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Вивчення можливостей дієтичних інтервен-
цій та дієтичної саплементації спричиняти 

зміни кишкової мікробіоти з корисними ефекта-
ми для здоров’я є мейнстримом сучасної генети-
ки, мікробіології, дієтології, гастроентерології та 
багатьох інших пов’язаних з ними галузей фун-
даментальної науки і клінічної медицини.

Здорове збалансоване харчування створює осно-
ву оптимального мікробіому завдяки постачанню 
адекватної кількості рослинних харчових волокон 
у складі овочів, фруктів, ягід, цільних злаків, бо-
бових, насіння та горіхів. Установлено, що комен-
сальні бактерії наявні у достатній кількості у скла-
ді кишкового мікробіому та належним чином 
виконують усі свої функції за умови достатнього 
споживання рослинних харчових волокон [15].

Сучасне харчування, особливо мешкан-
ців великих міст, не забезпечує достатнього 
споживання клітковини дорослими особами 
(28 — 35 г/ добу). Це призводить до поширення 
та зростання активності бактерій, що зумовлю-
ють деградацію шару слизу, який вкриває сли-
зову оболонку кишечника [3]. Подібні зміни 
погіршують протективні властивості бар’єра 
кишечника, порушують імунну регуляцію та 
збільшують ризик інфекційно-запальних пато-
логічних станів.

Існують докази ефективності широкого спек-
тра інтервенцій: збільшення споживання харчо-
вих волокон у складі натуральної рослинної їжі, 
застосування пробіотиків, пребіотиків та синбі-
отиків, а також проведення трансплантації киш-
кової мікробіоти для отримання корисних для 
здоров’я властивостей мікробіому [15].
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Синбіотичний	вплив		
з	метою	корекції	композиції		
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Динамічна взаємодія кишкової мікробіоти з імунною та нервовою системою і вплив на основні функції 
органів травлення значною мірою залежать від зовнішніх чинників, зокрема від харчування. Раціон 
більшості міського населення характеризується низьким вмістом клітковини внаслідок обмеження 
споживання рослинної їжі. Недостатність харчових волокон у дієті зумовлює зміни складу мікробної 
спільноти, зменшення вмісту коменсальних бактерій, деградацію слизового шару та порушення 
бар’єрної функції. Регулярне споживання їжі з високим вмістом харчових волокон і пробіотиків забез-
печує належний рівень утворення постбіотиків (органічних кислот, пептидогліканів, коротколанцюго-
вих жирних кислот, тейхоєвих кислот, флавоноїдів тощо) з численними корисними ефектами. Корот-
коланцюгові жирні кислоти чинять різноплановий вплив, зокрема збільшують абсорбцію кальцію, 
сприяють зниженню апетиту та стабілізації кількості холестерину в крові, живлять клітини епітелію 
товстого кишечника, виявляють імуномодулювальну, десенсибілізувальну та протизапальну дію. Сукуп-
ними ефектами від постійного надходження пребіотиків і пробіотиків є створення умов для збільшен-
ня кількості біфідобактерій, лактобацил та інших коменсалів з одночасним обмеженням росту умовно-
патогенних і патогенних бактерій в ободовій кишці. Пребіотична молекула інулін також запобігає 
руйнуванню слизового бар’єра внаслідок споживання наночастинок ксенобіотиків, зокрема двоокису 
титану. Вживання дієтичних добавок, до складу яких входять як пробіотики, так і пребіотики (синбіо-
тики), дає змогу відновити порушену кишкову бар’єрну функцію, запобігти антибіотик-асоційованій 
діареї та побічним ефектам антигелікобактерної терапії, сприяє нормалізації кишкових функцій та 
усуненню функціональних симптомів.
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Термінологія
Дієтична саплементація (застосування дієтич-

них добавок) дає змогу запобігти порушенням 
композиції кишкової мікробіоти та корекції на-
явних змін, які виникли внаслідок неоптималь-
ного харчування, перенесених кишкових інфек-
цій, застосування антибіотиків тощо.

Наведемо терміни, які використовують для 
позначення дієтичних добавок з доведеним 
впливом на композицію кишкової мікробіоти.

Термінологія саплементації  
для корекції кишкової мікробіоти [10]
Пробіотик. Живі мікроорганізми, які при спо-

живанні в достатній кількості зумовлюють ко-
рисні ефекти для здоров’я людини.

