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Синдром роздратованого 
кишечника – актуальність

 Близько 50% робочого 
навантаження лікаря 
гастроентерологічної 
клініки

 Відсутність специфічних 
маркерів → симптоматичні 
діагностичні критерії

 Нез’ясований патогенез →
симптоматична терапія

 Неповний контроль 
симптоматики на фоні 
лікування → значне 
зниження якості життя 
пацієнтів

Pickup address:

Dr. Spiller Biocosmetic

Chiemsee Str. 12

83278 Traunstein

Times for pickup:

Monday-Thursday

08:00 – 17:00 



Їжа та синдром роздратованого 
кишечника

•Близько 90% пацієнтів з 
синдромом 
роздратованого 
кишечника (СРК) 
вважають, що вживання 
їжі і окремі продукти 
відіграють важливу роль в 
появі симптомів

•Більша частина пацієнтів 
більш схильна до 
застосування дієти ніж 
медикаментозної  терапії

Hayes P, Corish C, O`Mahony E, Quigley EM. A Journal of Human Nutrtition and Dietetuics 2013.



Механізм впливу їжі на 
генерацію симптомів СРК



Дієта та СРК

 Більше 70% пацієнтів з СРК  відзначають чітку 
залежність вираженості симптомів від характеру 
вживаної їжі1

 Найбільшим попитом серед пацієнтів користується 
інформація, що стосується “шкідливих продуктів”2

 Найбільш бажані джерела інформації: “мій 
особистий лікар” (68%) та інтернет – 62%2

 Перелік індивідуальних пристосувальних реакцій 
включаює зменшення обєму порції, виключення 
певних категорій продуктів → обмеженість та 
незбалансованість раціону  → білково-енергетична 
недостатність і дефіцит 
макронутрієнтів 1. Gibson PR, Shepherd SJ. // Am J Gastroenterol 2012

2. Halpert A, et al. //Dig Dis Sci 2008



Дієтотерапія СРК з позиції доказовості

•Складність контролю 
адекватності виконання 
дієтичних рекмендацій в 
амбулаторних умовах
•Різниця піходів на яких 
базуються рекомендації: 
власний лікарський досвід або 
дані клінічних досліджень
•Виключна вираженість 
ефекту плацебо (до 84%) 
•Виражена індивідуальна 
варіабельність відповіді на 
однакові харчові стимули



Етапи дієтотерапії СРК

1 лінія:   Загальні поради: дієтична 
оцінка харчування та стилю життя; 
загальні рекомендації щодо лактози 
та некрохмальних поліцукрів

2 лінія: Дієтичне втручання з метою 
зменшення симптомів: корекція 
вживання некрохмальних поліцукрів та 
моноцукрів, призначення пробіотиків

3 лінія: Елімінаційна дієта

McKenzie YA et al., J.Hum Nutr Diet. 2013



Перша лінія дієтичної модифікації

•Рекомендації щодо здорового, 
різноманітного харчування:
•- регулярність
•- правила прийому їжі
• - вживання достатньої 
кількості та правильний вибір 
рідини
•Рекомендації щодо здорового 
способу життя
•Специфічні можливості: 
пробний період 
низьколактозної дієти або 
безмолочної дієти, виключення
пшеничних висівок 



Правила прийому їжі

 Регулярний прийом іжі, фіксований час 

 Обов’язкова наявність сніданку, уникне6ння пізніх трапез

 Уникати пропуску окремих прийомів або утворення значних 
проміжків між основними прийомами їжі (бажано 5-5 
прийомів їжі на добу)

 Уповільнення темпу прийому іжї

 Зменшенн об’єму порції

 Вживання достатньої кількості рідини (як мінімум 8 чашок, 
бажано води або інших напоїв, що не місять кофеїну)

 Ведення щоденника протягом 2-3 тижнів, що включатиме 
перелік продуктів і страв, вираженість симптомів та інших 
асоційованих факторів (стресорів, поганого сну, прийому 
медикаментів, тощо)



Харчовий щоденник
•Консистенція 
випорожнень
•Інші симптоми
•Біль
•Газ
•Емоційний статус
•Стресові фактори
•Медикаменти
•Менструальний цикл для 
жінок
•Продукти харчування
•Напої
•Фізична активність



Несприйняття лактози

 63% пацієнтів з СПК відзначають виникнення/посилення 
симптоматики на фоні вживання молочних продуктів1

 Близько 42% пацієнтів з СПК-Д мають несприйняття 
лактози за результатами водневого дихального тесту зі 
стандартним навантаженням1

 Тривале (>5 років) симптоматичне покращення при 
обмеженні вживання лактози спостерігалось > 85%-з СРК2

 Водневих дихальний тест на визначення несприйняття 
лактози входить в алгоритм діагностики СПК3

