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Актуальність дисертаційного дослідження Я.А.Мандрики зумовлена в першу 
чергу стрімким зростанням кількості хворих на цукровий діабет 2-го типу (ЦД 2- 
го типу ) у всьому світі, захворюваність на який у 2030 році може сягнути 642 
млн. серед дорослого населення планети за даними International Diabetes 
Federation, високим відсотком ранніх ускладнень з боку різних органів та 
інвалідизацією осіб працездатного віку.

Недостатня компенсація вуглеводного обміну при ЦД 2-го типу, що за 
даними К.О.Замолотової відмічається у 75% хворих на дану недугу, сприяє 
розвитку полінейропатій, мікро- та макроангіопатій, і як наслідок ураженню 
багатьох внутрішніх органів, в тому числі і шлунково-кишкового тракту. Якщо 
частоту і механізми розвитку діабетичної гастропатії продовжують активно 
досліджувати, то проблемі діабетичної ентеропатії приділяється недостатня 
увага, що теж робить актуальним дане дослідження. Нерідко діабетична 
ентеропатія асоціюється з синдромом надмірного бактеріального росту, який 
вимагає швидкої корекції.

Актуальність підходу до розробки методів лікування і профілактики 
діабетичної ентеропатії полягає в тому, що дисертант, поряд з застосуванням 
медикаментозних препаратів, робить спробу обґрунтувати доцільність 
включення до комплексної терапії природних лікувальних факторів курорту 
Миргород з метою впливу на моторні порушення тонкої і товстої кишки, її 
мікробіоценоз

Актуальність даного дослідження і в тому, що вперше вивчається роль змін 
кишкового мікробіому та його вклад у формуванні діабетичної ентеро- 
колопатії, зокрема моторної дисфункції тонкої та товстої кишки, порушення 
якої вивчаються за допомогою неінвазивного дихального водного тесту з 
лактулозою, участь серотоніну та продуктів перекисного окислення ліпідів,



ендогенної інтоксикації у виникненні даного ускладнення. Вперше вивчається 
роль порушень в системі оксиду азоту у розвитку діабетичної ентеропатії.

Необхідність такого дослідження зумовлена і тим, що до сьогоднішнього дня 
не розроблено стандартів лікування діабетичної ентеропатії, зокрема 
застосування рифаксиміну і симбітеру, абсолютно не вивченим залишається 
питання застосування природних і преформованих факторів в комплексній 
терапії таких хворих.

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

Про актуальність даного дисертаційного дослідження свідчить і той факт, що 
воно є фрагментом двох комплексних науково-дослідних робіт кафедри 
внутрішньої медицини №1 ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна 
академія» МОЗ України «Розробка нових методів профілактики, лікування та 
реабілітації захворювань органів травлення у хворих з коморбідною патологією 
на підставі вивчення патогенетичних ланок формування синтропії» ( № 
державної реєстрації 0111U004881) та «Удосконалення діагностичних підходів 
та оптимізація лікування захворювань органів травлення у поєднанні з іншими 
хворобами систем організму» (№ державної реєстрації 0117U000300 ).

Ступінь обґрунтованості основних положень, висновків і практичних 
рекомендацій, сформульованих у дисертації, та достовірність отриманих 
результатів.

Основні положення, висновки та практичні рекомендації ґрунтуються на 
всебічному обстеженні 126 хворих на ЦД 2-го типу, ускладнений діабетичною 
ентеропатією, використанні в роботі сучасних інформативних методів, як 
дихальний водневий тест з лактулозою, бактеріологічне дослідження 
порожнинної мікрофлори, добове моніторування глікемії, динамічне 
визначення глікозильованого гемоглобіну, С-пептиду. Для оцінки порушень 
процесів перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту 
досліджувались реактанти тіобарбітурової кислоти, окислено-модифіковані 
білки та рівень супероксиддисмутази в сироватці крові, а для оцінки ендогенної 
інтоксикації -  молекули середньої маси. В роботі використані імуноферментні 
методи визначення С-пептиду, серотоніну, досліджувались стабільні метаболіти 
оксиду азоту -  нітрат- аніони, активність сумарної синтетази оксиду азоту. 
Основні положення і висновки роботи ґрунтуються на всебічній статистичній 
обробці отриманих результатів з використанням методу варіаційної статистики і 
визначенням критерію Стюдента- Фішера, кореляційного аналізу за Пірсоном,



визначенням співвідношення шансів, аналізі та вивченні 249 літературних 
джерел, з яких 88 кирилицею та 161- латиною.

