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ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ ОГЛЯД

ЗУ

Можливості лікування гострої неінвазивної діареї: одночасна 
регідратація та профілактика антибіотик-асоційованої діареї

-
ються незмінними протягом декількох десяти-
річ: представники різноманітних міжнародних 
організацій, у т. ч. експерти Всесвітньої орга-

-

-
ського товариства дитячих гастроентерологів, 

-
ковому проведенні регідратації, яка дає змогу 
відновити стан хворих із порушенням водного 
й електролітного балансу.

провідних міжнародних організацій од-
ностайно надають перевагу пероральній ре-
гідратаційній терапії та рекомендують засто-
совувати спеціальні регідратаційні розчини 
для перорального прийому. Найкращим ви-

регідратаційні розчини зі зниженою осмоляр-
ністю, в яких уміст іонів натрію складає лише 
50-60 ммоль/л; їх слід використовувати як те-
рапію першої лінії у дітей з гострим гастроен-
теритом через здатність зазначених розчинів 
значно поліпшувати клінічний стан хворих, 

зменшувати кількість випорожнень та інтен-
сивність блювання, знижувати необхідність 
у додатковій внутрішньовенній терапії (сильна 
рекомендація, докази середньої якості).

-
ціальні розчини зі зниженою осмолярністю, 
до складу яких входять натрію хлорид (2,6 г/л), 

-

компонента в зазначеному розчині суворо об-
ґрунтована: калій дозволяє нівелювати значні 

-
бігти розвитку тяжкої гіпокаліємії, додавання 
цитрату забезпечує профілактику / корекцію 
ацидозу внаслідок дефіциту основ, засво-
єння глюкози стимулює усмоктування натрію 

-
цільність застосування пероральних регід-
ратаційних солей з поліпшеними смаковими 
властивостями через зіставну клінічну ефек-
тивність зі стандартними розчинами; вважа-
ється, що наявність яблучного чи бананового 
присмаку може заохотити хворого прийняти 

містить пункти щодо доцільності збільшення 
-

дуктів, збагачених калієм (бананів).

Saccharomyces boulardii
Передбачаючи призначення етіотропної 

терапії лише в разі бактеріальної або прото-

-
генетичної терапії з використанням пробіоти-
ків. Протягом останніх десятиріч упевнено зро-
стає доказова база ефективності Saccharomyces 
boulardii в лікуванні діарейного синдрому різ-
номанітного ґенезу.

Один із перших метааналізів, опублікований 

Saccharomyces boulardii -

-
ного кишечнику, зменшенні кишкової симпто-
матики при проведенні ерадикації Helicobacter 
pylori, а також достовірну перспективність у про-
філактиці рецидивів Clostridium difficile-асоційо-

також підтвердив ефективність Saccharomyces 
boulardii 
зазначеного пробіотика порівняно із  пла-
цебо / відсутністю лікування знижувало ризик 

Saccharomyces boulardii як у дітей (зменшення 
-

зованих контрольованих досліджень (РКД), 

Saccharomyces boulardii дещо знижував імовір-
ність розвитку Clostridium difficile-асоційованої 

із  застосування пробіотиків та  пребіо-

засновані на використанні двох пробіотиків, 
одним з яких є Saccharomyces boulardii (напо-
леглива рекомендація, середня якість доказів). 
Водночас, на думку експертів робочої групи 

Clostridium difficile-асоційованої діареї здатні 
тільки штами Saccharomyces boulardii (умовна 
рекомендація, низька якість доказів), тоді як ви-
користання інших штамів / комбінації штамів 
вважається недостатньо обґрунтованим.

-
користання Saccharomyces boulardii з  метою 

-

в амбулаторних пацієнтів складає 8,0%, тоді 
як у контрольній групі цей показник є значно 

-

всього два пробіотики, одним з яких знову стали 
Saccharomyces boulardii. Слід додати, що автори 
зазначеного метааналізу підкреслили не лише 
профілактичну ефективність Saccharomyces 
boulardii, а й високий профіль безпеки та хорошу 
переносимість їх застосування.

Порівнявши ефективність значної кількості 
-
-

біотики, каолін-пектин, симбіотики, лоперамід,  
автори систематичного огляду та метааналізу 

комбінація Saccharomyces boulardii та цинку 

 характеризується найкращим поєднанням 
якості доказів і величини ефекту (на відміну 

Кокранівського товариства підтверджує до-
цільність використання Saccharomyces boulardii 

-

-
-

дення Saccharomyces boulardii до схем ерадикації 
Helicobacter pylori не лише зменшує частоту ви-

шлунково-кишкового тракту, особливо діареї 

Нещодавно було опубліковано оновлення 
метааналізу, в  якому вивчалася доціль-
ність використання Saccharomyces boulardii 
в  лікуванні гострого гастроентериту в  дітей 

-
дили ефективність застосування Saccharomyces 
boulardii через здатність зазначеного пробіотика 

з 2-го по 7-й день хвороби як в амбулаторних, 
так і в стаціонарних хворих. Особливістю цієї 
роботи є порівняння ефективності окремого 
штаму – Saccharomyces boulardii
а також інших штамів Saccharomyces boulardii 
незалежно від їхньої специфікації та фірми-ви-
робника. Вчені довели, що результативність 
Saccharomyces boulardii

до –0,70), статистично не відрізняється від такої 
при застосуванні точно неідентифікованих 
штамів Saccharomyces boulardii 

-
тативність призначення Saccharomyces boulardii 

настанов підкреслюють доцільність проведення 
регідратації одночасно із профілактикою появи 

Saccharomyces 
boulardii . Нещодавно на вітчизняному фар-
мацевтичному ринку з’явилася комбінована ді-

-
зату Saccharomyces boulardii, 

ратів і 2882,6 мг глюкози. Отже, дієтична до-

із пробіотичною активністю та властивостями 
перорального регідратаційного розчину зі зни-
женою осмолярністю. Додаткова перевага діє-

завдяки наявності сушеної бананової м’якоті. 
-

порукою відновлення водно-електролітного 

корисної мікробіоти кишечнику, пригнічення 
росту патогенних мікроорганізмів.

Склад дозволяє застосовувати дієтичну 

водно-електролітного балансу та підтримки 
мікрофлори кишечнику.

є перспективним: за допомогою лише одного 
засобу можна підтримувати, відновлювати 
водно-електролітну рівновагу за станів, що су-
проводжуються зневодненням і підвищенням 
ризику росту патогенної  мікрофлори, зокрема 
на тлі використання антибіотиків.




