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Роль мікронутрієнтів та пробіотика 
Lactobacillus rhamnosus GG у комплексній підтримці 

імунної системи організму дитини
У період активного росту та розвитку організм дитини потребує достатнього надходження мікронутрієнтів, а також 
забезпечення належної підтримки мікробіоти кишечнику, що дозволяє в цілому підвищити захисні сили імунної 
системи та зменшити сприйнятливість організму до дії інфекційних збудників, особливо в осінньо-весняний період.
У рамках цьогорічної Академічної школи з педіатрії завідувач кафедри факультетської педіатрії та медичної генетики 
Дніпропетровської медичної академії, доктор медичних наук, професор Олександр Євгенович Абатуров звернув увагу 
учасників заходу на актуальність теми комплексної підтримки імунної системи у дітей.

– Як відомо, дефіцит 
мікро- та макронутрі-
єнтів, порушення біо-
ценозу кишечнику 
можуть підвищувати 
сприйнятливість орга-
нізму дитини до різ-
них патогенів, у тому 
числі й до вірусу 
SARS-CoV-2. Роль мі-
кро- та макроелемен-

тів, вітамінів та пробіотиків у забезпеченні 
належної підтримки та функціонування 
імунної системи сьогодні добре відома 
(S. Maggini et al., 2018; P.C. Calder et al., 2020). 

Цинк (Zn) контролює безліч клітинних 
функцій, а його дефіцит спричиняє пору-
шення Zn-залежних сигнальних шляхів, що 
призводить до зниження активності імун-
ної системи. Зниження внутрішньоклітин-
ного вільного Zn має вирішальне значення 
у ліпо полісахарид(LPS)-опосередкованій 
активації CD4+ T-клітин. Значення LPS, 
який є лігандом толл-подібного рецептора 4 
(TLR4), полягає в індукції активації ден-
дритних клітин (ДК), що призводить до іні-
ціації сигналу збудження, опосередкованого 
MyD88 і TRIF. TRIF-опосередкована пере-
дача сигналів знижує експресію протеїнів 
сімейства ZIP і посилює експресію протеїнів 
сімейства ZnT, що призводить до загального 
зниження рівня внутрішньоклітинного віль-
ного Zn у ДК. Це має вирішальне значення 
у презентації антигену через молекули го-
ловного комплексу гістосумісності (МНС) 
II класу і подальшій активації антигенспе-
цифічних CD4+ T-клі тин. Крім того, Zn 
підсилює передачу сигналів від рецепторів 
T-клітин, активація яких збільшує експресію 
протеїнів сімейства ZIP8, що забезпечує 
транспорт Zn з лізосоми в цитоплазму. Zn 
також відіграє важливу роль у розвитку 
і функціонуванні B-клітин (S. Hojyo et al., 
2016). Згідно з даними M.F. McCar ty та спів-
авт. (2020), I. Wessels та співавт. (2020), вжи-
вання Zn у дозі 30-50 мг на добу до помагає 
запобігти розвитку інфекційних захворю-
вань, викликаних РНК-вірусами, такими 
як вірус грипу і корона віруси.

Важливу роль у функціонуванні імунної 
системи мають вітаміни (J.R. Mora et al., 2008). 
Зокрема, вітамін C є важливим мікронутрієн-
том, який сприяє посиленню імунного захи-
сту через підтримку різних клітинних функцій 
як вродженої, так і адаптивної імунної систе-
ми (A.C. Carr et al., 2017). Він також активує 
макрофаги, підвищує фагоцитарну активність 
та кліренс інфекційних агентів (D. Jafari et al., 
2019). Крім того, підсилює міграцію нейтро-
філів у відповідь на дію хемоатрактантів, ак-
тивність фагоцитозу, підтримує залежний від 
каспази апоптоз та інгібує некроз, включаючи 
нетоз, тим самим сприяє зменшенню вира-
женості запальної реакції та подальшому по-
шкодженню тканин (A.C. Carr et al., 2017). 
Вплив вітаміну C на клітини-кіллери (NK) 
полягає у посиленні проліферації природних 
NK-клітин, їх цитотоксичної та протипухлин-
ної активності; вплив на T-клітини полягає 
у посиленні проліферації T-клітин, Th1- 
і Th17-поляризації та активності цитотоксич-
них T-лімфоцитів (CTL), а на B-клітини – 
у підсиленні їх проліферації та активації се-
креції антитіл класу імуноглобулінів (Ig) M, G 
та A (D. Jafari et al., 2019). 