Наукова новизна, значення отриманих результатів для науки та практики.

Наукова новизна дисертаційної роботи Я.А.Мандрики полягає в тому, що 
автором встановлені деякі нові механізми розвитку діабетичної ентеропатії у 
хворих на ЦД 2-го типу, серед яких роль синдрому надлишкового 
бактеріального росту ( СНБР ), серед проявів якого - зростання кількості 
клебсієл, цитробактерій, протею, стафілококів, грибків роду Candida на фоні 
нормальної кількості біфідобактерій і кишкової палички -  при гіпомоторній 
дисфункції кишечника і зниження титру біфідобактерій і кишкової палички -  
при гіпермоторній.

Доповнено дані щодо особливостей клінічної картини діабетичної ентеропатії, 
яка проявляється більш вираженим абдомінальним больовим синдромом при 
гіпермоторній, та його меншою інтенсивністю -  при гіпомоторній, при 
відсутності різниці у вираженності диспепсичного синдрому.

Вперше встановлена роль продуктів перекисного окислення ліпідів, 
посилення ендогенної інтоксикації та формування ендотеліальної дисфункції у 
розвитку діабетичної ентеропатії, що проявляється зростанням активності 
сумарної синтетази оксиду азоту та зниженням концентрації нітритів.

Вперше обґрунтована ефективність застосування симбітеру і рифаксиміну на 
фоні прийому мінеральної води та застосування синусоїдальних модульованих 
струмів, які потенціюють дію кожного з них при лікуванні діабетичної 
ентеропатії. Вплив такої комбінованої терапії проявляється нормалізацією 
кишкової мікрофлори, посиленням антиоксидантного захисту, зменшенням 
ендотоксимії та ендотеліальної дисфункції. Встановлено, що серед 
особливостей дії симбітеру -  усунення більше як у 60% хворих ознак СНБР, а 
додавання рифаксиміну підсилює такий ефект до 86,1% випадків у хворих з 
гіпомоторною та до 92,9% у обстежених з гіпермоторною дискінезією 
кишечника. Продовжено дослідження рівня сироваткового серотоніну у хворих 
на діабетичну ентеропатію та встановлено зниження його концентрації при 
гіпомоторній дискінезії та нормальний рівень при гіпермоторній. Комбінована, 
послідовна терапія рифаксиміном і симбітером призводить до нормалізації 
рівня серотоніну, що дисертант повязує з відновленням кишкового 
мікробіоценозу, при відсутності достовірних змін на тлі монотерапії симбітером



Практичне значення дисертаційного дослідження в тому, що автором 
апробовані та запропоновані для клінічної практики застосування дихального 
водневого тесту з лактулозою для оцінки моторики кишечника і визначення 
його типів при діабетичній ентеропатії. Вперше з метою діагностики різних 
типів скоротливої функції кишечника та оцінки ефективності лікування 
рекомендовано дослідження порожнинної мікрофлори та визначення ступеня 
вираженості синдрому надмірного бактеріального росту. Вперше обґрунтовано 
диференційоване застосування симбітеру, рифаксиміну та їх поєднання на тлі 
внутрішнього прийому мінеральної води для лікування діабетичної ентеропатії. 
Вперше обґрунтована доцільність включення до медикаментозної терапії 
хворих з діабетичною ентеропатією, асоційованою з СНБР хлоридно-натрієвої 
мінеральної води та синусоїдальних модульованих струмів в залежності від 
типу моторики кишечника.

Про практичну значимість дисертаційного дослідження свідчить і той факт, 
що за його матеріалами видані два інформаційні листи, а результати 
впроваджені в практику роботи ряду лікувально-профілактичних закладів 
Полтавської та Київської областей. Основні наукові положення також 
використовуються в навчальному процесі ряду вищих навчальних закладів 
України, на кафедрах терапевтичного профілю Української медичної 
стоматологічної академії, ВДНЗ «Буковинський державний медичний 
університет», Івано-Франківський та Харківський національні медичні 
університети і Дніпропетровській медичній академії МОЗ України

Оцінка структури та змісту дисертації, її завершеності.

