
Енерготропні середники в 
корекції порушень 

енергетичного обміну

Анохіна Галина Анатоліївна

Заслужений лікар України

Професор кафедри гастроентерології, дієтології та 
ендоскопії НМАПО ім.П.Л.Шупика



Енергетичний обмін

Енергетичний обмін – це складний 
біохімічний процес обміну речовин, 
в якому задіяний каскад біохімічних 
реакцій, в результаті яких енергія, 
закладена в структурі вуглеводів, 
білків, жирів, які надходять в 
організм, акумулюється в 
макроергічних зв‘язках особливих 
хімічних сполук, зокрема, АТФ.





Енергетичні системи організму

• М'язи найбільше депо глікогену в організмі. 
Фізична активність звільняє депо глікогену для 
наступних порцій глюкози – попередження 
гіперглікемії

• Фізична активність збільшує вживання тканинами 
кисню,  покращує стан мікроциркуляторного русла

• ФА сприяє синтезу ендорфінів

• ФА покращує стан СС та легеневої систем

Жирова 
тканина

депо 
енергії

Печінка –
перетворю-
вач та депо 

енергії

М'язи 
найбільший 

споживач 
енергії



• Мітохондрії клітинні 
органели, присутні у всіх 
клітинах організму. Завдяки 
процесам дихання, вони 
постачають енергію у вигляді 
АТФ і тепла. Їх кількість в 
клітині, залежить від потреб 
тканини в енергії

• Найбільш багаті на 
мітохондрії: нейрони, клітини 
скелетних м'язів і серцевого 
м'яза. Ці органи є найбільш 
чутливими до дефіциту енергії.

Всі процеси в організмі є 
енергетично залежними



Енергетичні порушення завжди зв'язані 
із мітохондріальними порушеннями

• Мітохондрії - забезпечують майже 90% всієї 
енергії для потреби організму у вигляді молекул 
АТФ.  Головною особливістю, що відрізняє 
мітохондрію від інших органел, є наявність власної 
ДНК, РНК і рибосом.

• В матриксі мітохондрій протікає більшість 
біохімічних процесів окислювального 
фосфорилювання і оновлення в дихальному 
ланцюзі. Будь-яке генетичне або набуте 
порушення  дихального ланцюга супроводжується 
розвитком  мітохондріальних хвороб. 



Мітохондріальна дисфункція – фундаментальна 
основа старіння організму та прогресування будь-

якого захворювання

Мітохондріальна
дисфункція

апоптоз



Наслідки мітохондріальної дисфункції

Для 
мітохондрій

Старіння мітохондрій
Загибель мітохондрій

Зменшення мітохондрій в клітині

Для 
клітин

Дефіцит енергії для виконання 
функцій

Підвищений окисний потенціал
Апоптоз клітин

Для 
організму

Порушення обміну
Інтоксикація

Окисний стрес



При МС енергетичних субстратів (вуглеводи і 
жири) багато, а  їх використання знижене



Порушення енергетичного обміну при МС 

можна умовно поділити на

• Доклітинні розлади - порушення забезпечення клітин 

поживними речовинами і киснем (неповноцінне 
харчування, гіпоксія).

• Порушення транспорту поживних речовин кров'ю
(розлади кровообігу).

• Порушення дифузії поживних речовин у тканини 
(зміни клітинних мембран, системне запалення)

• Порушення мобілізації поживних речовин із депо ( 
розлади  регуляції вуглеводного та жирового обміну).

• Порушення  використання клітинами нутрієнтів 
та кисню (пригнічення гліколізу,  порушення циклу 
Кребса, розлади пентозного циклу, пригнічення ß-
окислювання жирних кислот)



Корекція до клітинних розладів 

• Зменшення вживання вуглеводів та жирів -
акцент на якість харчування

• Збалансованість раціону по всім необхідним 
компонентам: амінокислотам, вітамінам та 
мінералам (цинк, хром,йод, магній, калій та ін.),  
поліненасиченим жирним кислотамю

• Зниження всмоктування  в кишечнику 
холестерину, ЖК,  жовчних кислот, глюкози

• Адекватна та систематична фізична 
активність (постачання кисню та покращення 
мікроциркуляції)



• помідори, огірки, капуста, зелений горошок 
(не більше 3-х столових ложок), редис, 
редька, свіжі або мариновані гриби, 
баклажани, кабачки,  зелень, стручкова 
квасоля, щавель, шпинат. З напоїв можна 
вживати: мінеральна вода, чай і кава без 
цукру і вершків

Продукти, які можна вживати без 
обмежень



Продукти, які можна вживати в достатній та 
обмеженій кількості

• Продукти, які можна вживати в достатній 
кількості: нежирні сорти мяса, птиці, риби, 

морепродукти, яєчний білок;

• Продукти, які можна вживати в обмеженій 

кількості: молоко, кефір, сир, печінка, яйця, горох, 

фасоля, чечевиця, фрукти (за виключенням 3 
категорії), ягоди,  картопля, макаронні вироби,  хліб.





