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На ранніх стадіях когнітивних порушень па
цієнти можуть відчувати суб’єктивне погіршення 
мислення та пам’яті, яке, однак, не підлягає об’єк
тивному визначенню (Jessen F. et al., 2014; Jenkins A. 
et al., 2015). Такі особи належать до групи ризику 
розвитку деменції, зокрема хвороби Альцгеймера 
(ХА). Якщо стан пацієнта продовжує погіршува
тися, суб’єктивні зміни прогресують до незначних 
когнітивних розладів (НКР), які можна назвати про
міжним станом між нормальним мисленням і де
менцією. На цій стадії вже можна виявити клінічно 
значимі зміни в когнітивних функціях (Jenkins A. 
et al., 2015; Levey A. et al., 2006; Jessen F. et al., 2014; 
Mitchell A. J. et al., 2014).

Деменція супроводжується значним навантажен
ням на систему охорони здоров’я. Слід зауважити, що 
цей тягар є не лише фінансовим: часто особи з вира
женою деменцією потребують цілодобового нагляду 
медичного персоналу. Вартість медичного обслу
говування пацієнта з деменцією протягом життя 
становить близько 341 тис. доларів, отже, за статис
тичними даними, лікування цього стану є одним 
з найбільш високовартісних (Alzheimer’s Association, 
2018). У 2018 р. річні загальні витрати, пов’язані з ме
дичним обслуговуванням хворих на ХА й інші де
менції, лише в США становили 277 млрд доларів; 
за прогнозами, до 2050 р. ця цифра зросте до 1 трлн 
доларів (Alzheimer’s Association, 2018).

Головні причини деменції – нейродегенеративні 
захворювання, передусім ХА, та судинні порушення 
з  боку головного мозку (Слободін Т.М., 2017). 
Цереброваскулярні хвороби включають інсульти 
та спектр різноманітних когнітивних розладів – від 
НКР до деменції. Важливу роль у розвитку когнітив
них порушень судинного генезу відіграють мікро
інфаркти, мікрогеморагії, ураження білої речовини 
мозку, втрата мікроструктурної цілісності тканин 
мозку та вторинна нейродегенерація (Dichgans M., 
Leys D., 2017). Васкулярні когнітивні порушення 
можуть виникати як після інсульту, так і за його 
відсутності в анамнезі. В останньому випадку ура
ження мозку можна виявити лише за допомогою 
нейровізуалізаційних досліджень (Smith E. E., 2017). 
Слід зазначити, що судинна патологія часто співіс
нує з нейродегенеративними станами, зумовлюючи 
змішані форми деменції. Загалом судинні розлади 
є другою за частотою причиною деменції після ХА 
(Dichgans M., Leys D., 2017).

Враховуючи широку розповсюдженість демен
ції, її значний медикосоціальний вплив і відносно 
невелику кількість дієвих фармакопрепаратів для 
її лікування, є потреба у створенні нових стратегій 
боротьби із цією хворобою та відповідних профі
лактичних заходів. Безумовно, основою запобі
гання деменції є модифікація способу життя. У фін
ському дослідженні FINGER (The Finnish Geriatric 
Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment 
and Disability) було встановлено, що збалансоване 
харчування, фізична активність, моніторинг фак
торів судинного ризику та тренування когнітивних 
функцій упродовж 2 років здатні допомогти зни
зити імовірність розвитку деменції в осіб старшого 
віку, які належать до групи високого ризику, а також 
покращити або зберегти ці функції (Kivipelto M. 
et al., 2013; Ngandu T. et al., 2015). Виражену ней
ропротекторну дію має фізична активність, яка 
сприяє вивільненню нейротрофічного фактора 
мозкового походження, зниженню концентрації 
кортизолу та рівня запалення (Vecchio L. M. et al., 
2018; McKenzie J.A. et al., 2017). Крім того, про
текторний ефект притаманний середземноморській 
дієті та вживанню багатих на поліфеноли фруктів 
(Mischley L. K. et al., 2017; Gao X. et al., 2007; 2012). 
Важливим аспектом є контроль рівня холестерину, 
підвищення якого асоціюється зі зростанням по
ширеності хвороби Паркінсона (Hu G. et al., 2008).