Пребіотик. Харчові продукти або дієтичні до-
бавки, які стимулюють ріст та розмноження ко-
менсальних кишкових бактерій (переважно лак-
тобацил та біфідобактерій).

Синбіотик. Харчові інгредієнти або дієтичні 
добавки, які синергічно поєднують властивості 
пробіотиків та пребіотиків, зумовлюючи корисні 
ефекти при споживанні для організму людини.

ПараПробіотик. Інактивовані пробіотики — 
нежиттєздатні мікробні оболонки, які при спо-
живанні у великій кількості можуть зумовити 
корисні ефекти для організму людини.

ПоСтбіотик. Продукти життєдіяльності бакте-
рій або такі, котрі утворюються внаслідок лізису 
мікроорганізмів — ферменти, білки, коротколан-
цюгові жирні кислоти, тейхоєві кислоти, пепти-
доглікани, поверхневі протеїни бактеріальних 
клітин, органічні кислоти тощо.

Механізми фізіологічного впливу

Транзит їжі є набагато швидшим у межах 
шлунка і тонкого кишечника (4 — 6 год) порів-
няно з товстим кишечником, в якому хімус пе-
ребуває 48 — 70 год. Це створює умови для фор-
мування стабільної мікробної композиції у тов-
стому кишечнику. Пребіотики (разом з іншими 
харчовими волокнами і неперетравленими про-
теїнами) майже у незміненому вигляді прохо-
дять верхні відділи травного каналу, виступаю-
чи в ролі основного джерела енергії для пробіо-
тичних бактерій (біфідобактерій та лактобацил) 
в ободовій кишці [14].

Майже всі мікроорганізми в ободовій кишці 
є строгими анаеробами та отримують енергію 
завдяки біохімічним реакціям ферментації. Пре-
біотики можуть збільшувати інтенсивність зрос-
тання біфідобактерій та лактобацил у 10 — 1000 
разів [4]. Наявність глікозидних ковалентних 
зв’язків захищає пребіотики від дії ферментів 

слини і травного каналу. Таким чином, вони май-
же у незміненому вигляді потрап ляють в ободо-
ву кишку, де підлягають гідролізу і ферментації 
пробіотичними бактеріями з утворенням зна-
чної кількості коротколанцюгових жирних кис-
лот (КЛЖК).

Ферментація пребіотиків супроводжується 
селективною метаболізацією енергії, метабо-
лічних субстратів та незамінних нутрієнтів ко-
менсальними (пробіотичними) бактеріями [11]. 
Останні, частка яких у композиції мікробіоти 
є великою, суттєво зменшують ризик кишкових 
інфецій.

Утворення та вплив  
коротколанцюгових жирних кислот
КЛЖК — постбіотичні речовини, які є кінце-

вим продуктом бактеріальної ферментації пре-
біотичних олігосахаридів. Основні представни-
ки КЛЖК (ацетат, пропіонат і бутират) утворю-
ються в співвідношенні 3 : 1 : 1. 

Основні фізіологічні ефекти ключових 
коротколанцюгових жирних кислот [7]
ацетат. Джерело енергії для організму люди-

ни; метаболізується скелетними м’язами, сер-
цем, нирками та головним мозком.

ПроПіонат. Зменшує вивільнення глюкози 
у печінці, печінковий біосинтез холестерину, ре-
гулює відкладення запасів жиру.

бутират. Джерело енергії для колоноцитів, 
модулює диференціацію колоноцитів, їх пролі-
ферацію, регулює експресію генів і транскрип-
цію протеїнів, має імуномодулювальну та проти-
запальну дію.

Утворення КЛЖК спричиняє локальне змен-
шення рН і пригнічення зростання умовно-пато-
генних і патогенних бактерій, зокрема Escherichia 
coli, Salmonella, Listeria та Shigella. Також КЛЖК 
беруть участь у регуляції абсорбції натрію та 
води, зменшують розчинність жовчних кислот 
і всмоктування аміаку.

Крім впливу на моторику кишечника і репара-
цію кишкового епітелію, дослідження встанови-
ли численні системні ефекти КЛЖК: зменшення 
апетиту, збільшення абсорбції кальцію, підтрим-
ка стабільного рівня холестерину в крові [13]. 
Збільшення надходження певних КЛЖК завдя-
ки споживанню пребіотичних дієтичних добавок 
сприяє десенсибілізувальному ефекту [17].

Сумарні місцеві та системні ефекти постбіо-
тиків, зокрема КЛЖК, наведено на рис. 1.