Значення належної суплементації віта-
міну C при респіраторних захворюваннях 

продемонстровано у дослідженні T.H. Jovie 
та співавт. (2020), однак сьогодні немає до-
статніх доказів щодо його ефективності 
при COVID-19 (R.Z. Cheng et al., 2020).

Вагомий вплив на діяльність клітин імун-
ної системи здійснює вітамін D, який реалі-
зує свою активність через рецептор віта-
міну D (VDR) (S. Azrielant et al., 2017; А. Gil 
et al., 2018). Вітамін D індукує проліферацію 
моноцитів, експресію інтерлейкіну-1 (ІЛ-1) 
і кателіцидину, впливає на дозрівання ДК, 
пригнічуючи експресію МНС II класу, CD40, 
CD80 і CD86 та знижуючи продукцію ІЛ-12 
ДК, при цьому активуючи секрецію ІЛ-10. 
Вплив вітаміну D на Т-клітини полягає 
у зниженні продукції ІЛ-2, ІЛ-17 і інтерфе-
рону-гамма (IFN-γ), послабленні цито-
токсичної активності й проліферації CD4+ 
та CD8+ T-клітин, сприянні розвитку Treg-
клітин, які пригнічують прозапальну реак-
цію, а на B-клітини – у блокуванні їх пролі-
ферації, диференціюванні плазматичних 
клітин і продукції Ig (J.R. Mora et al., 2008). 

Згідно з даними метааналізу A.R. Marti-
neau та співавт. (2017), застосування вітамі-
ну D на 12-19% знижує ризик розвитку го-
строї (бактеріальної та вірусної) інфекції. 
У даний час активно обговорюється роль 
дефіциту  вітаміну D у тяжкому перебігу 
COVID-19 (R.Z. Cheng et al., 2020). Сьогодні 
доступні дані про те, що вітамін D пере-
шкоджає вірусній інфекції через взаємодію 
з рецепторами ангіотензинперетворюючого 
ферменту 2 (ACE2) (M. Honardoost et al., 
2020), тому комбі новану терапію вітамі-
ном D та Zn рекомендують для профілакти-
ки COVID-19, особ ливо у групах підвище-
ного ризику (A. Skainy et al., 2020). 

Вирішальну роль у підтримці зору, росту, 
розвитку і цілісності епітелію організму віді-
грає вітамін A (Z. Huang et al., 2018). Його 
вплив на макрофаги полягає в індукції про-
ліферації моноцитів і синтезу кателіцидину, 
на ДК – у посиленні їх дозрівання, на T-клі-
тини – у сприянні диференціювання Th2-, 
Treg-клітин і блокуванні диференціації Th17-
клітин та на B-клітини – у стимуляції про-
дукції Ig, особливо IgA, та пригніченні 
 продукції IgE (J.R. Mora et al., 2008; M.N. Er-
kelens et al., 2017). Ризик респіраторних за-
хворювань більш тісно пов’язаний зі стату-
сом вітаміну A, ніж із загальним статусом 
харчування, оскільки його дефіцит викликає 
плоскоклітинну метаплазію респіраторного 
епітелію (I. Zabetakis et al., 2020), а його 
 застосування перешкоджає виникненню 
 гострих респіраторних інфекцій (T. Karim 
et al., 2017). Окремі дослідження свідчать про 
те, що при більш низькій концентрації віта-
міну A відмічається підвищена сприйнят-
ливість до грипу та SARS-CoV. Однак його 
роль у лікуванні COVID-19 зараз активно 
вивчається, як і роль інших антиоксидантів 
(R.Z. Cheng et al., 2020). 