Для лікування когнітивних порушень застосову
ється низка модифікаційних, фармакотерапевтич
них і фітотерапевтичних втручань. Віноксин® Форте 
(АСІНО) – дієтична добавка, створена з метою 
комплексного впливу на всі ланки патогенезу ког
нітивних порушень. До складу Віноксину Форте 
входять екстракти гінкго білоба (ГБ), омели білої 
(ОБ) та барвінку малого (БМ), ефекти яких детально 
розглянуто далі (табл.).

Гінкго білоба (Ginkgo biloba)
У контексті когнітивних функцій ГБ є однією 

з найбільш вивчених рослин (Singh S. K. et al., 2019). 
Екстракт ГБ являє собою складну композицію 

з понад 160 окремих активних складників, го
ловними з яких є флавоноїди та білобаліди. Саме 
флавоноїдні компоненти покращують кровообіг 
у мозку, сприяють зниженню рівня холестерину 
та протидіють спазму непосмугованих м’язів судин
ного русла (Tang M. M., 2014). Показано, що засоби 
на основі ГБ мають протекторний вплив на тканини 
мозку в умовах гіпоксії й ішемії, знижують в’язкість 
крові, зменшують рівень фібриногену (Tan Z. X., 
2011). ГБ чинить антиоксидантну дію, протидіє 
вільним радикалам, стабілізує мембрани клітин, 
гальмує тромбоцитактивуючий фактор, розширює 
судини та регулює обмін речовин. У низці клінічних 
досліджень підтверджено доцільність застосування 
екстракту ГБ при серцевосудинних захворюван
нях, хворобах периферичних судин, судинних 
ускладненнях цукрового діабету (Tian J. et al., 2017). 
Відомо, що патофізіологічними основами старіння 
судин виступають підвищення жорсткості артерій 
та ендотеліальна дисфункція, які, своєю чергою, є 
наслідками тривалого окисного стресу та запаль
них реакцій. Застосування екстракту ГБ дозволяє 
зменшити вираженість опосередкованої старінням 
дисфункції судин (Li X. et al., 2019).

Екстракт ГБ добре вивчений у клінічних дослі
дженнях. До метааналізу G. Yang і співавт. (2016) було 
включено 21 дослідження за участю 2608 пацієнтів. 
У порівнянні зі стандартною терапією, у пацієнтів 
з ХА та НКР додавання до плану лікування ГБ через 
24 тиж забезпечувало більш виражене покращення 
за опитувальником MiniMental State Examination 
(MMSE). Автори відзначили, що ГБ також сприят
ливо впливає на виконання щоденних рутинних 
функцій і загальну клінічну оцінку стану пацієнта.

Надзвичайно важливим чинником розвитку 
хвороб серця та судин є реологічні властивості 
крові (Zhong Q., Lu C., 2013; Vaz Carneiro A., 2016; 
Du G., 2016). Гемореологічні показники на кшталт 
в’язкості крові та плазми, гематокриту тощо є про
гностичними індикаторами в пацієнтів з інсуль
том (Hirsch G. E. et al., 2017). Відповідно до наукових 
даних, екстракт ГБ покращує реологічні властиво
сті крові, знижує вміст ліпідів, протидіє агрегації 
тромбоцитів (Ude C. et al., 2013; Yao P. et al., 2007; 
Hirsch G. E. et al., 2017). Метааналіз H. Chen і співавт. 
(2019) продемонстрував, що препарат ГБ достовірно 
знижує рівень тригліцеридів, загального холестерину 
та холестерину ліпопротеїнів низької щільності.