Дисертація Я.А.Мандрики побудована по традиційній формі, викладена на 
120 сторінках (основний текст ), складається з анотації на українській і 
англійській мові, переліку основних скорочень, вступу, огляду літератури, двох 
розділів власних досліджень, узагальнення та обговорення результатів, 
висновків та практичних рекомендацій, списку літератури, який містить 264 
джерела ( 110- кирилицею та 154- латиною. Дисертація проілюстрована 23 
таблицями, 5 рисунками, 4 клінічними випадками.

В першому підрозділі літературного огляду проаналізовані причини 
збільшення кількості хворих на ЦД 2-го типу, що обумовлено зростанням 
поширеності факторів ризику, як наявність зайвої ваги і ожиріння, недостатній 
контроль показників вуглеводного обміну. Тут же приведені сучасні погляди на 
патогенетичні механізми уражень кишечника при ЦД 2-го типу, зокрема 
зростання у таких хворих активності поліолового шунта, що сприяє



оксидантному стресу, порушення передачі нервовових імпульсів та 
накопиченню сорбітолу в ендотелії, що призводить до мікроангіопатій та 
формування судинної дисфункції, утворення гексозамінів, які за рахунок 
потенціювання експресії прозапальних цитокінів теж призводять до судинної 
дисфункції. Порушення нейротрофіки та розвиток діабетичної нейропатії 
належать до ранніх ускладнень ЦД. Показано, що в умовах гіпоксії порушується 
синтез оксиду азоту та посилюється вазодилятація.

Ролі серотоніну у формуванні змін моторики кишечника присвячений другий 
підрозділ літературного огляду. Це зумовлено тим, що 95% серотоніну 
синтезується у інтестинальному тракті, а серотонінергічні нейрони представлені 
ентерохромафінними клітинами слизової та клітинами нервових сплетінь. 
Синтезуючись з L-триптофану за допомогою триптофангідроксилази-1 в 
ентерохромафінних та триптофангідроксилази-2 - у нервових клітинах , 
серотонін діє як нейротрансміттер та регулює кишкову секрецію і моторику. 
Ролі мікробіоти у розвитку ентеропатій присвячений наступний підрозділ 
огляду. Показано, що синдром надлишкового бактеріального росту 
діагностується у 70-95% випадків хронічних захворювань кишечника, особливо 
часто він розвивається у випадках його гіпомоторної дисфункції. Наступний 
підрозділ літературного огляду присвячений аналізу особливостей клінічних 
проявів даної патології. Аналізуючи підходи до лікування такої патології, чому 
присвячений третій підрозділ літературного огляду, дисертант звертає увагу на 
корекцію харчового раціону, прийом антагоністів опіоїдних рецепторів, 
зокрема, елуксадоліну, прокінетиків- метаклопраміду та домперідону і їх 
позитивні та сумнівні ефекти. Ефективність еритроміцину знижується по мірі 
порушень моторики кишечника, тому його застосування є недостатньо 
ефективним. Не до кінця з'ясованою залишається роль антагоністів рецепторів 
серотоніну, зокрема, тагасероду. В заключній частині цього розділу описані 
позитивні ефекти рифаксиміну і симбітеру.

Розділ 2 викладений на 14 сторінках, складається з двох підрозділів, в 
першому з яких дана клінічна характеристика хворих, критерії включення та 
виключення. Поділ хворих проведений в залежності від переважання порушень 
моторики кишки. Базова терапія включала прийом метформіну ( 34,1%), його 
поєднання з препаратами сульфонілсечовини ( 32,5% ), інгібіторами
дипептидилпептидази ( 23,8% ), чи інгібітором натрій-глюкозних ко-
транспортерів 2-го типу (10,3% ), внутрішній прийом хлоридно-натрієвої 
мінеральної води, а-ліпоєвої кислоти. Детально проаналізовані частота і 
характер уражень інших органів (серцево-судинної системи, нирок, сітківки ). В



залежності від долучення до базисної терапії, що включала диференційоване 
призначення хлоридно-натрієвої мінеральної води і синусоїдальних 
модульованих струмів хворі поділені на групи і підгрупи, яким застосовували 
симбітер і рифаксимін та їх поєднання. Методи дослідженя, використані в 
дисертації описані чітко, лаконічно.