Корекція порушень транспорту 
поживних речовин та кисню кров'ю

• Покращення стану міокарду: калій, магній, 
таурин, левокарнітин, вітамін В1 та ін. 
кардіопротектори

• Покращення стану судинної стінки- вітамін С, 
лізин, магній та ін. ангіопротектори

• Покращення стану ендотелію – аргінін, 
антиоксиданти та ін.

• Покращення стану еритроцитарної мембрани 
– профілактика гіперглікемії, особливо 
постпрандіальної (обмеження вуглеводів, біотин)



Ефективне використання  в 
клітинах

• Залежить від  забезпечення клітини всіма 
необхідними регуляторними та транспортними 
інградієнтами

• Дефіцит вітамінів, мінералів та ін. факторів знижує 
інтенсивність окислення глюкози, стимулює інші 
менш вигідні для клітини шляхи перетворень  
(підвищений синтез холестерину, жирних кислот, 
поліолів та ін.)



Вітаксон®
таблетований препарат, що містить

оптимальну комбінацію бенфотіаміна і 
піридоксину.

 кофактор окислювального  декарбоксилювання глюкози, 
покращує її засвоєння клітинами,

 попереджує накопичення токсичних  метаболітів  та 
розвиток тканинного ацидозу

 підвищує чутливість клітин до інсуліну
 захищає клітини ендотелію судин від гіперглікемічного 

пошкодження
 Попереджує розвиток полінейропатії
 Покращує стан міокарду

Бенфо-
тіамін

В1



Вітаксон®
таблетований препарат, що містить оптимальну

комбінацію бенфотіаміна і піридоксину.

 Приймає участь в  біохімічних реакціях обміну всіх 
амінокислот 

 Зменшує від’ємний вплив на тканинні білки  глюкози 
та знижує вміст глікозильованого гемоглобіну. 

 Допомагає глюкозі метаболізуватись в тканинах, 
зменшує ушкодження судин і попереджує розвиток 
діабетичної ретинопатії.  

 Знижує рівень ксантуренової кислоти – метаболіту, 
який утворюється в організмі при дефіциті вітаміну В6 
та здатний викликати діабет у тварин, тому вітамін В6 
є життєво необхідним для хворих МС

Піри-
доксин

В6



ГЕПАРГІН
(аргінін+бетаїн)

• Аргінін – джерело синтезу  оксиду азоту -NO,  
відомого як ендотеліального фактору релаксації.

• Прийом L-аргініну покращує ендотеліальну
функцію при стенокардії, зменшує серцево-
судинну  недостатність, гіперхолестеринемію.

• З віком вміст L- аргініну в крові зменшується, а 
при метаболічному синдрому, захворюваннях 
печінки потреби зростають.

• L-аргінін необхідний для синтезу креатину, який  є  
джерелом енергії для скорочення м'язів.  

Bednarz B., Jaxa-Chamiec T., Maciejewski P. Efficacy and safety of oral l-arginine in acute 
myocardial infarction. Results of the multicenter, randomized, double-blind, placebo-
controlled ARAMI pilot trial. // Kardiol. Pol. – 2005. – V. 62. – P. 421–428.
Bоger R. H. The Pharmacodynamics of L-Arginine // J. Nutr. 2007 – V. 137 – P. 1650–1655.



БЕТАЇН

• Бетаїн приймає участь в реакціях  метилування, а 
саме в перетворенні  гомоцистеїну в метіонін і далі  
фосфатидилхолін. Синтез фосфатидилхоліну є 
однією з найважливіших реакцій метилування. 

• Гомоцистеїн  пошкоджує стінку артерій, що веде до 
накопичення в місці пошкодження макрофагів, які 
захоплюють холестерин та  викликають запальний 
процес, сприяє гіперкоагуляції

• Фосфотиділхолін важливий компонент клітинних 
мембран та антагоніст холестерину у всіх 
середовищах

Feng Q., Kalari K., Fridley B.L., Jenkins G., Ji Y., Abo R. Betaine-homocysteine 
methyltransferase: human liver genotype-phenotype correlation. Mol Genet 
Metab. 2011;102(2):126–133. Rajaie S., Esmaillzadeh A. Dietary choline and betaine 
intakes and risk of cardiovascular diseases: review of epidemiological evidence. ARYA 
Atheroscler. 2011;7(2):78–86.



Відновлення транспорту 
поживних речовин  в клітини

• Покращення стану клітинних мембран:

– вилучення із харчування продуктів, що містять 
транжири

- Збільшення вживання продуктів, багатих 
фосфоліпідами 

- захист мембран від надмірного
перекисного окислення ліпідів

• Усунення системного запального процесу



Патогенез взаємозв'язку між  
інсулінорезистентністю та запаленням

• В реалізації компонентів інсулінорезистентності є 
активація факторів запалення, які синтезуються 
жировою тканиною: фактор некрозу пухлин (TNF- α)
IL-6, IL-6, MCP-1 (MCP-1), які експрессуються на 
макрофагах і є ініціаторами активації макрофагів, що
призводить до виникнення запальної реакції.

