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Епідемія ожиріння та цукрового 

діабету 2-го типу  у світі



Фактори ризику розвитку цукрового 

діабету 2-го типу



Епідемія ожиріння та цукрового

діабету типу 2 у світі

https://novograd.city/read/blog/19533/skilki-vi-gotovi-zaplatiti-schob-prokinutis-vranci-zhittya-iz-pozhittevim-diagnozom

http://komzdrav.rada.gov.ua/uploads/documents/30887.pdf



Поширеність цукрового діабету на 

Україні



http://komzdrav.rada.gov.ua/uploads/documents/30887.pdf



«Численні та різноманітні асоціації

мікроорганізмів, що населяють травний тракт

людини, значною мірою визначають її фізичне

та духовне здоров'я».

І.І. Мечников.



Природна мікробіота та фізіологічні 

умови в різних відділах травного тракту

https://biyovis.com.ua/uk/formula-zdorovya/statti/mykrobyom



Представники нормальної

мікрофлори товстого кишківника

 1. Облігатні анаероби, які не утворюють спор, а саме: грампозитивні

бактерії роду Bifidobacterium та грамнегативні бактерії родини

Bacteroidaceae. На мікроорганізмів цієї групи припадає 96–99% всіх

мікробів товстого кишківника.

 2. Факультативні анаероби: грамнегативна E. сoli та грампозитивні

ентерококи і молочнокислі палички роду Lactobacillus. Ця група займає

1–4% всієї нормальної мікрофлори.

 3. Залишкова мікрофлора: Staphylococcus, Proteus, Candida,

Clostridium, Pseudomonas. Представники залишкової мікрофлори

становлять 0,001–0,01% від усієї кількості мікроорганізмів цієї ділянки

кишківника.

 4. Інші представники родини Enterobacteriaceae: Salmonella, Shigella,

Enterobacter тощо. Мікроорганізми цієї групи перебувають в кишківнику

тимчасово та зазвичай викликають кишкові захворювання.

http://www.health-medix.com/articles/liki_ukr/2014-10-20/lection_4.pdf



Функції мікробіоти людського організму

 1. Антагоністична дія.

 2. Імуногенна дія.

 3. Вплив на процеси травлення.

 4. Вплив на функцію мозку та поведінкові реакції.

 5. Участь в обміні речовин.

 6. Ендокринна функція.

 7. Відіграє роль у виникненні метаболічного синдрому, ожиріння.

 8. Мікрофлора має вплив на гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникову

систему.

 9.Формує нормальну слизову оболонку кишківника.

 10. Здатна брати участь в детоксикації деяких фармакологічно активних

речовин.

 11. Вітаміноутворююча функція.

 12. Антимутагенна та антиканцерогенна роль.

http://www.health-medix.com/articles/liki_ukr/2014-10-20/lection_4.pdf



Гормональні функції мікробіоти

Гормональні функції мікробіоти (адаптовано по H. Neuman і співавт., 2015)

Тривожність і поведінка 

при стресі

↑ продукції серотоніну, 

допаміну та 

норепінефріну

Тривожність і поведінка 

при стресі

↓ рівнів кортикостерона та 

адренокортикостерона

Обмін речовин та 

апетит

↑↓ рівнів лептину та 

греліну

↓ ГПП-1

↑↓ інсуліну та 

інсулінорезистентності

Статеві гормони

↑↓ рівнів феромонів

↑↓ рівнів андрогенів, 

естрогенів та пролактину



Мікробна 

колонізація 

кишечника

Обробка харчових 

полісахаридів

Підвищення 

ліпогенезу в печінці 

(ChREBP/SREBP-1)

Супресія Fiaf в 

епітелії кишечника
Підвищення 

активності 

ліпопротеїн ліпази

Збльшення запасів 

триглециридів в 

адипоцитах





Бактерії, пов’язані з дієтою та предіабетом, та ЦД2Т
Після стратифікації за дієтою було виявлено, що непереносимість глюкози 

пов'язана з деякими членами мікробіоти.