Третій розділ присвячений викладенню результатів власних досліджень і 
стосується виявлених особливостей патогенезу та клінічного перебігу 
діабетичної ентеропатії у досліджуваних хворих. Встановлено, що серед 
особливостей клінічного перебігу даної патології - більша вираженість 
больового синдрому у пацієнтів з діарейним та помірна чи його відсутність у 
обстежених з обстипаційним, при однакових проявах і частоті диспепсичного. 
Усі пацієнти мають зниження якості життя з вираженими ознаками тривоги і 
депресії. Дисертант встановив, що діабетична ентеропатія проявляється 
підвищенням в крові продуктів перекисного окислення ліпідів та посиленням 
ендогенної інтоксикації на фоні зниження антиоксидантного захисту ( 
активності супероксиддисмутази ). Активність синтетази оксиду азоту 
корелювала з підвищеною концентрацією продуктів перекисного окислення 
ліпідів та вірогідно сприяла прогресуванню нефропатій та судинних уражень. 
Важливий науковий інтерес викликають отримані дисертантом дані щодо 
різноспрямованих змін рівня серотоніну в крові (підвищення при діарейному 
варіанті та зниження у обстежених з закрепами ), як ведучого механізму 
моторних порушень. Показано достовірні відмінності просвітної мікрофлори в 
залежності від типу моторики кишечника. При закрепах відмічено зниження в 
просвіті кишечника біфідобактерій та кишкової палички і зростання титру 
клебсієл, цитробактерій, грибків роду Candida, як представників фірмікутів. В 
той же час при діареї встановлено більш значне зниження кишкової палички та 
біфідобактерій і значне підвищення клебсієл та цитробактерій, грибків.

Четвертий розділ викладений на 32 сторінках і присвячений оцінці 
ефективності диференційованого лікування діабетичної ентеропатії. Він 
включає три підрозділи, в першому з яких оцінена динаміка клінічних 
симптомів, дисбіотичних порушень та показників якості життя під впливом 
запропонованих лікувальних комплексів. Зокрема, встановлено зменшення 
інтенсивності і частоти виникнення больового і ознак диспепсичного синдрому. 
Більш виражений клінічний ефект автором отриманий у хворих, яким до 
базисної терапії долучали симбітер та рифаксимін. Монотерапія симбітером 
сприяла нормалізації мікрофлори у 66,7 і 65,4% обстежених з закрепами та 
діареєю, відповідно, через 21 день лікування, а поєднання його з



рифаксилліном призводило до її нормалізації, відповідно, у 86,1 та 92,9% хворих 
з обстипаційним та діарейним варіантами ентеропатії. Повторний аналіз 
показників якості життя згідно шкал EQ-5D засвідчив покращення усіх з них.

У другому підрозділі проаналізовані зміни показників вуглеводного обміну, 
оксидантно-антиоксидантного гомеостазу, системи оксиду азоту у хворих на ЦД 
2-го типу з ентеропатією під впливом терапії метформіном, його комбінації з 
похідними сульфонілсечовини, дипептидилпептидазами чи інгібітором натрій 
глюкозних ко-транспортерів у всіх хворих досягнуто компенсації вуглеводного 
обміну за рахунок зниження базальної та постпрандіальної глікемії. Поряд з 
компенсацією вуглеводного обміну у цих хворих зменшилась концентрація 
продуктів перекисного окислення ліпідів та зросла активність 
супероксиддисмутази. Рівень молекул середньої маси достовірно знизився 
лише у хворих, яким корекція надмірного бактеріального росту проводилась 
шляхом послідовного призначення рифаксиміну і симбітеру. Покращення 
прооксидантного-антиоксидантного дисбалансу супроводжувалося зниженням 
сумарної активності синтетази оксиду азоту в сироватці крові усіх підгруп та 
одночасним зростанням рівня нітритів.

Третій підрозділ четвертого розділу присвячений вивченню змін 
сироваткового рівня серотоніну під впливом розроблених способів лікування. 
Встановлено підвищення його рівня після лікування при діабетичній ентеропатії 
з закрепами та деяке зниження у пацієнтів з діареєю.

Аналіз і узагальнення результатів займає 9 сторінок, в ньому проаналізовані 
отримані власні результати дослідження, проведено їх коректне співставлення 
з даними досліджень вітчизняних і зарубіжних учених з даної проблеми.