Омела біла (Viscum album)
Упродовж століть ОБ використовується для ліку

вання різноманітних неврологічних захворювань, 
у тому числі епілепсії, психозів, запаморочень і го
ловного болю (Walters R., 1994). ОБ також вивчалася 
як протидіабетичний й антигіпертензивний засіб 
(Ohiri F. C. et al., 2003; Loeper M. E., 1999). Головними 
хімічними складниками ОБ є віскотоксини, лектини, 
флавоноїди, фенольні кислоти, терпеноїди, стероли, 
фенілпропаноїди й алкалоїди. У  дослідженнях 
на мишах і щурах продемонстровані такі ефекти 
екстракту ОБ, як протиепілептичний, седативний, 
антипсихотичний, протитривожний, антидепре
сивний й антиноцицептивний. Крім того, ОБ під
вищує рівень нейротрофічного фактора мозкового 
походження, запобігає апоптозу нейронів під дією 
βамілоїду та пригнічує активність холінестерази, 
чинить імуномодуляторну та протизапальну дію 
(Elluru S. et al., 2006; Hegde P. et al., 2011; Kim M. K. 
et al., 2016; Saha C. et al., 2015; Szurpnicka A. et al., 2018).

В експериментальному дослідженні T. Khan і спів
авт. (2016) було показано, що екстракт ОБ реалізує 
кальційблокуючий ефект, що має наслідком 

вазорелаксацію та, відповідно, зниження артері
ального тиску. На думку інших авторів, антигіпер
тензивна активність омели пояснюється впливом 
на біохімічні каскади за участю оксиду азоту (NO) 
(Poruthukaren K. J. et al., 2014), що було підтверджено 
в кількох дослідженнях (TenorioLopez F.A. et al., 2006; 
Mossalayi M. D. et al., 2006). За даними А. Karagöz і спів
авт. (2016), призначення екстракту ОБ зменшувало дис
функцію лівого шлуночка, знижувало концент рації 
Среактивного білка, NO, індукованої NOсинтази 
та Nкінцевого фрагменту мозкового натрійуретич
ного пептиду; протидіяло гіпертрофії серця та гістопа
тологічним змінам в ізопротереноловій моделі серце
вої недостатності на щурах. Автори вважають, що цей 
ефект можна пояснити вазорелаксацією, холестерин
знижувальною дією та антигіпертензивним впливом 
ОБ (Tenorio F. A. et al., 2005; 2006; Mojiminiyi F. B. et al., 
2008; Avcı G. et al., 2006; Poruthukaren K. J. et al., 2014).

Барвінок малий (Vinca minor)
БМ – вічнозелена рослина родини Кутрових 

(Apocynaceae) (Verma P. et al., 2012; 2015). З листя 
БМ виділено понад 50 терпенових індольних 
алкалоїдів, що є головними активними речови
нами цієї рослини (Belal T. S. et al., 2009; Debast S. 
et al., 2011). Найбільш широко застосовуваним 
алкалоїдом барвінку є вінкамін, який покра
щує кровообіг у мозку, відновлює та підтримує 
гомеостаз нейронів, чинить антигіпоксичну 
та нейропротекторну дію. Протягом тривалого 
часу БМ використовується при певних цере
броваскулярних хворобах як дієтична добавка 
прокогнітивної та ноотропної дії (Belal T. S. et al., 
2009; Molchan O. et al., 2012; Verma P. et al., 2014; 
Chen Q. et al., 2017).

Висновки
1. Комплексна дія Віноксину Форте на систему 

кровообігу пояснюється сукупним ефектом ком
бінації натуральних екстрактів барвінку, омели 
та гінкго.

2. Біологічно активні речовини рослин, що вхо
дять до складу Віноксину Форте, сприяють підтри
манню нормального серцевого, мозкового та пери
феричного кровообігу; стабілізації артеріального 
тиску; збереженню оптимальної в’язкості крові. Ці 
ефекти ведуть до покращення забезпечення киснем 
тканин головного мозку, серця, кінцівок і внутрішніх 
органів з відповідною активацією метаболізму в них.