Цілісність клітинних мембран та захист 
від їх пошкодження вільними радикалами 
забезпечує вітамін E (M. Iddir et al., 2020). 
Його вплив на NK-клітини полягає у поси-
ленні їх цитотоксичної активності, на ДК – 
у  зниженні активності дозрівання та їх міг-
рації, а також продукції ІЛ-2, на T-клі ти-
ни – у посиленні їх проліферації, посилен-
ні продукції ІЛ-2 і зниженні синтезу ІЛ-4 та 
на B-клітини – через активацію продукції 
антитіл класу IgM, IgG, IgA (G.Y. Lee et al., 
2018; J.R. Mora et al., 2008). Окремі вчені 
наводять результати про те, що дефіцит 

 вітаміну E у тварин викликає посилення 
генетичних мутацій, які сприяють вірулент-
ності вірусу Коксакі й вірусу грипу, а також 
РНК-вірусів, таких як SARS-CoV-2. Однак 
застосування віта міну E при COVID-19 ви-
магає подальших досліджень (R.Z. Cheng 
et al., 2020).

Активно вивчається й роль мікробіоти 
у пригніченні механізмів, які відповідають 
за розвиток запальної реакції у кишечнику 
(A. Llewellyn et al., 2017; J. Duan et al., 2017).
Відомо, що ключовим каскадом, який запу-
скає процес запалення, є шлях від збуджен-
ня рецепторів розпізнавання патерну до під-
вищення рівня експресії прозапальних ге-
нів, що зв’язуються з фактором транскрипції 
NF-kB. Бактерія Lactobacillus rhamnosus GG 
продукує протеїни p40 та p75, які інгібують 
активність NF-kB та запобігають пошко-
дженню епітелію (C. Bаuerl et al., 2019). 
Відомо, що пробіотичні бактерії Lactobacillus 
rhamnosus індукують продукцію розчинної 
форми CD14 (sCD14) моноцитами та ДК, 
що перешкоджає взаємодії патогенасоційо-
ваних структур мікробів та вірусів із мембра-
ною CD14. Клінічні випробування показу-
ють позитивний вплив пробіотиків на пере-
біг інфекції, викликаної вірусом SARS-
CoV-2, особливо в групах високого ризику.

Таким чином, однією з умов реалізації 
ефективної імунної відповіді відносно різ-
них патогенів є щоденне надходження в ор-
ганізм достатньої кількості вітамінів та мі-
нералів, які володіють як імунотропною, 
так і антиоксидантною активністю. Крім 
того, додаткове призначення пробіотиків 
сприяє модуляції проникності епітеліаль-
ного бар’єра, зміні запального потенціалу 
епітеліальних клітин та конкурентній взає-
модії з патогенами за колонізацію слизової 
оболонки кишечнику. 

Бекутан Кідс Вітс Мультиімуно (від ви-
робника «Алкалоїд» АД Скоп’є) – це муль-
тифакторний засіб, який містить вітаміни 
A, C, D, E, B1, B2, B3, B6, B5, фолієву кисло-
ту, біотин, мікроелементи (йод, кальцій, 
цинк) та добре вив чений пробіотичний 
штам Lactobacillus rham nosus. Унікальна упа-
ковка DUOCAM спеціально розроблена для 
багатоком понентних засобів, які містять 
пробіотик. Дво камерний метод саше дозво-
ляє поєднати в одній упаковці Lactobacillus 
rham nosus GG та інші компоненти продук-
ту, що за безпечує стабільність засобу в пе-
ріод зберігання.

Таким чином, у створенні надійного захисту 
організму дитини від дії патогенів та вірусів 
важлива роль належить мікронутрієнтам 
та пробіотичному штаму Lactobacillus 
rhamnosus GG, які вдало поєднуються 
у складі мультифакторного засобу Бекутан 
Кідс Вітс Мультиімуно. 
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