спостерігалося. 

На 10-й день санаторно-курортного лікування відмічалося покращення 

самопочуття, а саме: зникли спрага та сухість у роті, зменшилося здуття 

живота, не турбує дискомфорт під час акту дефекації, зменшилися біль та 

заніміння у нижніх кінцівках. Крім цього, відмічалося покращення 

глікемічного профілю та усунення глюкозурії. 

Для більш детального дослідження глікемічної кривої та проведення 

адекватної корекції дієтичного харчування із урахуванням хлібних одиниць 

та призначення пероральних цукрознижуючих препаратів, хворій було 

проведено моніторинг глікемічного профілю протягом 72 год за допомогою 

апарату «CGMS MMT-71002W MEDTRONIK MiniMed» (рис. 4.1, рис. 4.2). 

На 21-й день призначеного лікувального комплексу пацієнтка відмічала 

покращення загального самопочуття, нормалізацію випорожнень (тип калу 3-

4 за Бристольською шкалою), зникла тяжкість у ділянці правого підребер'я, 

не турбували судоми литкових м'язів та біль у ногах.  

Повторно проводилися: 

− Біохімічний аналіз крові (23.03.2014 р.): загальний білірубін – 17,6 

мкмоль/л, АлАТ - 38 Од/л, АсАТ – 36 Од/л, ЛФ – 69 Од/л; холестерин – 

5,8 ммоль/л, тригліцериди – 1,8 ммоль/л. 
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Рис. 4.1. Результати моніторингу глікемічного профілю впродовж 72 

годин у хворої М., 52 роки. 

 

− Глюкоза крові (23.03.2014 р.) натще – 6,7 ммоль/л, постпрандіальна – 8,1 

ммоль/л. 

− С-пептид (23.03.2014 р.) – 2,3 нг/мл. 

− Серотонін (23.03.2014 р.) – 89,8 µɡ/L. 

− Визначення рівня ТБК-реактантів – 12,02 мкмоль/л, активності СОД – 0,94 

УО/мл, концентрації нітрит-аніонів – 2,96 мкмоль/л, активності сумарної 

NO-синтази – 1,71 мкмоль/л*хв, вмісту МСМ - 0,14 УО/мл, окисно- 

модифікованих білків – 0,23 УО/мл у сироватці крові (23.03.2014 р.). 

 

− Дихальний водневий тест з лактулозою (23.03.2014 р.): 
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Таблиця 4.12 

Показники вмісту водню, ррm 

до початку дослідження 2 через 60 хв 4 

через 15 хв 2 через 90 хв 4 

через 30 хв 3 через 120 хв 3 

через 45 хв 2 через 150 хв 3 

Результат тесту – негативний. 

 

Рис. 4.2 Результати 3-х добового моніторингу глікемії у хворої М., 52 

роки за даними «GGMS MMT – 71002 W Medtronik MiniMed». 
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− Мікробіологічне дослідження фекалій: біфідобактерії – 108 КУО/г, 

лактобактерії – 107 КУО/г, кишкова паличка – 104 КУО/г, клебсієла – не 

виділено , стафілокок – не виділено, гриби роду Candida – не виділено. 

Пацієнтка виписалась із санаторію із покращенням і рекомендаціями 

щодо подальшого продовження прийому пероральних цукрознижуючих 

препаратів (із постійним контролем рівня глікемії, НвА1с 1 раз на 3 міс.), α-

ліпоєвої кислоти по 1 капсулі 600 мг вранці до 60 днів, симбітеру  – по 1 

саше 1раз на добу протягом 21 дня. Окремо наголошено на необхідності 

дотримання низькокалорійної дієти із урахуванням хлібних одиниць та 

режимі фізичних навантажень. 

 

Клінічний випадок 2. 

Хворий Є., 63 р., знаходився на санаторно-курортному лікуванні у 

санаторії «Березовий гай» із 20.01.2016 року по 12.02.2016 року з діагнозом: 

Цукровий діабет 2-го типу, середнього ступеня тяжкості, у стадії 

субкомпенсації. Діабетична ентеропатія із переважанням діареї, асоційована 

із синдромом надмірного бактеріального росту. Діабетична симетрична 

моторна полінейропатія ІІ ст. Діабетична мікроангіопатія судин нижніх 

кінцівок ІІ ст. Діабетична ретинопатія обох очей, непроліферативна стадія. 

ІХС: Кардіосклероз атеросклеротичний, СН І ФК І. Гіпертонічна хвороба ІІ 

стадія, 2 ступінь, ризик високий. Хронічний простатит, у стадії ремісії. 

Поширений остеохондроз хребта. 

При поступленні у санаторій скаржився на загальну слабкість, нічну 

спрагу, сухість у роті, здуття живота, біль у животі до акту дефекації, часті 

випорожнення 3-4 рази на добу, виражену сухість шкіри, ламкість нігтів, 

заніміння та мерзлякуватість нижніх кінцівок, періодичне підвищення 

артеріального тиску, біль за ходом хребта ниючого характеру. 

Анамнез захворювання. Вважає себе хворим близько 10-ти років, коли 

після зловживання сезонними фруктами (виноград, дині) вперше з'явилися 

виражена спрага, поліурія, загальна слабкість. Обстежувався амбулаторно, 
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діагностовано гіперглікемію – 12,5 ммоль/л натще, глюкозурію – 2%. 

Призначення метформіну у добовій дозі 500 мг та модифікація способу 

життя (дотримання дієти та фізична активність із зниженням маси тіла на 10 

кг за 6 місяців) сприяли досягненню компенсації вуглеводного обміну та 

покращенню самопочуття. Протягом наступних семи років пацієнт до лікарів 

не звертався, почувався добре, самостійно контролюючи НвА1С (зі слів 

хворого у межах 6,2-6,6%). Погіршення самопочуття відмічає близько трьох 

років, що пов'язує зі зміною роботи (нічні чергування, нерегулярне 

харчування, психоемоційне навантаження). Почали турбувати загальна 

слабкість, підвищена втомлюваність, здуття живота, часті проноси, заніміння 

пальців рук та ніг, спрага, підвищення артеріального тиску. Лікувався 

стаціонарно ( у травні 2013 р. та листопаді 2015 р.), неодноразово проходив 

курси санаторно-курортного лікування у саторії «Березовий гай» (м. 