Рід Blautia: кількість бактерій цього роду була збільшена у учасників з 

непереносимістю глюкози, навіть при споживанні меншої кількості вуглеводів (P = 

0,0004) та жирів (P = 0,0008) порівняно зі здоровими донорами.

Рід Serratia: серед учасників, які споживають однакову кількість вуглеводів (P = 0,003) 

та калорій (P = 0,002), чисельність цього роду була більша у донорів з 

непереносимістю глюкози порівняно зі здоровими донорами.

Verrucomicrobia phylum: зменшення представництва Verrucomicrobia phylum було 

пов'язано з непереносимістю глюкози у донорів, які споживають однакову (> 2000 

ккал, P = 0,0005) та різні (здорові> 2000. пацієнти з непереносимістю глюкози <2000 

ккал, P = 0,008) кількості калорій на день.



Lancet. 2014 Mar 22; 383(9922): 1068–1083.

Навколишнє 

середовище

Генетичні 

фактори 

ожиріння

Генетичні 

фактори 

дисфункції

β-клітин

Цукровий діабет 2 типу

Ожиріння

- Зниження 

енерговитрат

- Збільшення 

споживання 

калорій

- Зміна складу 

поживних 
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обному 

середовищі

- ? Дія хімічних 

агентів 

навколишньог

о середовища

- ? Мікробіом



Механізми впливу мікробіоти на 

розвиток інсулінорезистентності та ЦД 

2-го типу 

метаболічна ендотоксемія;

 зміна секреції інкретіну;

 зміна продукування бутирату.



Порушення обміну речовин

Метаболічні порушення, асоційовані з порушеннями складу мікробіоти (адаптовано

за B.M. Carvalho та M. J. Saad, 2013)



Терапевтичні підходи до модуляції

мікробіоти



Дієтотерапія порушень мікробіоти

 Скорочення споживання насичених жирних кислот - зниження процесів

ендотексеміі (синтез вторинних жовчних кислот, прозапальний статус, 

метаболічні зміни).

 Зменшення споживання джерел сірковмісних амінокислот - метіоніну і 

цистеїну (м'ясо, особливо напівфабрикати).

 Активне споживання харчових волокон.

 Підвищення споживання поліфенолів з: 

- какао - підвищення титру Bifidobacterium sp.та Lactobacillus spp., знижує

Clostridium histolyticum;

- винограду - підвищення Lactobacillus acidophilus;

- чаю та кави - зменшення Bacteroides spp. і Clostridium spp. (Clostridium 

perfringens і Clostridium difficile);

- ягід - підвищення споживання елагітанінів (малина, полуниця, чорниця, 

морошка) - Lachnospiraceae і Ruminococcaceae.

Адаптовано по: Maukonen J., Saarela M. Human gut microbiota: does diet matter? Proc of

the Nutr Soc 2015, 74: 23-36.



Вплив цукрознижувальної терапії

на склад мікробіоти



Метформін забезпечує цілий ряд додаткових ефектів:

 підвищує секрецію ГПП-1 L-клітинами кишківника;

 опосередковано підвищує глюкозозалежну секрецію інсуліну;

 знижує абсорбцію глюкози в кишківнику;

 підсилює гліколіз білків та жирів;

 збільшує продукцію лактату ентероцитами;

 підсилює метаболізм жовчних кислот;

 впливає на склад кишкової мікробіоти.



Кореляція кишкової мікробіоти з масою тіла

L. Wang, P. Li et al. Structural modulation of the gut microbiota and the relationship with body weight: compared evaluation of liraglutide and saxagliptin treatment Sci Rep, 6 (2016), 

Article 33251



Висновки

 На сьогоднішній день тривають дослідження, метою яких є

розробка нових ефективних стратегій профілактики та лікування

ЦД 2-го типу. Особливої актуальності набули питання корекції
метаболічних порушень через модуляцію мікробіоти, бо її

потенційна роль в якості патогенного фактора метаболічного

синдрому та ЦД 2-го типу вже доведена. Останні дані свідчать,

що нормалізацією обміну речовин можна досягти шляхом

відновлення якісного та кількісного складу мікробіоти кишківника.