3. Флавоноїди гінкго дволопатевого, наявні 
в складі дієтичної добавки Віноксин® Форте, галь
мують процеси старіння клітин, сприяють покра
щенню пам’яті та концентрації уваги, запобігають 
запамороченням.

4. Комплексна – вазотропна, ноотропна, мета
болічна – дія Віноксину Форте, а також зручність 
його застосування роблять цю дієтичну добавку 
важливим компонентом профілактики та лікування 
когнітивних розладів.

Підготувала Лариса Стрільчук
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Застосування дієтичної добавки Віноксин® Форте  
(барвінок малий, гінкго білоба, омела біла) при когнітивних розладах
Відповідно до прогнозів, до 2035 р. в США кількість осіб віком понад 65 років перевищить таку населення 
до 18 років (US Census Bureau, 2018). Аналогічна тенденція старіння популяції відзначається в усьому світі. 
З віком у більшості людей розвиваються несприятливі зміни когнітивних функцій, передусім погіршення 
пам’яті, здатності до навчання, мовлення, розсудливості, що може негативно впливати на виконання щоденних 
справ (World Health Organization and Alzheimer’s Disease International, 2012).

Таблиця. Властивості компонентів дієтичної добавки Віноксин® Форте
Гінкго білоба Омела біла Барвінок малий

Латинська 
назва, сімейство

Ginkgo biloba, 
Ginkgoaceae (Гінкгові) Viscum album, Santalacease (Санталові) Vinca minor, Apocynaceae 

(Кутрові)

Активні  
речовини

Флавоноїди, біло-
баліди

Віскотоксини, лектини, флавоноїди, 
фенольні кислоти, терпеноїди, стероли, 
фенілпропаноїди, алкалоїди

Вінкамін, інші терпенові  
індольні алкалоїди

Ефекти

Нейропротекторний, 
протизапальний, анти-
оксидантний, мемб-
раностабілізуючий, 
антитромбоцитарний, 
судинорозширюваль-
ний, метаболічний, 
ноотропний, анти-
гіперліпідемічний

Протидіабетичний, антигіпертензив-
ний, протиепілептичний, седативний, 
антипсихотичний, протитривожний, 
антидепресивний, антиноцицептив-
ний, нейропротекторний, імуномоду-
люючий, протизапальний, антигіпер-
ліпідемічний

Антигіпоксичний, нейропро-
текторний, прокогнітивний, 
ноотропний

ЗУ



– після їжі легше з ним!Мезим®

Реклама безрецептурного лікарського засобу. Перед прийомом ознайомтесь з інструкцією для медичного застосування 
Мезим® форте 10000 від 11.05.2018 № 908 та проконсультуйтесь з лікарем. Діюча речовина: 1 таблетка кишковорозчинна містить порошку 
із підшлункових залоз (свиней) 80,00–111,111 мг, що має мінімальну ліполітичну активність 10000 ОД ЄФ (одиниці Європейської фармакопеї), мінімальну 
амілолітичну активність 7500 ОД ЄФ, мінімальну протеолітичну активність 375 ОД ЄФ. Показання для застосування. Порушення екзокринної функції підшлункової залози, що супрово-
джуються порушенням травлення. Р.П. МОЗ України № UA/7977/01/01. Протипоказання. Підвищена чутливість до панкреатину свинячого походження, азорубінового лаку або до інших 
допоміжних речовин препарату.  Гострий панкреатит або хронічний панкреатит у стадії загострення (але епізодичне застосування можливе у фазі затухаючого загострення при розши-
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Цікаву доповідь, присвячену 
корекції ендокринної недостат-
ності підшлункової залози (ПЗ) 
на тлі метаболічно-асоційованих 
за х ворюва нь, до  у ва г и ауди-
торії представила  заступник 
директора з  наукової роботи 
ДУ «Національний інститут 
терапії  ім.  Л. Т. Малої НАМН 
України»  (м. Харків), доктор ме-
дичних наук,  професор Олена 
Вадимівна Колеснікова.