Миргород) – із покращенням. На даний час приймає: метформін по 500 мг 

двічі на добу, лізиноприл 10 мг на добу, розувастатин 10 мг на добу.  

Анамнез життя. Матеріально-побутові умови добрі. Палить, 

зловживання алкоголем заперечує. Туберкульоз, венеричні захворювання, 

вірусні гепатити заперечує. Алергічна реакція на цефтриаксон. Спадковість 

обтяжена – мати і бабуся по материнській лінії страждають на цукровий 

діабет 2-го типу, у матері – перенесений ГПМК за ішемічним типом. Із 

перенесених захворювань відмічає: вітряна віспа у 30-річному віці, у 1989 р. 

– апендектомія; протягом останніх 7-8 років страждає на хронічний 

простатит. 

 Об'єктивний статус. Загальний стан задовільний. Шкіра та видимі 

слизові звичайного кольору, чисті. Відмічається виражена сухість шкіри, 

тріщини на п'ятах, ламкість нігтів. Периферичні набряки відсутні. 

Лімфатичні вузли не збільшені. Підшкірна жирова клітковина розвинена 

надмірно (ІМТ – 28 кг/м2). 

Дихання через ніс вільне. ЧДР 19 за хвилину. Аускультативно дихання 

в легенях везикулярне, хрипів немає. Пульс 68 ударів за хвилину, ритмічний, 
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задовільних властивостей. Ліва межа відносної тупості серця – по лівій 

середньоключичній лінії. Діяльність серця правильна, тони ритмічні, гучні. 

АТ 135/85 мм.рт.ст. 

Язик вологий, корінь обкладений білим нальотом. Живіт здутий, дещо 

чутливий за ходом кишечника. Край печінки не виступає з-під реберної дуги. 

Селезінка не збільшена. Симптом постукування – негативний з обох сторін. 

Випорожнення – 3-4 рази на добу, тип калу 6-7 (за Бристольською шкалою). 

Діурез – 2 л/добу. 

Перед початком лікування хворому були проведені наступні 

дослідження: 

Загальний аналіз крові (21.01.2016 р.): еритроцити - 5,110¹²/л, Нв - 154 

г/л, лейкоцити – 7,2 109/л, ШОЕ – 9 мм/год, тромбоцити - 285109/л, 

еозинофіли – 1%, паличкоядерні – 4%, сегментоядерні – 60%, лімфоцити – 

26%, моноцити – 9%. 

Загальний аналіз сечі (21.01.2016 р.): світло-жовта, прозора, реакція 

кисла, питома вага – 1021, лейкоцити – 3-4 в п/з, глюкоза – 7,5 ммоль/л, 

кетонові тіла – негативна реакція. 

ЕКГ (03.03.2014 р.): ритм синусовий, ЧСС 82 уд/хв., горизонтальне 

положення електричної вісі серця, гіпертрофія лівого шлуночку. 

УЗД (21.01.2016 р.): печінка не збільшена, структура однорідна, 

ехогенність підвищена. 

Біохімічний аналіз крові (21.01.2016 р.):  загальний білірубін – 20,3 

мкмоль/л, АлАТ -  41 Од/л, АсАТ – 38 Од/л, ЛФ – 68 Од/л; холестерин – 5,15 

ммоль/л, тригліцериди – 1,9 ммоль/л. 

Для оцінки рівня гіперглікемії визначали концентрацію глюкози крові 

(21.01.2016 р.) натще – 7,8 ммоль/л та постпрандіальної – 10,2 ммоль/л; 

вираженість інсулінорезистентності оцінювали за рівнем С-пептиду у 

сироватці крові (21.01.2016 р.) – 3,5 нг/мл; контроль рівня глікемії протягом 

останніх трьох місяців проводили на підставі показника НвА1С – 7,5% 

(21.01.2016 р.).  
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Подальший моніторинг глікемічного профілю проводився за 

допомогою апарату «CGMS MMT-71002W MEDTRONIK MiniMed» (рис. 4.3, 

рис. 4.4), що дало змогу спостерігати за реакцією пацієнта на підвищення 

дози пероральних цукрознижуючих препаратів, індивідуальною реакцією на 

фізичні навантаження та зміну раціону харчування.  

 

Рис. 4.3 Результати моніторингу глікемічного профілю впродовж 72 

годин у хворого Є., 63 років 

Концентрація серотоніну у сироватці крові (21.01.2016 р.) – 292,9 µɡ/L. 

 Патологічні зміни прооксидантно-антиоксидантного статусу хворого 

підтвердили на підставі наступних показників (21.01.2016 р.): визначення 

рівня реактантів тіобарбітурової кислоти – 15,63 мкмоль/л, активності 

супероксиддисмутази – 0,98 УО/мл, концентрації нітрит-аніонів – 2,47 

мкмоль/л, активності сумарної NO-синтази – 3,68 мкмоль/л*хв, вмісту 
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молекул середньої маси  - 0,16 УО/мл, окиснено модифікованих білків – 0,27 

УО/мл у сироватці крові. 

 

Рис. 4.4 Результати 3-х добового моніторингу глікемії у хворого Є., 63 

років за даними «CGMS MMT-71002W MEDTRONIK MiniMed» 

 

Мікробіологічне дослідження фекалій (21.01.2016 р.):  біфідобактерії – 

<108 КУО/г, лактобактерії – <107 КУО/г, кишкова паличка – 105 КУО/г, 

протей – 104 КУО/г, стафілокок – не виділено, гриби роду Candida – 104 

КУО/г. 