Останнім часом бутират (масляна кислота) 
привертає дедалі більшу увагу завдяки одно-
часному впливу на клітинний енергетичний 

Gastro 2_2020.indd   61 07.05.2020   16:48:26



62 №	2	(112)	•	2020			|				СУЧАСНА	ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

метаболізм і кишковий гомеостаз [6]. Незва-
жаючи на найменшу частку серед КЛЖК (60 % 
ацетату, 25 % пропіонату та 15 % бутирату), він 
є голов ним джерелом енергії для колоноцитів 
[1, 2]. Багато експериментальних і клінічних до-
сліджень доводять важливу роль бутирату в ре-
гуляції імунної відповіді та запальних процесів 
для реалізації кишкової бар’єрної функції [16].

Доведено, що бутират має вплив на головний 
мозок через вісь травний тракт — головний мо-
зок. Зокрема бактерії, які утворюють значну 
кількість бутирату, демонструють здатність до 
регуляції багатьох функцій периферійної та 
центральної нервової системи. Ферментація ре-
зистентного крохмалю, нерозчинних харчових 
волокон і фруктоолігосахаридів супроводжу-
ється утворенням найбільшої кількості масля-
ної кислоти [8].

вживання пребіотиків у складі 
натуральних рослинних продуктів  
та дієтича саплементація
Прихильність до збалансованої здорової діє ти 

із переважанням рослинної їжі сприяє отриман-
ню оптимальної кількості рослинних пребіотич-
них волокон. Групи харчових продуктів суттєво 
відрізняються за складом і вмістом пребіотиків, 
тому щоденне споживання понад 300 г овочів, 
200 — 300 г фруктів та ягід, близько 200 г ціль-
них злаків і бобових, 30 — 50 г горіхів та насіння 
забезпечує регулярне надходження основних 
класів пребіотиків — інуліну, фруктоолігоса-
харидів, галактоолігосахаридів і лактулози. 
Позитивний вплив на здоров’я, асоційований 

Рис. 1. Сумарні місцеві та системні ефекти постбіотиків

Таблиця. відомі стани, при яких встановлена 
ефективність пребіотиків [5]

Стан Пребіотики

Метаболічний синдром,  
дисліпідемія, ожиріння,  
цукровий діабет 2 типу, запалення

Інулін, ГОС, ФОС

Насичення ФОС

Стимуляція бактерій,  
які продукують нейромедіатори ГОС

Абсорбція кальцію та інших 
мінералів, остеопороз Інулін, ФОС

Захворювання  шкіри ГОС

Алергія ФОС, ГОС

Запальні захворювання кишечника Інулін, лактулоза

Кишкові та інші функції системи  
травлення у немовлят ГОС, ФОС

Урогенітальна патологія ГОС

Інфекції та ефективність вакцин Інулін, ГОС, ФОС

Некротизувальний коліт у немовлят ГОС, ФОС

Синдром подразненої кишки ГОС

Запор Інулін

Імунна функція у похилому віці ГОС

Примітка. ГОС — галактоолігосахариди;  
ФОС — фруктоолігосахариди.
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з достатнім споживанням харчових волокон, 
узагальнено у таб лиці.

Серед пребіотиків найкраще вивчено вплив 
інуліну на композицію кишкової мікробіоти та 
стан бар’єрної функції. Інулін здатний селек-
тивно стимулювати проліферацію біфідобакте-
рій та меншою мірою — лактобацил. Результати 
дослідження у дорослих свідчать про одночасне 
збільшення кількості Bifidobacteria та зменшен-
ня вмісту Enterobacter та Enterococci без значних 
побічних ефектів з боку травної системи. Відо-
мо, що домінування біфідобактерій у композиції 
кишкової мікробіоти перешкоджає адгезії пато-
генних бактерій [12].

У дослідженні [18] виявлено, що можна запо-
бігти пошкодженню кишкового бар’єра наночас-
тинками двоокису титану завдяки пребіотичним 
властивостям інуліну (рис. 2).

Наночастинки двоокису титану (НЧ ТіО2) на-
лежать до найбільш поширених у харчовому лан-
цюгу представників наноматеріалів. Вживання 
НЧ ТіО2 тяжко уникнути, оскільки вони наявні 
у багатьох харчових продуктах (цукерках, жуваль-
ній гумці, знежиреному молоці, морозиві тощо), 
пакуванні їжі, а також у складі непродовольчих 
товарів (зубна паста, крем від засмаги тощо).