1.Yang J. // J Clin Gastroenterol Hepatol 2013; 11: 262–268 

2. Bohmer C. // Eur J Gastroenterol Hepatol 2001; 13: 941–944

3. NICE clinical guideline: Diagnosis and management of irritable bowel
syndrome in primary care, NICE 2008



Харчові волокна та СПК
 Більшість лікарів вважають, що дефіцит харчових волокон є 

основною причиною симптомів СПК и 94% призначили б 
відповідну дієтичну терапію

 Споживання харчових волокон пацієнтами  з СПК не 
відрізняется від загальнопопуляційного рівня

 Дієта з високим вмістом розинних харчових волокон ( ≥20-
30г/добу) призводить до:

- покращенням частоти та консистенції випорожнень при 
закрепах

- скорочення часу кишкового транзиту
Збільшення вмісту нерозчинних ХВ призводить до:

- збільшення частоти та інтенсивності абдомінального 
болю

- не мала статистичного впливу на відчуття здуття живота, 
діарею та флатуленцію 

 За даними Кохрановського мета-аналізу використання 
препаратів харчових волокон не мало додаткових переваг у 
пацієнтів з СПК 

Ruepert L, Quartero AO, et al. Cochrane Database Syst Rev 2011



Друга лінія дієтичної модифікації 

при СРК

•Джерела розчинних ХВ
(насіння льону, псилліум)
для пацієнтів с СРК-З: 3 
місячний період (1ч.л. → 4 
ст.л)

•Оцінка та зменшення 
вживання FODMAP; 
провокаційна проба для 
визначення продуктів, що 
можуть бути повернені в 
дієту та рівня 
несприйняття

•Вживання пробіотиків



FODMAP’s

Fermentable – ті, що 
підлягають бактеріальній 
ферментації ; 
Oligosaccharides –
олігоцукри; 
Disaccharides – дицукри; 
Monosaccharides –
моноцукри; 
And – і; 
Polyols – поліоли, 
високомолекулярні 
спирти) 

 FODMAP’s: мають виражений 
осмотичний ефект

 FODMAP’s можуть включати 
лактозу та фруктозу у випадках 
мальабсорбції останніх, і поліоли, 
так як вони звичайно погано 
абсорбуються

 Фруктоолігоцукри (фруктани) та 
галактоолігоцукри (раффіноза) 
завжди погано абсорбуються у 
кишківнику людини

 У пацієнтів з СРК потрапляння 
FODMAP’s в дистальну частину 
тонкої та товсту кишки 
призводить до:

 Симптомів

 Підвищенної кишкової 
проникності

 Запалення

Staudacher HM et al. J Human Nutr Diet 2011;24:487–495





Потенційні недоліки обмеження 

FODMAP’s

 Обмеження певних харчових 
груп → вплив на нутритивний 
склад раціону та зниження 
комплаєнсу пацієнтів

 Дефіцит кальцію1

 Зниження концентрації 
біфідобактерій та інших 
корисних бактерій в просвіті 
кишківника2

 Зміни властивостей 
просвітного середовища (↓
бутирату та ↑рН) → вплив на 
колоректальний 
канцерогенез та запалення3

1.Susan J. // J Gastroenterol 2013; 

2.Staudacher H.// J Nutr 2012; 

3.WongCSM. // Dis Colon Rectum 2005;48:549–59.

Hamlos E. et al., Clin Transl Gastroenterol. 2016



Пробіотики та СРК

Пробіотики мають потенційний вплив на:

Вісцеральну гіперчутливість – L.acidophilus и L.paracasei

Прониникність стінки тонкої кишки – мультипробіотики

Ороцекальний транзит – VSL#3

Протизапальний ефект – В.infantis



«Пробіотики мають прийнятну 
доказову базу і повинні призначати 
хоча б на період тривалістю в 1 місяц 
в адекватних дозуваннях....»



Третя лінія дієтичної модифікації при 

СРК

Елімінаційна дієта



Харчові тригери та СРК

•Лактоза

•FODMAP

•Харчові волокна

•Жир 

•Кава

•Алкоголь

•Глютен

•Горіхи

•Шоколад



Фаза елімінації

 66% причин харчового несприйняття може бути 
виявлено за допомогою елімінаційної дієти з 
наступною провокацією

 Тривалість елімінаційного періоду – 4-6   тижнів

 Якщо протягом вказаного періоду не було 
відзначено покращення симптоматики, 
рекомендується обережне повернення продукту 
до раціону і виключення іншого продукту

 Клінічна відповідь на елімінаційну дієту 
відзначається у 2/3 хворих з СПК

Williams M. // Mol Med Rep. 2012



Харчові ліпіди та СРК

 Пригнічення моторної активності 
тонкого кишківника →
сповільнення транзиту кишкового 
газу