Дихальний водневий тест з лактулозою (21.01.2016 р.) підтвердив  

наявність СНБР у даного пацієнта:  
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Таблиця 4.13  

Показники вмісту водню, ррm 

до початку дослідження 4 через 60 хв 16 

через 15 хв 7 через 90 хв 23 

через 30 хв 7 через 120 хв 29 

через 45 хв 9 через 150 хв 21 

 

Хворий проконсультований неврологом, окулістом, кардіологом, 

урологом щодо ускладнень ЦД та супутніх захворювань (діагнози та 

призначення фахівців відображені у клінічному діагнозі та плані 

призначеного лікування). 

План лікування: 

 Режим – тренуючий. Дієта № 9 (І за Генесом-Різницькою). 

 Прийом мінеральної води: температурою 40-45°С 150-200 мл, через 1 

год після їжі тричі на добу, щоденно. Лікувальна фізкультура – група 

цукрового діабету, заняття щоденні, тривалістю 30 хв. Ванни мінеральні – 

температурою 36°С, тривалістю 10 хв, через день, на курс лікування 10 

процедур. Душ «Дощик» – температура води 35°С, тривалість процедури 10 

хв, відпускати через день, на курс 10 процедур. 

 СМС РР І,ІV – тривалість процедури 7-10 хв, через день, на курс 

лікування 10 процедур. Вібромасаж стоп – тривалістю 10 хв, щоденно, 10 

процедур. 

 Пайлер-терапія на ступні – тривалістю 10 хв, щоденно 10 процедур. 

 Мікроклізми з відваром трав - 100 мл , через день, 10 процедур. 

 Ароматерапія – щоденно, 10 процедур. Масаж спини – тривалістю 10 

хв, щоденно, 10 процедур. Заняття у «Школі цукрового діабету» щоденно, 

кількість лекцій – 5. 

 Метформін 1000 мг двічі на добу під час сніданку та вечері. 

 Продовжити прийом лізиноприлу 10 мг на добу та розувастатину 10 мг 

на добу. 
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 α-ЛК у дозі 600 мг/добу в/в на 200 мл розчину хлориду натрію 0,9 % 

протягом 10 днів із подальшим переходом на пероральний прийом по 1 

капсулі 600 мг вранці 60 днів. 

 Рифаксимін 400 мг 3 рази на добу 7 днів, потім – симбітер 1 саше 1 раз 

на день 21 день. 

Призначене медикаментозне та фізіотерапевтичне лікування, 

мінеральну воду хворий переносив добре, алергічних реакцій чи побічної дії 

препаратів не спостерігалося. 

Суттєве покращення самопочуття пацієнт відмітив вже на 10-й день 

санаторно-курортного лікування: значно зменшилося здуття живота, зникли 

біль та дискомфорт до акту дефекації, не турбували спрага та сухість у роті, 

болю за ходом хребта, епізодів підвищення артеріального тиску не відмічав. 

 На 21-й день призначеного комплексу лікування хворий відмічав 

нормалізацію випорожнень (тип калу 4 за Бристольською шкалою), не 

турбувала загальна слабкість, значно зменшилося відчуття заніміння у ногах.  

Пацієнту повторно проводилися наступні дослідження: 

− Біохімічний аналіз крові (11.02.2016 р.): загальний білірубін – 15,7 

мкмоль/л, АлАТ - 33 Од/л, АсАТ – 28 Од/л, ЛФ – 59 Од/л; холестерин – 

5,2 ммоль/л, тригліцериди – 1,87ммоль/л. 

− Глюкоза крові (11.02.2016 р.): натще – 5,7 ммоль/л, постпрандіальна – 7,3 

ммоль/л. 

− С-пептид (11.02.2016 р.): – 2,8 нг/мл, серотонін (11.02.2016 р.): – 188,5 

µɡ/L. 

− Визначення рівня реактантів тіобарбітурової кислоти – 12,02 мкмоль/л, 

активності супероксиддисмутази – 1,02 УО/мл, концентрації нітрит-

аніонів – 2,96 мкмоль/л, активності сумарної NO-синтази – 2,92 

мкмоль/л*хв, вмісту молекул середньої маси  - 0,14 УО/мл, окиснено 

модифікованих білків – 0,24 УО/мл у сироватці крові (11.02.2016 р.). 



126 
 

− Дихальний водневий тест з лактулозою (11.02.2016 р.): - негативний 

результат. 

Таблиця 4.14 

Показники вмісту водню, ррm 

до початку дослідження 3 через 60 хв 7 

через 15 хв 5 через 90 хв 6 

через 30 хв 6 через 120 хв 4 

через 45 хв 5 через 150 хв 3 

Результат тесту – негативний. 

 

Мікробіологічне дослідження фекалій: біфідобактерії – 108 КУО/г, 

лактобактерії – 108 КУО/г, кишкова паличка – <104 КУО/г, протей – не 

виділено, стафілокок – не виділено, гриби роду Candida – не виділено. 

Хворий виписується із санаторію із покращенням. Дані рекомендації 

щодо подальшого прийому: метформін по 1000 мг двічі на добу під час 

сніданку та вечері, лізиноприл 10 мг на добу, розувастатин 10 мг на добу, α-

ліпоєва кислота 600 мг по 1 капсулі вранці до 60 днів, симбітер по 1 саше на 

добу протягом 21 дня. 

 

Результати дослідження, які наведені в даному розділі, висвітлені в 

наступних наукових працях: 

1. Мандрика ЯА, Маслова ГС, Скрипник ІМ. Оцінка якості життя хворих 

на цукровий діабет ІІ типу з ентеропатією у динаміці санаторно-курортного 

лікування. Вісник проблем біології і медицини. 2017;4(139):206-11.  