Застосування терапевтичних засобів, що сприятливо впливають

на склад мікробіоти кишківника в схемі лікування хворих на ЦД 2-

го типу дозволить поліпшити чутливість тканин до інсуліну та
позитивно вплине на перебіг захворювання.



 Bifidobacterium longum (штам B. infantis; 
BB536)

 Bifidobacterium Breve

 Bifidobacterium lactis (штам BL (Bb12))

 Bifidobacterium bifidum

Ефективність та безпека не 
повинні обговорюватися у 

відношенні загального термину 
«пробіотики» - це

характеристики кожного 
конкретного штаму

Bifidobacterium

Lactobacillus

 Lactobacillus rhamnosus (LGG)

 Lactobacillus reuteri Protectis

 L. Acidophilus (штамм L. Gasseri)

 Lactobacillus bulgaricum

 L. Casei (штамм L. Shirota)

Streptococcus

 Streptococcus thermophylus



Пробіотики

живі мікроорганізми, які при введенні в адекватній кількості здійснюють позитивні
ефекти по відношенню до  здоров’я хазяїна

Пребіотики

харчові речовини, які селективно формуються та утворюються при специфічних змінах
в композиції та/чи активності шлунково-кишечної мікробіоти та, таким чином, 

здійснюють позитивний вплив на організм хазяїна

Синбіотики

Є комбінацією пребіотиків і пробіотиків та поєднують їх властивості 

* World Gastroenterology Organisation Global Guidelines, 2017

ПРОБІОТИКИ, ПРЕБІОТИКИ ТА 

СИНБІОТИКИ





! Препарати,  що містять багато штамів були більш

успішними в лікуванні, ніж окремі штами (~ 2: 1)



Лактіалє – синбіотик: 

бактерії та поживне середовище

для їх росту та метаболізму

Симбіотик Лактіалє

Лактіалє має у складі 7 корисних

пробіотичних штамів мікроорганізмів: два 

види біфідобактерій, чотири види

лактобактерій і молочнокислий стрептокок



Перераховані штами
 не несуть інвазивний чи патогенний потенціал

 не мають небажаних біохімічних ефектів

 присвоєно статус GRAS – «безумовно

безпечний» 

 схвалені FDA для використаня в 

дитячих молочних сумішах з 

народжуння

 відсутні в класифікації

прокаріотичних мікроорганізмів, що

мають потенціальниі ризик для 

людини (класифікація Євросоюза, 

American Biological Safety Association)



Біфідобактерії та лактобактерії (найбільш відомі пробіотики) не

є продуцентами масляної кислоти (бутирату) та її похідних в товстому

кишківнику. Цим займаються інші представники анаеробної кишкової

мікробіоти при ферментації складних вуглеводів (харчових волокон).

Однак, як показали дослідження, молочні пропіоновокислі бактерії,

будучи по суті бактеріями-пребіотиків, здатні збільшити концентрацію

не тільки пропіоната, але й бутирата, з одночасним збільшенням

вмісту біфідо- та лактобактерій, шляхом модифікації кишкової

мікробіоти з допомогою біфідогенного стимулятора зросту (bifidogenic

growth stimulator (BGS), зокрема, 1,4-дигідрокси-2-нафтойной кислоти

(DHNA).

DHNA



Функції бутирату
- Є джерелом енергії для клітин товстого

кишківника;

- Має антиканцерогенну дію;

- Підвищує мітохондріальну активність;

- Запобігає потраплянню токсинів через 

кишковий бар'єр;

- Поліпшує чутливість тканин до інсуліну;

- Сприяє зниженню маси тіла;

- Є протизапальним та антибактеріальним

агентом;

- Покращує функції мозку. 



Висока якість пробіотиків виробництва Protexin Health Care, 

Великобритания, підтверджено сертифікатами GMP, 

RPSGB, FEMAS, ISO 9001процессов

Лактіалє виробляється у Великобританії компанією Protexin Health Care,

лабораторні штами бактерій виробляються всесвітньо відомим інститутом

Probiotics International Association (Великобританя). 



ЛАКТІАЛЄ – відновлює мікрофлору кишечника, 

формує міцний імунітет!



Будьте здорові! Дякую за увагу!