– Поширеність метаболічно-асоційованих захворювань 
зростає в усьому світі, й Україна, на жаль, не є винят-
ком. Зокрема, за даними епідеміологічного дослідження 
EUROASPIRE V, поширеність ожиріння (індекс маси тіла 
>30 кг/м2) в Україні досягає 41%, цукрового діабету (ЦД) – 
24% (Долженко М. М., 2017). Рівень холестерину ліпопро-
теїнів низької щільності ≥1,8 ммоль/л, що свідчить про ви-
сокий кардіоваскулярний ризик, за результатами цього ж 
дослідження, в нашій країні має 82% населення.

Наріжним каменем в етіопатогенезі метаболічно-асоційо-
ваної патологі ї, передусім ожиріння та  ЦД 2  типу, 
є інсулінорезистентність (ІР). Окрім цих метаболічних за-
хворювань, з ІР асоційовані артеріальна гіпертензія, іше-
мічна хвороба серця й атерогенна дисліпідемія (Лазебник Л. Б. 
і спів авт., 2017). Слід зазначити, що в пацієнтів з ІР дуже часто 
виявляють різноманітні функціональні й органічні патоло-
гічні порушення з боку органів травлення, такі як:

• патологія стравоходу – гастроезофагеальна рефлюксна 
хвороба (переважно ендоскопічно негативна, з частими 
позастравохідними проявами), недостатність кардії, кили 
стравохідного отвору діафрагми;

• захворювання печінки та біліарного тракту – неалко-
гольна жирова хвороба печінки (стеатоз печінки та неал-
когольний стеатогепатит), холестероз жовчного міхура, 
жовчнокам’яна хвороба;

• захворювання товстої кишки – дивертикульоз товстої 
кишки, гіпомоторна дискінезія товстої кишки, поліпи 
товстої кишки;

• захворювання ПЗ – насамперед хронічний панкреатит 
(ХП), який на тлі ІР зазвичай має латентний або нетиповий 
клінічний перебіг.

Загалом для клінічної картини ураження органів трав-
лення при ІР характерні такі ознаки, як поліморбідність, 
латентний перебіг (відсутність виражених проявів захво-
рювань протягом досить тривалого часу), маскованість 
змін з боку органів травлення проявами серцево-судинних 
й інших захворювань, перехрест клінічних симптомів, 
дисонанс між вираженістю скарг і ступенем функціональ-
них та морфологічних змін, а також наявність ішемічних 
уражень, пов’язаних із порушеннями мікроциркуляції. 
Ці особливості значною мірою утруднюють своєчасну 
діагностику гастроентерологічної патології, пов’язаної з ІР.

Абдомінальне ожиріння й ІР нерозривно пов’язані зі змі-
нами метаболічних процесів (Buglanesi E. et al., 2012) та фор-
муванням так званої ліпотоксичності. За наявності цих 
двох ключових факторів постійне існування надмірного 
пулу вільних жирних кислот в умовах гіперглікемії змушує 
печінку синтезувати надмірну кількість глюкози (глюко-
неогенез), а ПЗ – інсуліну. Абдомінальне ожиріння також 
супроводжується підвищенням рівня запальних цитокінів, 
дисфункцією адипоцитів та збільшенням секреції адипо-
кінів, що, своєю чергою, ще більш поглиблює дисліпідемію 
та посилює запалення. У хворих відзначаються накопи-
чення жиру в гепатоцитах (стеатоз печінки) та високий кар-
діометаболічний ризик. У ПЗ підсилюються процеси апоп-
тозу клітин, формується стеатоз і розвивається так званий 
токсикозметаболічний ХП, перебіг якого супроводжується 
вираженим оксидативним стресом та раннім формуванням 
фібротичних і некротичних змін органа.