2. Мандрика ЯА. Оптимізація лікування ентеропатії у хворих на цукровий 

діабет ІІ типу із застосуванням природних і преформованих факторів курорту 

«Миргород». Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української 

медичної стоматологічної академії. 2016;16(вип.4(56).Ч. 3):136-43.   
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3. Мандрика ЯА. Особливості прооксидантно-антиоксидантного статусу у 

хворих на цукровий діабет, ускладнений ентеропатією, в динаміці 

патогенетичного лікування. Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник 

Української медичної стоматологічної академії. 2017;17(вип.4(60).Ч.2):179-

84.  

4.  Скрипник ІМ, Маслова ГС, Гопко ОФ, Мандрика ЯА.  Спосіб 

оптимізації комплексного лікування ентеропатії з переважанням діареї у 

хворих на цукровий діабет 2 типу.  Інформаційний лист про нововведення в 

сфері охорони здоров’я 2018. №153 - Випуск 10 з проблеми «Терапія». К.; 

2018. 4 с.  

5. Скрипник ІМ, Маслова ГС, Мандрика ЯА, Гавловський ОД.    Спосіб 

оптимізації лікування ентеропатії з переважанням обстипації у хворих на 

цукровий діабет 2 типу. Інформаційний лист про нововведення в сфері 

охорони здоров’я 2018. №196 - Випуск 11 з проблеми «Терапія». К.; 2018. 4 с.  

6. Мандрика ЯА, Маслова ГС. Особливості корекції дисбіозу кишечника 

на фоні діабетичної ентеропатії. Матеріали науково – практичної конференції 

молодих учених з міжнародною участю. Медична наука на перетині 

спеціальностей: сьогодення і майбутнє; 2017 Трав 19; Харків. Харків; 2017. с. 

74.  

7. Maslova G,   Skrypnyk I, Mandryka Y. The diabetic enteropathy treatment 

optimization in patients with type 2 diabetes in combination with the bacterial 

overgrowth syndrome. In: New treatment targets in gut and liver diseases; Abstr. 

Symposium 2016 October 21-22; Lucerne, Switzerland. Р. 62.  

8. Maslova G, Mandryka Y, Skrypnyk I. Peculiarities of treatment the patients 

with nonalcoholic steatohepatitis combined with diabetes mellitus of the type 2 at 

the stage of sanatorium-resort rehabilitation. In: Gut-liver interactions: from IBD to 

NASH; Abstr. Symposium 2016 March 11-12; Innsbruck, Austria. Р. 30.  



128 
 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Лікування хворих на ЦД 2-го типу продовжує залишатись складним 

завданням, що потребує залучення лікарів різних спеціальностей з метою 

проведення корекції діабетичних ускладнень. Ураження різних відділів ШКТ 

зустрічаються у 70% пацієнтів даної категорії. Згідно  даних досліджень [23, 

52], частота розвитку скарг з боку гастроінтестінального тракту залежить від 

тривалості перебігу ЦД 2-го типу та ступеню компенсації вуглеводного 

обміну. Проте найбільш важливою умовою як попередження, так і лікування 

ускладнень ЦД 2-го типу є досягнення і підтримка стану компенсації 

вуглеводного обміну. В цьому аспекті комплайнс лікаря і пацієнта має 

вагоме значення. Згідно даних клінічних досліджень [1, 19, 26, 80] до 60% 

хворих на ЦД не виконують повний перелік інструкцій лікаря по прийому 

пероральних цукрознижувальних препаратів. З іншого боку лікування 

ускладнень ЦД 2-го типу з боку ШКТ потребує детального вивчення 

патогенетичних механізмів їх розвитку, що дозволить вдосконалити підходи 

до лікування даної категорії пацієнтів у практиці лікаря-інтерніста [58].  

Нами у клінічне дослідження були включені хворі на ЦД 2-го типу з 

ентеропатією, асоційованою з СНБР. За порівняльною оцінкою особливостей 

клінічної симптоматики з боку ШКТ у даної категорії пацієнтів виявлені 

відмінності характеру абдомінального больового синдрому та диспепсичного 

синдрому за умов переважання закрепів або діареї. У хворих із порушеннями 

моторної функції кишечника на фоні ДЕ у вигляді діарейного синдрому 

відмічалась більша інтенсивність та частота виникнення болю порівняно з 

хворими із дисмоторикою кишечника з переважанням закрепів. На наш 

погляд, розвиток порушень моторної функції кишечника і вираженість 

абдомінального больового синдрому як одного із провідних їх симптомів у 

хворих на ЦД 2-го типу з ДЕ, асоційованою з СНБР, пов'язані із тривалістю 

перебігу ЦД 2-го типу, підтримкою компенсації вуглеводного обміну та 

наявністю і ступенем вираженності діабетичної полінейропатії. Нами 
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виявлено, що у групі пацієнтів із перевагою закрепів спостерігалась більша 

тривалість перебігу ЦД-го типу і частота діабетичної полінейропатії [70, 72]. 

Стосовно диспепсичного синдрому нами не було виявлено 

принципових відмінностей у групах порівняння.  

За результатами нашого дослідження, ДЕ на фоні ЦД 2-го типу у 67,4% 

пацієнтів перебігає з наявністю СНБР, що співпадає з результатами інших 

досліджень і пояснюється порушеннями моторної функції ШКТ у даної 

категорії пацієнтів на всьому його протязі, в тому числі і кишечника [5]. 

Окремий інтерес представляють результати проведення ДВТ з лактулозою. З 

цієї точки зору особливої уваги заслуговує дослідження мікробіоценозу 

кишечника у даної категорії хворих. У пацієнтів із діабетичною ентеропатією 

з переважанням закрепів виявлено затримку очікуваного підвищення 

парціального тиску водню, максимальні цифри якого зареєстровано на 60 та 

90 хвилині дослідження (28,09±3,5ppm і 30,71±4,09ppm відповідно). Крива 

динаміки концентрації водню у хворих з переважанням закрепів не містила 

зниження його рівня після першого піку [198, 200]. Отже, за умов 

переважання закрепів у пацієнтів мала місце гіпомоторна дисфункція 

кишечника із порушенням функціонування ілеоцекального клапана.  