 Посилення активності шлунково-
товстокишкового рефлексу, 
підвищення секреції ХЦК →
стимуляція рухової активності 
товстої кишки

 Посилення ректальної 
гіперчутливості

 Повноцінні дослідження дієт з 
низкьм вмістом жиру у пацієнтів з 
СРК відсутні

 Поліненасичені жирні кислоті 
(лінолева кислота) і іх метаболіти: 

- активація пероксисомного 
проліфератор-активованого 
рецептора гамма (PPARγ)→↓
запалення в стінці кишківника

Marion-Letellier R // Gut 2009;58:586–593



Чутливість до глютену

 Розповсюдженість целіакії 
серед пацієнтів з СРК -5% в 
порівнянні з 0,5-1% в 
загальній популяції 

 Симтоми чутливості до 
глютену або пшениці 
виникають у 28 – 30% 
пацієнтів з СРК

 За даними РКД 68% 
пацієнтів з попередньою 
відповіддю на 
безглютенову дієту 
відзначали симптоми на 
фоні вживання глютену vs
48% у безглютеновій групі

Несприйняття 

глютену

Целіакія

Biesiekierski JR, Newnham ED, Irving PM et al. Am J Gastroenterol 2011;106:508–514.



Чутливість до глютену та СПК

 НЦНГ може розглядатися в 
якості тригерного фактора 
при формування симптомів у 
пацієнтів з СПК1

 Існує припущення, що 
наявність сироваткових IgG 
антигліадинових антитіл і 
експрессія HLA-DQ2 за 
відсутності атрофії ворсинок 
може розглядатися в якості 
предиктора ефективності 
безглютенової дієти у 
пацієнтів с СПК-Д2

1.Verdu EF. // Am J Gastroenterol 2009

2. Wahnschaffe U. // Clin Gastroenterol Hepatol 2007.



Інші харчові тригери при ФЗК

 Кава, незалежно від вмісту кофеїну стимулює моторику ШКТ і може викликати 
діарею навіть у здорових осіб 

R.W., Azpiroz F. et al.// Digestion. - 2003

 26% пацієнтів з СРК уникають вживання кави внаслідок несприятливих реакцій 
зі сторони ШКТ 

Money M. E.,Camilleri M.// Am. J. Med. - 2012

 За даними 6 досліджень повернення кави до раціону після періоду елімінації 
ассоціювалося з рецидивом кишкової симптоматики у 14-33% хворих 

 В 4 досліддженнях з аналогінични дизайном введення до раціону чаю призвело 
до погіршення скарг у 18-28% пацієнтів, шоколаду - у 6-28% 

 NB! Однак ці результати не виходять за рамки плацебо-эффекту при СПК 

Heizer W.D. // J. Am. Diet. Assoc. - 2009

 21% пацієнтів з СРК доповідають про несприйняття алкоголя і 12% були 
змушені відмовитися від його прийому, хочу в популяційних дослідженнях 
зв’язок між вживанням алкоголю та симптомами ФЗК не був встановлений

Monsbakken K. // Eur. J. Clin. Nutr. - 2006

 В 3 відкритих дослідженнях повторне введення алкоголю до раціону пацієнтів з 
досягненням ремісії на фоні рестриктивної дієти  у 9-14% пацієнтів провокувало 
відновлення симптомів захворювання

Heizer W.D. // J. Am. Diet. Assoc. - 2009



СРК та імуноопосредковані реакції

 Третина пацієнтів с ФЗК відзначає 
несприятливі реакції на їжу, не пов’язані з її 
макронутрієнтним складом 

 Серед пацієнтів з СРК-Д частота алергійних 
станів вище ніж в загальній популяції

 З 14% пацієнтів с ФЗК та підозрою на харчову 
алергію діагноз підтверджується лише у 3,2%

Williams M. // Mol Med Rep. 2012



Висновки
 Харчові продукти мають доведений патогенетичний вплив 

на функціональні захворювання кишківника
 Модифікація харчування розглядається в якості базової 

модальності у веденні пацієнтів з легким перебігом СРК та 
використовується в комбінації з іншими методами при 
лікуванні середнього та тяжкого варіантів перебігу 
захворювань

 У зв’язку з патогенетичною неоднорідністю захворювання, а 
також  значними індивідуальними відмінностями у відповіді 
ШКТ на вживання різних нутрієнтних груп, створення 
єдиного узагальненого дієтичного підходу асоційоване зі 
значними труднощами

 Найбільшою доказовою базою на сьогоднішній день 
характеризується FODMAP-дієта, однак необхідні подальші 
дослідження для вивчення її довгострокових ефектів

 Дієтична корекція пацієнта з СРК повинна бути 
індивідуалізованою та базуватися на даних, отриманих при 
вивченні харчового щоденника



Дякую за увагу!


