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ЗАСТОСУВАННЯ ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК: 

КОЛИ? КОМУ? ТА З ЯКОЮ МЕТОЮ?



РОЛЬ ДІЄТИ/САПЛЕМЕНТАЦІЇ У ЛІКУВАННІ 
ПАТОЛОГІЇ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ

• Застосування дієти/харчування у профілактиці захворювань ШКТ

• Вплив на дієту як на етіологічний фактор?

• Корекція харчування з метою прискорення відновлення тканин

• Корекція харчування для відновлення функції слизових оболонок, попередження
бактеріальної транслокації та для переривання запального каскаду

• Ефективна дієтотерапія забезпечує полегшення симптомів багатьох захворювань травної
системи

• Корекція дієти/харчування зменшує медикаментозне навантаження на пацієнта та 
поширеність побічних ефектів ліків

• Застосування дієтичних добавок (ДД) та продуктів для спеціальних медичних цілей у ряді 
клінічних ситуацій може бути необхідним для компенсації дефіциту нутрієнтів



ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ КИШЕЧНИКА



Позиція щодо сучасної практики 3.3.
Дотепер немає переконливих доказів 
ефективності застосування вітамінів та мінералів 
для досягнення та підтримання ремісії ЗЗК.

Позиція щодо сучасної практики 3.4.
Існують суперечливі докази щодо використання 
ДД або специфічної дієти для індукції та 
підтримання ремісії ВК та ХК. Подальші 
дослідження повинні бути спрямовані на вивчення 
ролі дієти та саплементації



КУРКУМІН ТА КАНАБІС 
У ЛІКУВАННІ ЗЗК

Позиція щодо сучасної практики 3.1.
Не дивлячись на те, що вживання канабісу призводить 
до зменшення проявів ЗЗК, недостатньо доказів щодо 
його позитивного впливу на перебіг ХК та ВК.

Позиція щодо сучасної практики 3.2.
Куркумін в якості допоміжної терапії разом з 5-аміносаліцилатами 
може бути ефективним в індукції ремісії легкого-помірного 
виразкового коліту (ВК). Куркумін, насіння подорожнику та 
фітопрепарати із вмістом міри, ромашки та кавового вугілля можуть 
бути ефективні в якості допоміжної підтримуючої терапії ВК.



ОМЕГА-3 ПНЖК ТА ПРОБІОТИКИ У 
ЛІКУВАННІ ЗЗК

Позиція щодо сучасної практики 3.5.
Омега-3 ПНЖК можуть бути корисними у підтриманні 
ремісії хвороби Крона (ХК). Водночас, якість 
проведених досліджень залишає бажати кращого.

Позиція щодо сучасної практики 3.7.
Escherichia coli Nissle 1917 може бути ефективною в індукції та 
підтриманні ремісії ВК. Мультиштамні пробіотики, які містять 
комбінацію лактобактерій, стрептококів та біфідобактерій також 
можуть бути ефективними в індукції та підтриманні ремісії ВК.



САПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРИ ДЕФІЦИТІ 
НУТРІЄНТІВ ПРИ ЗЗК

1. Фолієва кислота (2 мг/день) у вагітних пацієнток з ЗЗК, які приймають 
сульфасалазин (van der Woude et al., 2015).

2. Калій (60 ммоль/день) внутрішньовенні інфузії при важкому ВК (Harbord et al., 2017).

3. Вітамін D (800 - 1000 IU/день) та кальцій (1000 мг/день) для пацієнтів з 

активними формами ЗЗК, які отримують стероїди (Gionchetti et al., 2017; GESA, 2018).

4. Залізо – сапплементація рекомендована всім пацієнтам з ЗЗК при 
наявності ЗДА (Dignass et al., 2015).



ПОШИРЕНІСТЬ ДЕФІЦИТУ НУТРІЄНТІВ У ПАЦІЄНТІВ З 
ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ КИШЕЧНИКА (%)

Показник Хвороба Крона Виразковий коліт

Стац. пацієнти Амб. пацієнти Стац. пацієнти Амб. пацієнти

65-75 54 18-62 43

Гіпоальбумінемія 25-80 0 25-50 Н.д.

Анемія (сумарно) 60-80 54 66 Н.д.

Залізодефіцитна 25-50 37-53 81 Н.д.

Фолієводефіцитна 56-62 10 30-41 Н.д.

В12-дефіцитна 48 3-4 5 Н.д.

Вітамін А 11-50 Н.д. 93 Н.д.

Вітамін D 23-75 Н.д. 35 Н.д.

Кальцій 13 Н.д. Н.д. Н.д.

Магній 14-33 Н.д. Н.д. Н.д.
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СИНДРОМ ПОДРАЗНЕНОГО 
КИШЕЧНИКА



ТЕРАПЕВТИЧНА САППЛЕМЕНТАЦІЯ ПРИ 
СИНДРОМІ ПОДРАЗНЕНОГО КИШЕЧНИКА

• Олія м’яти перцевої (Mentha x piperita L.) – капсули в 
кишковорозчинній оболонці безпечно усувають симптоми СПК –
абдомінальний біль та здуття живота (Alammar et al. BMC Complement 
Altern Med. 2019;19:21).