На фоні переважання синдрому діареї за наявності ДЕ виявлено раннє 

передчасне зростання концентрації водню порівнювано з очікуваним, а саме 

зареєстровано два піки на 15 і 30 хвилинах дослідження (34,26±4,08ppm і 

38,92±3,94ppm відповідно) та на 90 і 120 хвилині (42,05±4,12ppm 

40,26±3,1ppm), що засвідчує гіпермоторну дисфункцію кишечника. Наявність 

зниження концентрації водню до 16,47±2,9ppm на 60 хвилині доводить 

збереження функції ілеоцекального клапана у даної категорії пацієнтів [201]. 

Отримані нами результати співпадають із даними інших досліджень [27, 164] 

стосовно результатів ДВТ у хворих із порушеннями моторики кишечника у 

вигляді закрепів або діареї. Проте слід зазначити, що більшість досліджень у 

цьому напрямку стосується різних варіантів СПК.  
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На тактику ведення даної категорії пацієнтів може впливати характер 

порушень кількісного і якісного стану мікрофлори кишечника. За 

результатами нашого дослідження були виявлені відмінності складу 

просвітної мікрофлори залежно від переважання у клінічній картині 

ураження кишечника закрепів або діареї. На фоні гіпомоторної дисфункції у 

хворих з переважанням закрепів порушення складу просвітної мікрофлори 

кишечника характеризувались зростанням титрів клебсієли, цитробактеру, 

протея, стафілококу, грибів роду Candida, а за умов гіпермоторної дисфункції 

– зменшенням титру біфідобактерій та кишкової палички із одночасним 

зростанням титру умовно-патогенної мікрофлори [72].  

Отже, можна думати, що формуванню гіпермоторної 

дисфункціїкишечника може сприяти зменшення титру облігатної 

мікрофлори, що створює передумови для зростання кількісного 

співвідношення умовно-патогенної мікрофлори. Зміни інтестинального 

мікробіому, які супроводжуються зниженням титру біфідобактерій, 

зумовлюють схильність до розвитку ожиріння, включаючи низький ступінь 

активності запалення і гормональну взаємодію між мікробіотою і організмом 

[167]. 

Порушення мікробіоценозу можуть потенціювати активацію процесів 

вільнорадикального окислення за одночасного пригнічення АОЗ, викликати 

ряд метаболічних змін як вуглеводного, так і ліпідного обмінів із 

прогресуванням ускладнень ЦД 2-го типу [40, 169, 199, 224]. 

Під час визначення показників якості життя у хворих на ЦД 2-го типу 

з ДЕ, асоційованою з СНБР, не виявлено суттєвих відмінностей у групах 

порівняння. Даний факт може бути зумовлений тим, що на перший план у 

даної категорії виходять ускладнення з боку нервової системи, тому у 

категоріях рухової активності, догляду за собою, повсякденна діяльність 

характеризувались помірним ступенем порушення, не відрізнялись у 

пацієнтів  з гіпомоторною і з гіпермоторною дисфункцією кишечника і 

залежали, в першу чергу, від ступеню полінейропатії. У категорії  
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«тривоги/депресії» також не виявлено відмінностей у групах порівняння, що 

підтверджує дані інших досліджень про вплив діабетичної енцефалопатії на 

показники якості життя пацієнтів [44, 77, 79, 95].  

На частоту виникнення, швидкість прогресування та вираженість 

клінічної симптоматики ускладнень ЦД 2-го типу суттєво впливає стан 

вуглеводного обміну, частота і тривалість періодів його субкомпенсації і 

декомпенсації [98,  163]. У пацієнтів, які були включені до нашого 

дослідження виявлено стан субкомпенсації ЦД 2-го типу, що 

характеризувався зростанням концентрації глюкози натще в крові пацієнтів в 

2,2 раза, на фоні переважання закрепів зафіксовано рівень глікемії натще 

9,7±1,91 ммоль/л, а на тлі переважання діареї – 9,5±1,86 ммоль/л проти 

показника практично здорових осіб 4,3±0,31 ммоль/л (р<0,05).  

Показник постпрандіальної глікемії у хворих з переважанням закрепів 

зростав в 2,4 раза, а у пацієнтів з переважанням діареї – в 2,5 раза порівняно з 

нормальними значеннями. Високий рівень С-пептиду у обстежених групах 

хворих в 2,7 раза перевищував показник практично здорових осіб (р<0,05), 

що відповідає вираженості інсулінорезистентності [57, 59]. 

Дослідження активності процесів ПОЛ у хворих на ЦД 2-го типу 

підтвердило результати інших дослідників [27, 49] про вплив стану 

субкомпенсації та декомпенсації вуглеводного обміну на генерацію 

агресивних вільних радикалів, які є доведеним патогенетичним механізмом 

формування ускладнень ЦД з боку різних органів і систем. Так, концентрація 

ТБК-реактантів у сироватці хворих з переважанням закрепів в 1,5 раза 

(р<0,001) перевищувала нормальні значення. У групі пацієнтів з 

переважанням діареї концентрація ТБК-реактантів у 1,6 раза була вище 

показників практично здорових осіб (р<0,05) і  мала тенденцію до зростання 

даного показника у хворих з гіпермоторною дисфункцією (р>0,05). 