Американські дослідники проаналізували зв’язок маси 
тіла з екзокринною функцією ПЗ у дорослих пацієнтів з ХП 
і встановили, що чим більша маса тіла, тим вища поширеність 
екзокринної недостатності ПЗ: в осіб з ожирінням і ХП цей 
показник становить 57,4% (Bellin M. D., 2017). ЦД також асо-
ційований з екзокринною панкреатопатією (Mohapatna S. 
et al., 2018). Дані гістологічних досліджень біоптатів ПЗ у па-
цієнтів із ЦД показують наявність фіброзу та запалення. 

 Досить типовою ситуацією у хворих на ЦД є формування 
в умовах гіпертригліцеридемії васкулопатії, за якої від-
бувається потовщення стінок дрібних артерій, що законо-
мірно спричиняє порушення мікроциркуляції у тканині ПЗ.

Сьогодні вважається, що запалення острівців та пролі-
ферація протоків ПЗ у пацієнтів із ЦД 2 типу можуть бути 
пов’язані з підвищеним ризиком розвитку панкреатиту. 
При цьому саме для цієї групи хворих патогномонічною 
є панкреатична інтраепітеліальна неоплазія: вона набагато 
частіше зустрічається при ЦД 2 типу та призводить до пору-
шення прохідності панкреатичних протоків (Schludi B. et al., 
2017). У ПЗ індивідів із ЦД 2 типу відзначається підвищена 
проліферація клітин протокових залоз. На думку вчених, 
ці клітини накопичуються в протоках унаслідок запалення 
низьких градацій або ж їх накопичення стає реакцією у від-
повідь на гіперпродукцію  адипоцитокінів, проте остаточної 
відповіді на питання про першопричини проліферації про-
токових залоз ПЗ при ЦД досі немає.

Результати дослідження за участю 224 пацієнтів із ХП 
та гіпертригліцеридемією (Zhang X. L. et al., 2015) засвід-
чили, що ступінь тяжкості перебігу ХП у таких хворих ко-
релює з рівнем тригліцеридів у сироватці крові. У пацієн-
тів із високим рівнем тригліцеридів також відзначаються 
достовірно підвищений рівень глюкози крові та знижений 
рівень кальцію й достовірно частіше зустрічаються підви-
щення рівня амілази та зниження рівня ліпази.

У 2011 році Американська асоціація ендокринологів 
офіційно ввела в обіг новий термін – «ЦД 3с типу» (так 
званий панкреатогенний діабет), причиною виникнення 
якого є захворювання ПЗ, зокрема ХП. Протягом наступних 
6 років продовжувалися інтенсивні дослідження в цій га-
лузі, і 2017 року Консенсус багатопрофільної Робочої групи 
PancreasFest з ведення ХП (Sheth S. G. et al., 2017) сформулю-
вав таке визначення ХП, яке цілком підходить і для пацієн-
тів із ЦД 3с типу: «ХП – це прогресуюче запальне захворю-
вання, за якого заміна тканини ПЗ фіб розом на кінцевій 
стадії призводить до ускладнень, що включають втрату 
ацинарних й острівцевих клітин». Це дуже важливий крок, 
який дозволяє зрозуміти перебіг патологічного процесу 
в ПЗ у пацієнтів із ЦД 3с типу: запалення та фіброз органа 
призводять до глибоких порушень ендокринної та екзо-
кринної функцій, що, своєю чергою, зумовлюють пору-
шення абсорбції, перетравлення та метаболізму всіх нут-
рієнтів. Так, порушення процесів перетравлення в прок-
симальній кишці спричиняє порушення секреції інкретину 
та, відповідно, інсуліну. Втрата маси острівцевих клітин має 
наслідком розвиток ендокринної недостатності ПЗ; при цьому, 
на відміну від ЦД 1 типу, втрачається секреція не тільки 
інсуліну, а  й глюкагону та  панкреатичного поліпеп-
тиду, що може призвести до розвитку так званої крихкої 
хвороби (brittle disease). Остання характеризується знач-
ними коливаннями глікемії та ризиком виникнення сер-
йозних гіпоглікемій, котрі складно контролювати.