• Лузга насіння подорожника (ispaghula) – ефективний засіб у 
полегшенні запорів про СПК та функціональному запорі (Moayyedi et al.
Am J Gastroenterol 2014; 109:1367–1374).

• Пробіотики – допомагають в полегшенні функціональних кишкових 
симптомів, продовжується пошук «ідеальних» пробіотичних штамів та їх 
комбінацій (Ford et al. Aliment PharmacolTher. 2018, 48:1044-1060).



ОЛІЯ М’ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ

Дотепер найбільш досконалий мета-аналіз з визначення ефективності олії м’яти 
перцевої у кишечнорозчинних капсулах, включає 12 рандомізованих досліджень 835 
пацієнтів щодо усунення абдомінального болю та полегшення глобальних 
симптомів СПК.



Сім рандомізованих клінічних досліджень демонструють більшу 
ефективність олії перцевої м’яти (253 пацієнта) у порівнянні з 
плацебо (254 пацієнта) в полегшенні глобальних симптомів СПК 
(відносний ризик 2,39, p < 0.00001).



У шести РКД вивчалась ефективність олії м’яти перцевої (278 пацієнтів) в 
полегшенні абдомінального болю у порівнянні з плацебо (278 пацієнтів), 
встановлено достовірно більшу ефективність перцевої м’яти (ВР – 1,78, 
p < 0.00001).



ВИСНОВКИ МЕТА-АНАЛІЗУ

• Порівняно з плацебо олія м’яти перцевої достовірно краще 
полегшує глобальні симптоми СПК та усуває абдомінальний 
біль.

• Застосування олії м’яти перцевої є безпечним, кількість 
побічних ефектів достовірно не відрізняється від плацебо (ВР-
1,40, р = 0,16).



ПРОБІОТИЧНІ ШТАМИ У КОНТРОЛІ 
СИМПТОМІВ СПК

Штам СПК (біль/флатуленція) СПК (біль) СПК (запор)

Bifidobacterium infantis
35624

B*

Bifidobacterium animalis
spp. Lactis DN 173010

B C

Lactobacillus casei Shirota B B

Lactobacillus plantarum C

Lactobacillus rhamnosus B

E.coli Nissle 1917 C

Мультипробіотики С

* Рівень доказовості



АД’ЮВАНТНА ТЕРАПІЯ ПРИ 
ЕРАДИКАЦІЇ HELICOBACTER PYLORI



• Декілька мета-аналізів РКД оцінювали можливості пробіотиків у 
підвищенні ефективності ерадикації H. pylori та продемонстрували
позитивний результат. Водночас, проведений аналіз у підгрупах
продемонстрував, що тільки декілька штамів достовірно збільшують
ефективність антигелікобактерної терапії, включаючи ряд штамів
Lactobacillus та Bifidobacterium, а також S.boulardii.

• Ймовірно, пробіотики збільшують успішність ерадикації H. pylori шляхом 
зменшення ризику побічних ефектів та покращення комплаєнсу.



ЕФЕКТИВНА АД’ЮВАНТНА 
ПРОБІОТИЧНА ТЕРАПІЯ

Призначення пробіотичних штамів, які 
достовірно збільшують результативність 
антигелікобактерної терапії:

- S. boulardii

- Bacillus clausii

- L. rhamnosus GG

- L. reuterii ATCC 55730

- Мультипробіотиків (Lactobacillus та 
Bifidobacterium)

Мультипробіотик «Даривіт Сан 
Форте»:

- Lactobacillus acidofillus

- Lactobacillus casei

- Bifidobacterium bifidum

Застосовується по одній капсулі два 
рази на день протягом всього курсу 
антигелікобактерної терапії (два 
тижні) + один тиждень після її 
завершення.



ДІЄТИЧНА/ТЕРАПЕВТИЧНА САПЛЕМЕНТАЦІЯ 
В ДІЄТОТЕРАПІЇ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ



ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЄТИЧНИХ ІНТЕРВЕНЦІЙ



ПЕРСОНІФІКАЦІЯ ДІЄТИЧНИХ 
РЕКОМЕНДАЦІЙ

• Оцінка та моніторинг трофологічного статусу, своєчасне виявлення 
дефіциту нутрієнтів.

• Вивчення звичного раціону пацієнта, його смакових уподобань, 
культурних, релігійних, сімейних та інших особливостей харчування.

• Виявлення харчової непереносимості шляхом оцінки симптомів у 
відповідь на споживання певних продуктів та за результатами 
специфічних тестів.

• Обговорення перспектив дієтичної/терапевтичної саплементації із 
спільним з пацієнтом прийняттям рішення.

• Оцінка фенотипу, генотипу та мікробіому?



ЗАКЛЮЧЕННЯ

• Пацієнти з гастроентерологічними захворюваннями можуть отримувати 

користь від дієтичної/терапевтичної саплементації.

• Доволі часто  прийняття рішення щодо рекомендацій по застосуванню 

дієтичних добавок може бути утрудненим внаслідок відсутності надійних 

доказів ефективності.

• Зважаючи на зростаючу кількість та якість підтверджених корисних ефектів 

від саплементації, подальші численні дослідження ефективності дієтичних 

добавок є абсолютно прогнозованими.