Паралельно спостерігалось зростання вмісту МСМ у сироватці крові в 1,4 

раза у хворих з переважанням діареї. Цей показник у хворих з переважанням 

діареї перевищував в 1,5 раза значення практично здорових осіб (р<0,05).  
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На фоні гіпермоторної кишкової дисфункції вміст МСМ мав тенденцію 

до підвищення порівняно з хворими на ДЕ з  гіпермоторною дисфункцією 

кишечника. Показник ОМБ зростав у групах порівняння в 1,3 раза відносно 

даних у практично здорових осіб (р<0,01). Тривалість субкомпенсації 

вуглеводного обміну і, як наслідок, генерація агресивних вільних радикалів 

приводить до виснаження системи АОЗ, що підтверджується зменшенням 

активності СОД у сироватці хворих груп порівняння в 1,5 раза (р<0,05) 

порівняно з практично здоровими, що співпадає з результатами інших 

досліджень [56, 71].  

Таким чином, за результатами отриманих нами даних, можна думати, 

що одним із патогенетичних механізмів формування ентеропатії на фоні ЦД 

2-го типу є активація процесів ПОЛ, яка має максимальну вираженість за 

умов гіпермоторної дисфункції кишечника.  

На фоні прооксидантно-антиоксидантного дисбалансу у хворих на ЦД 

2-го типу з ДЕ, асоційованою з СНБР, виявлено зростання активності 

сумарної NOS за умов гіпермоторної дисфункції кишечника в 2,4 раза 

порівняно з нормою (р<0,05). Гіпермоторна дисфункція кишечника 

супроводжувалась зростанням активності сумарної NOS в 2,8 раза порівняно 

з практично здоровими (р<0,05) та тенденцією до збільшення показника у 

хворих з переважанням закрепів на 17%. Активність NOS у хворих з 

переважанням діареї корелювала з концентрацією ТБК-реактантів сироватки 

крові (r=+0,63; р<0,05). Отже, можна зробити припущення, що зростання 

активності сумарної NOS у даної категорії пацієнтів відбувається за рахунок 

підвищення експресії індуцибельної її форми. Порушення у системі оксиду 

також характеризувалось виснаженням кінцевих метаболітів NO, а саме на 

фоні зростання активності сумарної NOS зафіксовано зниження рівня 

нітритів у 1,4 раза (р<0,05) в сироватці крові хворих як з гіпомоторною 

дисфункцією, так і з гіпермоторною дисфункцією кишечника. Зниження у 

сироватці крові кількості кінцевих метаболітів NO відображає наявність 
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ендотеліальної дисфункції, що лежить в основі мікро- і макроангіопатій у 

хворих на ЦД 2-го типу [50, 74, 195].  

На фоні порушень кількісного і якісного складу мікрофлори кишечника 

у обстежених хворих на ЦД 2-го типу з ентеропатією виявлено зміни 

сироваткового рівня серотоніну із протилежними відмінностями залежно від 

переважання закрепу або діареї у клінічній картині. За наявності 

гіпомоторної дисфункції на фоні переважання закрепів спостерігалась 

тенденція до зниження сироваткового рівня серотоніну в 1,6 раза порівняно з 

практично здоровими особами (р>0,05). У хворих з переважанням діареї на 

тлі гіпермоторної дисфункції кишечника виявлено зростання рівня 

серотоніну сироватки крові у 2 рази порівняно з особами без захворювань 

ШКТ (р<0,05) та у 3,2 раза відносно хворих з гіпомоторною дисфункцією. 

Враховуючи, що рівень вільного серотоніну в плазмі крові залежить не 

тільки від рівня його продукції, але й пов‘язаний з процесами 

серотонінопексії, підвищення рівня серотоніну в сироватці крові може 

відображати приховані компенсовані дефіцити і метаболічні порушення [24]. 

Зростання рівня серотоніну у обстежених нами хворих на ЦД з діабетичною 

ентеропатією з переважанням діареї зумовлює підвищення вісцеральної 

гіперчутливості , яка пояснює більш тривалий термін концентрації цього 

біогенного аміну в сироватці крові.  

Отже, у хворих на ЦД 2-го типу з ентеропатією, асоційованою з СНБР, 

у патогенезі ДЕ важливе значення має порушення компенсації діабету, що 

призводить до формування прооксидантно-антиоксидантного дисбалансу, 

зростання рівня ендотоксемії, порушень у системі NO з розвитком 

ендотеліальної дисфункції. Отримані результати суттєво розширюють та 

доповнюють відомі дані щодо патогенетичних механізмів розвитку 

діабетичної ентеропатії [43, 47, 131]. 

На першому етапі лікування було проведено корекцію вуглеводного 

обміну шляхом збільшення дози метформіну або додавання до метформіну 

похідних сульфонілсечовини або інгібіторів ДПП-4 або інгібіторів натрій-
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глюкозних ко-транспортерів 2-го типу (SGLT2). Проводилось динамічне 

спостереження за станом вуглеводного обміну. Станом на 21-й день 

лікування зафіксовано досягнення компенсації вуглеводного обміну у групах 

порівняння. Рівень глікемії натще знизився в 1,4 раза (р<0,05) у пацієнтів з 

переважанням закрепів у І-А і І-В підгрупах та в 1,5 раза (р<0,05) у хворих ІІ-

А і ІІ-В підгруп з переважанням діареї порівняно із до лікування.  

Показник постпрандіальної глікемії у хворих І-А і ІІ-В підгруп 

зменшився в 1,6 раза (р<0,05), а у пацієнтів  І-В і ІІ-А підгруп – в 1,5 раза 

порівняно з даними первинного обстеження (р<0,05). Отже, на 21-й день 

комплексного санаторно-курортного лікування не було виявлено 

відмінностей у підгрупах порівняння за показниками глікемії натще та 

постпрандіальної незалежно від запропонованої схеми, що доводить 

необхідність індивідуального підбору дози цукрознижувальних препаратів.  

На 21-й день комплексного санаторно-курортного лікування з 

використанням диференційованого підходу до корекції СНБР в умовах 

санаторію «Березовий гай» із застосуванням медикаментозної терапії та 

природних та преформованих чинників курорту «Миргород» мала місце 

чітка позитивна клінічна динаміка, яка залежала від ефективності усунення 

порушень кількісного і якісного складу мікробіоцензу кишечника. 