Вивчаючи взаємозв’язки діагностики ХП та ЦД 3с типу, 
група експертів (Ewald N., Hardt P. D., 2013) створила такий 
алгоритм їх діагностики.

Основні (великі) критерії:
1. Наявність екзокринної недостатності ПЗ (монокло-

нальний тест на фекальну еластазу-1 або прямі функціо-
нальні тести).

2. Патологічні структурні зміни ПЗ (при візуалізації 
за допомогою ендоскопічного, ультразвукового дослід-
жень, магнітно-резонансної або комп’ютерної томо-
графії).

3. Відсутність аутоімунних маркерів ЦД 1 типу.
Додаткові (малі) критерії (потребують проведення спе-

ціальних гормональних досліджень):
1. Відсутність секреції панкреатичного поліпептиду.
2. Порушення секреції інкретинів (наприклад, глюкаго-

ноподібного пептиду 1).
3. Відсутність ІР (наприклад, за даними HOMA-IR).
4. Порушення функції бета-клітин (наприклад, НОМА-В, 

співвідношення С-пептид/глюкоза).
5. Низький сироватковий рівень жиророзчинних віта-

мінів (A, D, E, K) при їх оцінці.
З метою корекції екзокринної панкреатичної недостат-

ності застосовується комплекс немедикаментозних і ме-
дикаментозних заходів, основними складовими якого 
є (Struyvenberg M. R. et al., 2017; E. C. Sikkens et al., 2015):

• усунення факторів ризику прогресування ХП:
• відмова від уживання алкоголю;
• відмова від куріння;

• терапія больового синдрому (аналгетики, трициклічні 
антидепресанти, антиоксиданти);

• терапія будь-якого ступеня екзокринної недостатності 
ПЗ (замісна терапія ферментними препаратами);

•  корекція дефіциту вітаміну D для попередження 
остео пенії/остеопорозу (більш ніж у 90% пацієнтів з ХП).

Згідно із сучасними рекомендаціями, замісна ферментна 
терапія є невід’ємним компонентом ведення пацієнтів з ек-
зокринною недостатністю ПЗ. З цією метою можуть бути 
використані різні препарати на основі свинячого панкре-
атину в дозах, достатніх для усунення проявів насамперед 
мальабсорбції жирів (Pham A., Forsmark C., 2018). При 
цьому варто пам’ятати, що замісна терапія ферментними 
препаратами не тільки коригує екзокринну недостатність 
ПЗ, а й забезпечує зменшення больового синдрому при 
загостреннях ХП.

Які ж саме ферментні препарати доцільно призначати 
хворим з екзокринною недостатністю ПЗ в реальній клініч-
ній практиці? Щоразу, коли лікар опиняється перед вибо-
ром, який саме ферментний засіб призначити пацієнту, 
він задається питанням про особливості лікарських форм 
різних препаратів панкреатину, наявних нині на фарма-
цевтичному ринку України (мікросфери, мінімікросфери, 
мінітаблетки тощо), та  їх можливий вплив на кінцеву 
клінічну ефективність. Подвійне сліпе рандомізоване ба-
гатоцентрове перехресне дослідження з оцінки еквіва-
лентності панкреатину у формі мінімікросфер і мікросфер 
при екзокринній недостатності ПЗ продемонструвало, що 
обидві ці форми випуску еквівалентні з урахуванням їх 
впливу на первинну кінцеву точку – коефіцієнт абсорбції 
жиру (CFA), тобто з позиції впливу на зовнішньосекре-
торну функцію ПЗ (Halm U. et al., 1999). Це дуже важ-
ливі дані, оскільки вони свідчать про те, що обидві форми 
забез печують своєчасну та адекватну доставку панкреа-
тичних ферментів у дванадцятипалу кишку, де відбува-
ються їх вивільнення й активація.