Висновки дисертаційної роботи ґрунтуються на матеріалах власних 
досліджень автора, логічно пов'язані з метою, завданнями і змістом роботи, а 
отримані кінцеві результати свідчать про необхідність широкого впровадження 
цих наукових розробок в клінічну практику. Практичні рекомендації є 
конкретними і допоможуть лікарям своєчасно діагностувати діабетичну 
ентеропатію та синдром надмірного бактеріального росту, проводити його 
корекцію послідовним призначенням рифаксиміну, симбітеру на фоні базисної 
терапії з включенням хлоридно-натрієвої мінеральної води, цукрознижуючої та 
симптоматичної терапії. Висновки і практичні рекомендації є актуальними для 
сімейних лікарів, лікарів- гастроентерологів та ендокринологів, терапевтів і 
реабілітологів.



Джерела використаної літератури відповідають темі дисертації, а їх список 
оформлений згідно міжнародного стилю Vancouver, та подані у алфавітному 
порядку, спочатку кирилицею, а потім латиницею.

Автореферат дисертації та опубліковані роботи повністю відображають 
основний зміст дисертації.

Серед недоліків дисертації, що не мають принципового значення та не 
знижують її теоретичну і практичну цінність слід відмітити деяке 
перевантаження літературного огляду аналізом ролі греліну і 
глюкагоноподібного пептиду в розвитку діабетичної ентеропатії оскільки вони 
не вивчались у подальшому. В другому розділі надто детально описані 
механізми дії та терапевтичні ефекти а-ліпоєвої кислоти, що можна було 
опустити адже, це відомі факти. На нашу думку більш доцільно було б 
посилатися на хімічний склад мінеральної води при описанні її ефектів, що дало 
б змогу використовувати такі води і в інших реабілітаційних місцевостях. Також 
в заключний підрозділ літературного огляду слід було перенести дані з другого 
розділу щодо хімічного складу мінеральної води, механізмів впливу окремих її 
компонентів на організм людини та проаналізувати дані літератури про 
ефективність цих мінеральних вод при лікуванні цукрового діабету 2-го типу і 
його ускладнень. Це ж стосується і механізмів дії та ефектів синусоїдальних 
модульованих струмів. Після детального ознайомлення з роботою виникли ряд 
запитань які можуть бути предметом дискусії.

1. Якими механізмами Ви пояснюєте різноспрямовані зміни моторної функції 
кишечника при діабетичній ентеропатії?

2. Вами запропоновано призначення різних лікувальних комплексів при 
діабетичній ентеропатії в залежності від вираженості і характеру синдрому 
надлишкового бактеріального росту і виду порушень моторики. Настільки 
одинаковим був вплив цих комплексів на якість життя?

3. Через які механізми відбувається позитивний вплив хлоридно-натрієвої 
мінеральної води в комплексній терапії хворих з діабетичною 
ентеропатією?

ВИСНОВОК
Подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 
дисертаційна робота Мандрики Ярослава Андрійовича «Оптимізація 
лікування ентеропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу із 
застосуванням природних і преформованих чинників курорту Миргород» є



завершеною науковою кваліфікаційною працею, присвяченою 
теоретичному обґрунтуванню і новому вирішенню завдання по 
підвищенню ефективності лікування ентеропатій у хворих на цукровий 
діабет 2-го типу з диференційованим застосуванням хлоридно-натрієвої 
мінеральної води к Миргород, синусоїдальних модульованих струмів, 
симбітеру та рифаксиміну. Вперше показана роль синдрому надлишкового 
бактеріального росту, зростання в організмі продуктів перекисного 
окислення ліпідів, посилення ендогенної інтоксикації, змін рівня серотоніну 
у розвитку діабетичної ентеропатії і на основі їх корекції обґрунтовані 
диференційовані підходи до лікування цього стану.

Робота є завершеною, самостійною працею автора, має наукову новизну 
і важливе практичне значення та відповідає п.11 «Порядку присудження 
наукових ступенів та присвоєння вчених звань», затверджених Постановою 
Кабінету Міністрів України №567 від 24.07.2013 року ( із змінами, 
внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 656 від 
19.08.2015, № 1159 відЗО.12.2015 та № 567 від 27.07.2016), а її автор 
заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.01.02 -  внутрішні хвороби.
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