Спостерігалось зменшення інтенсивності і частоти виникнення больового і 

диспепсичного синдромів за даними анкетування пацієнтів. На фоні 

нормалізації мікробіоценозу кишечника зареєстровано зміни сироваткового 

рівня серотоніну тільки у групі хворих з переважанням діареї. Після 

проведення комплексного санаторно-курортного лікування нами вперше 

встановлене зростання серотоніну сироватки крові у 1,8 раза (р<0,05) у ІІ-В 

підгрупі. 

Відмінності зафіксовані в обох групах як з переважанням закрепів, так 

і з переважанням діареї залежно від запропонованого лікувального 

комплексу. Більшою ефективністю володіла схема послідовного призначення 

рифаксиміну і симбітеру порівняно з монотерапією симбітером. Так, у І-А 
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підгрупі абдомінальний біль і дискомфорт зберігався у 13 (36,1%) пацієнтів, а 

у І-В підгрупі – у 9 (25%) хворих. Крім того, у І-В підгрупі абдомінальний 

больовий синдром характеризувався мінімальною інтенсивністю і  8 (22,2%) 

пацієнтів із 9 (25%) характеризували свої відчуття як дискомфорт. У І-А 

підгрупі на фоні монотерапії симбітером, який признчався з метою корекції 

СНБР, абдомінальний біль помірної інтенсивності зафіксували 4 (11,1%) 

хворих і низької інтенсивності – 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 з ентеропатією з 

переважанням діареї ІІ-А і ІІ-В підгрупах. 9 (34,6%) хворих ІІ-А підгрупи 

відмічали абдомінальний біль, із них біль низької інтенсивності зафіксували 

у 6 (23%), помірної – 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 було виявлено відмінностей у проявах диспепсичного синдрому 

у ІІ-А і ІІ-В підгрупах. Виявлено чітку залежність позитивної динаміки 

усунення больового і диспепсичного синдромів та нормалізації складу 

кишкової мікрофлори. Негативні результати ДВТ з 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 

діарейного синдрому на фоні монотерапії симбітером, а також у 31 (86,1%) 

хворого І-В підгрупи і у 26 (92,9%) хворих ІІ-В підгрупи, які отримували 

послідовну терапію рифаксиміном і симбітером, що супроводжувалось 

нормалізацією просвітної мікрофлори, за даними бактеріологічного 

дослідження калу. 

На фоні проведеного комплексного лікування, включаючи природні та 

преформовані чинники курорту «Миргород», у пацієнтів І-А і ІІ-А підгруп 

індекс EQ-5D і «термометр» підвищились у 1,3 раза, а у хворих  І-В і ІІ-В 

підгруп – в 1,4 раза (р>0,05), що супроводжувалось зменшенням 
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інтенсивності порушень у категоріях «рухливість», «біль/дискомфорт», 

«тривога/депресія».  

На показники ПОЛ вплинула стабілізація вуглеводного обміну, а 

також нормалізація кількісного і якісного складу кишкової мікрофлори. 

Концентрація ТБК-реактантів у сироватці крові хворих І-В і ІІ-В підгруп, які 

отримували рифаксимін і симбітер та мали максимальну ефективність щодо 

усунення СНБР, достовірно зменшилась в 1,4 і 1,5 раза відповідно порівняно 

з первинним обстеженням. Одночасно вміст МСМ у сироватці крові у І-В 

підгрупі зменшився у 1,2 раза, а у пацієнтів ІІ-В підгрупи  – в 1,3 раза 

порівняно з даними до лікування. Вміст ОМБ у сироватці крові зменшився 

тільки в І-В і ІІ-В підгрупах в 1,2 раза (р<0,05) порівняно з первинним 

обстеженням. Проте активність ферментів АОЗ відновилась в усіх підгрупах. 

Так, активність СОД зросла у сироватці крові хворих І-А і ІІ-А підгруп в 1,2 

раза та І-В і ІІ-В підгруп у 1,3 раза (р<0,05) відносно даних первинного 

обстеження. 

Зменшення активності процесів ПОЛ на 21-й день лікування 

супроводжувалось зменшенням активності сумарної NOS у сироватці крові 

пацієнтів усіх груп: у І-А підгрупі – в 1,5 раза, у І-В – у 1,8 раза, у ІІ-А – в 1,6 

раза, у ІІ-В підгрупі – в 2,3 раза (р<0,05) порівняно з показниками до 

лікування. Зниження активності сумарної NOS супроводжувалось 

зростанням нітритів у сироватці крові пацієнтів І-А і ІІ-А підгруп в 1,3 раза, а 

у хворих ІІ-А і ІІ-В підгруп – в 1,4 раза (р<0,05) порівняно із даними до 

лікування, що свідчить про зменшення проявів ендотеліальної дисфункції.  

 Отже, отримані результати дослідження дозволяють узагальнити та 

надати нового вирішення наукового завдання, що вияляється у підвищенні 

ефективності лікування ентеропатії, асоційованої із 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 

факторів курорту «Миргород». 
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     ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведене теоретичне узагальнення та нове 

вирішення наукового завдання, що полягає у підвищенні ефективності 

лікування ентеропатії, асоційованої із синдромом надмірного бактеріального 

росту, у хворих на цукровий діабет 2-го типу шляхом вивчення 

патогенетичних механізмів її розвитку та розробки лікувальних комплексів 

корекції порушень мікробіоценозу кишечника та диференційованим 

призначенням природних і преформованих фізичних факторів курорту 

«Миргород». 

1. У 126 (67,4%) хворих на цукровий діабет 2-го типу із діабетичною 

ентеропатією виявлений синдром надмірного бактеріального росту, що 

за умов переважання закрепів супроводжувався формуванням 

гіпомоторної дисфункції кишечника із подовженням часу кишкового 

транзиту і порушенням функціональної здатності ілеоцекального 

клапану, а на тлі переважання діареї – розвитком гіпермоторної 

дисфункції кишечника із скороченням часу кишкового транзиту і 

збереженням функції ілеоцекального клапану. 