У згаданому дослідженні за допомогою сапле-
ментації інуліном вдалося відновити кишкову 
бар’єрну функцію у лабораторних щурів, пошко-
дження якої було спричинене штучним значним 
надходженням НЧ ТіО2. Імовірними механізма-
ми отриманого ефекту були стимуляція проліфе-
рації біфідобактерій та відновлення шару слизу.

Застосування дієтичних добавок з метою за-
безпечення більшого надходження пребіотичних 

харчових волокон може бути доцільним як при 
неналежному рівні їх споживання у складі щоден-
ної дієти, так і для отримання доведених ефектів, 
асоційованих з високим рівнем споживання інулі-
ну, галактоолігосахаридів і фруктоолігосахаридів.

Дієтичні добавки-синбіотики, котрі містять 
як пребіотичні харчові волокна, так і пробіо-
тичні бактерії, мають кращу та прогнозованішу 
ефективність. В Україні є великий позитивний 
досвід застосування синбіотичного препарату 
 «Опефера» (компанія World Medicine), до скла-
ду якого входять живі ліофілізовані бактерії Lac-
tobacillus rhamnosus, L. plant arum, Streptococcus 
thermophilus, L. acidophilus, Bifidobacterium spp., 
B. bifidum, B. longum, B. infantis, Saccharomyces 
boulardii, сухий екстракт квіток ромашки аптеч-
ної та пребіотик інулін 200 мг в одній капсулі.

Пробіотичні бактерії (лактобацили, біфідо-
бактерії, Streptococcus thermophilus і Saccharomy-
ces boulardii) зумовлюють самостійний комплек-
сний вплив на стан кишкової бар’єрної функції, 
зокрема завдяки конкуренції з патогенами та 
імуномодулювальному впливу.

Наявність інуліну збільшує ефективність 
пробіотичних бактерій та сприяє росту і життє-
діяльності коменсальних бактерій у складі киш-
кової мікробіоти.

Інулін належить до класу фруктанів, різно-
виду харчових волокон. Він міститься у понад 
36 тис. видів рослин, але головним джерелом 
його виробництва є цикорій.

Вживання інуліну дає змогу досягти ефектів, 
притаманних пребіотикам, завдяки стимуляції 
росту біфідобактерій, лактобацил та утворенню 
КЛЖК. Крім того, інулін поліпшує абсорбцію 

Рис. 2. Інулін перешкоджає дії наночастинок тіо2 на шар слизу та запобігає порушенню кишкової 
бар’єрної функції
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кальцію та магнію, сприятливо впливає на біомар-
кери метаболічного синдрому (зменшуючи вміст 
ліпопротеїнів низької густини та глюкози і підви-
щуючи рівень ліпопротеїнів високої густини) [9].

Синбіотик «Опефера»має широкий спектр 
показань для застосування:
 · поліпшення функціонування імунної систе-

ми завдяки оптимізації композиції мікробіоти 
кишечника;

 · запобігання антибіотик-асоційованій діареї;
 · як ад’ювантна терапія при ерадикації Helico-

bacter pylori;
 · відновлення кишкового транзиту при функ-

ціональній діареї, функціональному запорі 
або їх чергуванні;

 · послаблення поширених симптомів синдрому 
подразненої кишки — абдомінального болю та 
здуття живота;

 · швидка адаптація до змін у харчуванні та пит-
ному режимі під час подорожей;

 · запобігання загостренням алергійних захво-
рювань (алергічний риніт, бронхіальна астма, 
екзема, атопічний дерматит, діатез).
Препарат (для дорослих — по одній кап-

сулі тричі на добу протягом 2 — 3 тиж) забез-
печує отримання синергічних ефектів від 

пробіотичних бактерій та пребіотика інуліну, 
зокрема оптимізацію композиції кишкового 
мікробіому, нормалізацію бар’єрної функції та 
імуномодулювальну дію з корисними наслідка-
ми для організму.

висновки
Разом з іншими факторами композиція киш-

кової мікробіоти зумовлює реалізацію багатьох 
місцевих та системних функцій.

Пребіотичні харчові волокна разом з про-
біотичними бактеріями дають змогу поліпшити 
бар’єрну кишкову функцію.

Здорове збалансоване харчування має бути 
основою для підтримки оптимальної композиції 
кишкової мікробіоти.

Застосування синбіотиків у вигляді дієтичних 
добавок дає змогу компенсувати неоптимальне 
надходження пребіотиків у складі звичайного 
харчування.