! Сьогодні на фармацевтичному ринку України 
наявний сучасний німецький ферментний пре-

парат Пангрол® (10 000 та 25 000) у формі твердих 
капсул, кожна з яких містить вкриті кишково-роз-
чинною оболонкою монорозмірні мінітаблетки пан-
креатину. Мінітаблетки препарату Пангрол® виго-
товляються за інноваційною технологією Eurand 
Minitabs Technology, завдяки чому мають однаковий 
розмір (приблизно 2×2 мм) та вкриті функціональ-
ною кислотостійкою оболонкою.

Це забезпечує рівномірність перемішування з хімусом, 
контроль швидкості вивільнення ліпази у дванадцяти-
палій кишці й оптимальну активацію ферментів. Отже, 
спершу мінітаблетки швидко вивільняються з розчин-
них капсул ще в шлунку, де рівномірно перемішуються 
з харчовими масами завдяки своєму маленькому роз-
міру (Meyer J. H., 1997). У шлунку оболонка мінітаблеток, 
стійка до дії шлункового соку, захищає чутливі до кислоти 
ферменти від інактивації хлористоводневою кислотою 
шлункового соку. Лише після досягнення нейтрального 
або слабколужного середовища в тонкій кишці ферменти 
вивільняються після розчинення оболонки мінітаблеток, 
далі відбувається їх активація.

Коли в ході досліджень in vitro Пангрол® 10 000 порів-
нювали з референтним препаратом мінімікросферичного 
свинячого панкреатину з ентеросолюбільним покрит-
тям в аналогічному дозуванні, виявилося, що доступність 
ліпази Пангролу при дуоденальному рН є на 30% біль-
шою (Bohm R., 1995). Отже, було експериментально про-
демонстровано більш високе та повне вивільнення ліпази 
з мінітаблеток Пангрол® 10 000 в умовах, характерних для 
середовища дванадцятипалої кишки. Крім того, в експери-
ментальних дослідженнях була підтверджена надзвичайно 
висока кислотостійкість кишково-розчинних мінітаблеток 
препарату Пангрол® (10 000 та 25 000) порівняно з іншими 
капсульованими ферментними препаратами. Зокрема, 
вивільнення ліпази (частка від заявленої дози) з препарату 
Пангрол® 10 000 становило 0-0,12%, а з препарату Пангрол® 
25 000 – 0%. В інших досліджуваних капсульованих брен-
дових препаратів свинячого панкреатину цей показник 
був вищим і варіював у межах 0,15-0,28% (Bohm R., 1995; 
Report A&M STABTEST, 2004, Berlin Chemie AG).

Таким чином, сучасні препарати бренду Пангрол® 
(10 000 та 25 000) можуть упевнено використовуватися 
лікарями як ефективні засоби корекції екзокринної не-
достатності ПЗ у пацієнтів з ХП різного генезу, в тому 
числі з ХП на тлі метаболічно-асоційованих захворювань.
Підготувала Анжела Томічева

Замісна ферментна терапія 
при метаболічно-асоційованих захворюваннях

За матеріалами науково-практичної конференції з міжнародною участю, 13-14 червня, м. Дніпро

Науково-практична конференція з міжнародною участю «VII наукова сесія Інституту 
гастроентерології НАМН України. Новітні технології в теоретичній і клінічній 
гастроентерології» традиційно об’єднала провідних вітчизняних учених, їхніх зарубіжних 
колег і практичних лікарів-гастроентерологів, сімейних лікарів, терапевтів, хірургів, 
ендоскопістів, спеціалістів з функціональної діагностики захворювань органів 
травлення. Цього року з-поміж основних клінічних проблем сучасної гастроентерології 
значну увагу в програмі заходу було приділено розгляду коморбідних станів 
та особливостей ведення таких пацієнтів.
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