• Ознаки ІР виявляють приблизно у 75% пацієнтів з 
абдомінальним ожирінням (ІМТ більше 25 кг / м 2),  
тому вісцеральне ожиріння є найважливіших
детермінант розвитку МС навіть незалежно від
загального ожиріння.

R. A. Figler, G. Wang, S. Srinivasan, D. Y. Jung, . Links Between Insulin Resistance, 
Adenosine A2B Receptors, and Inflammatory Markers in Mice and Humans. Diabetes, 
2011; 60 (2): 669 DOI: 10.2337/db10-1070



Усунення системного запального 
процесу

• Глюкокортикоїди  - при МС не показані із-за 
поглиблення метаболічних порушень

• Нестероїдні протизапальні препарати –
ускладнення з боку  ШКТ та ін.

• Альтернатива – омега-3 жирні кислоти та 
фосфоглів, який містить гліциризинову кислоту

Kimberly M.M. et al. Standardization of immunoassays for measurement of 
high sensitivity C reactive protein. Phase I: evaluation of secondary 
reference materials // Clin. Chem. —2003. — Vol. 49. — P. 611—616. 14. 
Bultink I.E., Baden M., Lems W.F. (2013) Glucocorticoid-induced 
osteoporosis: an update on current pharmacotherapy and future 
directions. Expert. Opin. Pharmacother. Expert. Opin. Pharmacother., 
14(2): 185–197.



дві молекули глюкуронової кислоти

Стероїдна частка  екстракту 
солодки голої

ГЛІЦИРРИЗИНОВА КИСЛОТА

Має виражений 
протизапальний ефект

Зменшення запалення 
покращує чутливість 

рецепторів гепатоциту до 
інсуліну

Дезінтоксикаційний ефект

ФОСФОГЛІВ ( ЕФ + ГК) 



Протизапальна дія  
гліциризинової кислоти

• гальмує викид запальних кінінів клітинами сполучної 
тканини в зоні запалення

• Стероїдна частина молекули гліцирризинової кислоти 
проявляє багато властивостей кори гормонів наднирників.

• ГК дозволяє зменшити дозу  гормональних препаратів у 
гормонально залежних хворих. 

• Побічних явищ при застосуванні препаратів солодки не 
спостерігається.



ФОСФОГЛІВ

Протинабряковий ефект   

Гліцирризинова кислота

Зниження системного мезенхімального
запалення 

Супрессія аутоіммунних реакцій –
кортизолоподобна дія  

По противовоспалительной активности  ГК не уступают вольтарену.

Толстиков Г.А., Балтина Л.А., Шульц Э.Э., Покровский А.Г. , 1997, 23, 691-709

Tanahashi T., Mune T., Morita H., «Glycyrrhizic acid supresses type 2 11-β-hydroxysteroid dehydrogenase 

expresosion in vivo» J. Steroid Biochem Mol Biol. 2002, 80, 441-447



Діаліпон
(альфа-ліпоєва 

кислота)
Виконує роль коензиму

в окислювальному декарбоксилюванні : 

піровиноградної кислоти, сприяє утворенню:

- ацетил-КоА – універсального джерела енергії

- СО2 - основного регулятора дихання

- атомів водню для дихального ланцюга – для 
подальшого відновлення до води і синтезу АТФ

кетоглутарової кислоти в циклі Кребса, утворюючи:

- сукциніл-КоА – джерело енергії для синтезу АТФ,                     
проміжного продукту в синтезі порфіринів природних
пигментів (гемоглобину, цитохрому і т.д.)



Альфа-ліпоєва кислота

• а-ліпоєва кислота - антиоксидант, найбільш 
наближеним до ідеального. Завдяки малій 
молекулі вона розчиняється як у воді, так і в 
ліпідах.

• Захищає інші антиоксиданти - віт. С і Е, 
кофермент Q10, глютатіон відновлюючи  їх 
антиоксидантний потенціал

• Це єдиний антиоксидант здатний легко 
потрапити безпосередньо в мозок. Вона здатна 
нейтралізувати найбільш небезпечні для мозку 
радикали – це азотні радикали (окис азоту). 



ВИСНОВОК

• Шлях від тарілки до мітохондрій не простий і на 
будь-якому етапі може дати збій. Результатом якого 
є апоптоз мітохондрій, їх зменшення в клітинах, що 
означає розвиток дегенеративних захворювань, 
зниження працездатності, низька якість життя.

ЇЖА ШКТ Печінка

кров

Клітинна 
мембрана

Цитозоль
клітини

мітохондрія



ДЯКУЮ  ЗА  УВАГУ