Синбіотик «Опефера» має високу ефектив-
ність застосування при широкому спектрі станів, 
асоційованих з порушенням бар’єрної функції, 
складу мікробіоти та імунної регуляції.

Синбіотик «Опефера» у складі має пребіотик 
інулін 200 мг, що дає додаткові важливі ефекти.

Конфлікту інтересів немає.
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О.	В.	швец
Ассоциация диетологов Украины

Синбиотическое	влияние	с	целью	коррекции		
композиции	и	функций	кишечной	микробиоты
Динамическое взаимодействие кишечной микробиоты с иммунной и нервной системой и влияние на 
основные функции органов пищеварения в значительной степени зависят от внешних факторов, в част-
ности от питания. Рацион большинства городского населения характеризуется низким содержанием 
клетчатки вследствие ограничения потребления растительной пищи. Недостаточность пищевых волокон 
в диете приводит к изменению состава микробного сообщества, уменьшению содержания комменсаль-
ных бактерий, деградации слизистого слоя и нарушению барьерной функции. Регулярное потребление 
пищи с высоким содержанием пищевых волокон и пробиотиков обеспечивает надлежащий уровень 
образования постбиотиков (органических кислот, пептидогликанов, короткоцепочечных жирных кис-
лот, тейхоевых кислот, флавоноидов и т. п.) с многочисленными полезными эффектами. Короткоцепо-
чечные жирные кислоты оказывают разноплановое влияние, в частности увеличивают абсорбцию каль-
ция, способствуют снижению аппетита и стабилизации количества холестерина в крови, являются источ-
ником питания для клеток эпителия толстого кишечника, оказывают иммуномодулирующее, десенсиби-
лизирующее и противовоспалительное действие. Совокупными эффектами от постоянного поступления 
пребиотиков и пробиотиков является создание условий для увеличения количества бифидобактерий, 
лактобацилл и других комменсалов с одновременным ограничением роста условно-патогенных и пато-
генных бактерий в ободочной кишке. Пребиотическая молекула инулин также предотвращает разруше-
ние слизистого барьера в результате потребления наночастиц ксенобиотиков, в частности двуокиси 
титана. Употребление диетических добавок, в состав которых входят как пробиотики, так и пребиотики 
(синбиотики), позволяет восстановить нарушенную кишечную барьерную функцию, предотвратить 
антибиотик-ассоциированную диарею и побочные эффекты антихеликобактерной терапии, способству-
ет нормализации кишечных функций и устранению функциональных симптомов.

ключевые слова: микробиота, питание, диетическая добавка, инулин, пищевые волокна, синбиотик.
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Synbiotic	effects	for	correction		
of	the	intestinal	microbiota	composition	and	functions
The dynamic interaction between bowel microbiota with nervous and immune system and its effects on the key 
functions of digestive organs considerably depend on the external factors, including nutrition. Ration of most of the 
urban population is characterized by low level of dietary fibers due to limited intake of plant foods. The lack of dietary 
fibers leads to the changes in microbiota composition, decreased number of commensal bacteria, degradation of 
mucus layer and impaired barrier function. The regular consumption of high fibers foods and probiotic foods pro-
vides the optimal level of production of postbiotics (organic acids, short chain fatty acids, peptidoglycans, teichoic 
acids, flavonoids etc.) with numerous beneficial effects. Short chain fatty acids render an extremely wide range of 
effects, in particular, they increase calcium absorption, contribute to the decrease of appetite and stabilization of 
blood cholesterol levels; they serve as a source of nutrition for the colonocytes’ epithelium and provide immuno-
modulating, anti-inflammatory and desensibilization effects. The aggregate actions from regular probiotics’ and 
prebiotics’ intake include the creating of conditions for the increase of the number of bifidobacteria, lactobacilli and 
other commensals with simultaneous inhibition of pathogens’ colonization in the large bowel. Moreover, the pre bio-
tic molecule inulin prevents disruption of the intestinal barrier due to intake of xenobiotics’ nanoparticles, in par-
ticular, titanium dioxide. The intake of dietary supplements, that include both prebiotics and probiotics (synbiotics), 
allow restoring the impaired intestinal barrier function, preventing antibiotic-associated diarrhea and side effects of 
antihelicobacter therapy, it facilitates the normalization of bowel functions and relief of functional symptoms.

Key words: microbiota, nutrition, dietary supplement, inulin, fibers, synbiotics.
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