2. У хворих на цукровий діабет 2-го типу із діабетичною ентеропатією, 

асоційованою із синдром надмірного бактеріального росту, 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 цукровий діабет 2-
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го 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 цукровий 

діабет 2-го типу з діабетичною ентеропатією гіпомоторна дисфункція 

кишечника супроводжується зростанням концентрації ТБК-реактантів 

у 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 в 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 з переважанням діареї – в 1,5 раза (р<0,05), що свідчить 

про наявність прооксидантно-антиоксидантного дисбалансу та  

ендогенної інтоксикації. 

5. У хворих на цукровий діабет 2-го типу з ентеропатією, асоційованою з 

синдромом надмірного бактеріального росту, на фоні гіпомоторної 

дисфункції кишечника відмічається зростання активності сумарної 

синтази оксиду азоту в сироватці крові в 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 особами, що свідчить 

про формування ендотеліальної дисфункції. 

6. У хворих на цукровий діабет 2-го типу з діабетичною ентеропатією, 

призначення монотерапії ацидофільним мультипробіотиком 

симбітером приводить до усунення синдрому надмірного 
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бактеріального росту у 24 (66,6%) пацієнтів з переважанням закрепів і 

у 17 (65,4%) хворих з переважанням діарейного синдрому, а за умов 

послідовної терапії рифаксиміном та симбітером – у 31 (86,1%) і 26 

(92,9%) хворих з гіпомоторною та гіпермоторною дисфункцією 

кишечника відповідно, що супроводжувалось нормалізацією складу 

просвітної мікрофлори. 

7. Нормалізація мікробіоценозу у хворих на цукровий діабет 2-го типу з 

діабетичною ентеропатією сприяла усуненню абдомінального 

больового синдрому на фоні симбітеру у 23 (63,9%) хворих із 

переважанням закрепів і у 24 (85,7%) хворих з 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 цукровий діабет 2-го типу з діабетичною ентеропатією, 

асоційованою з синдромом надмірного бактеріального росту, 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 зниження показника за умов 

гіпомоторної дисфункції кишечника. Усунення синдрому надмірного 

бактеріального росту, нормалізація моторики кишечника у хворих на 

цукровий діабет 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 

цукровий діабет 2-го типу з діабетичною ентеропатією з переважанням 
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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 в 1,3 раза, що 

супроводжувалось зростанням активності супероксиддисмутази у 1,3 

раза відповідно порівняно із показниками до лікування. 

10. Усунення синдрому надмірного бактеріального росту на фоні 

послідовного призначення рифаксиміну і симбітеру у складі 

комплексного лікування хворих на цукровий діабет 2-го типу з 

діабетичною ентеропатією 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 в 1,4 раза 

порівняно із даними до лікування.
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Лікування ускладнень цукрового діабету 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 цукровий діабет 2-го типу з діабетичною ентеропатією 

рекомендовано проведення дихального водневого тесту з лактулозою, 

що дозволяє діагностувати наявність синдрому надмірного 

бактеріального росту, дослідити характер порушень моторної функції 

кишечника, а також визначити функціональну здатність ілеоцекального 

клапану. 

3. За наявності синдрому надмірного бактеріального росту у хворих на 

цукровий діабет 2-го типу рекомендовано проводити бактеріологічне 

дослідження калу з метою визначення складу просвітної мікрофлори, 

що дозволить розробити подальшу лікувальну тактику. 

4. У хворих на цукровий діабет 2-го типу з ентеропатією за наявності  

синдрому надмірного бактеріального росту корекцію порушень 

мікрофлори кишечника необхідно проводити шляхом поетапного 

призначення рифаксиміну у дозі 400 мг 3 рази на день вродовж 5 днів, 

із наступним прийомом симбітеру по 1 саше 1 раз на день до 21 дня. 

5. Хворим на цукровий діабет 2-го типу з діабетичною ентеропатією 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, 
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температурою 18-24ºС, об’ємом 150-200 мл за 30 хв до їжі та 

призначати синусоїдально-модульований струм в режимі РР ІІ, ІІІ 

(тривалість процедури 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 годину після їжі та призначати 

синусоїдально-модульований струм РР І, ІV (тривалість процедури 7-

10 хв, через день, на курс 10 процедур). 
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сфері охорони здоров’я 2018. №153 - Випуск 10 з проблеми «Терапія». К.; 

2018. 4 с. (Здобувачем проведено аналіз літературних джерел, відбір хворих. 

Співавтори: проф. Скрипник ІМ. - редагування висновків, доц. Маслова ГС. - 

аналіз та інтерпретація отриманих результатів, доц. Гопко О.Ф. допомагав  

у статистичному опрацюванні даних, інтерпретації результатів). 

2. Скрипник ІМ, Маслова ГС, Мандрика ЯА, Гавловський ОД.    Спосіб 

оптимізації лікування ентеропатії з переважанням обстипації у хворих на 
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цукровий діабет 2 типу. Інформаційний лист про нововведення в сфері 

охорони здоров’я 2018. №196 - Випуск 11 з проблеми «Терапія». К.; 2018. 4 с. 

(Здобувачем проведено відбір хворих, оформлення інформаційного листа. 

Співавтори: проф. Скрипник ІМ.- редагування тексту, доц. Маслова ГС.- 

інтерпретація отриманих результатів, Гавловський ОД – аналіз 

літературних джерел). 
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Додаток А2 

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), на 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 

Інституту 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). 
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Додаток Б 2 
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Додаток Б 3 
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Додаток Б 4 
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Додаток В 2 
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Додаток В 3 
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Додаток В 4 
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Додаток В 5 

 

 


