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Можливості лікування гострої неінвазивної діареї: одночасна
регідратація та профілактика антибіотик-асоційованої діареї
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ƽǜǣǪǞǤǥÖǫǬǤǩȭǤǫÖǧȻǦǯǞǜǩǩȶÖƿǀÖ
ǬǡǟȻǠǬǜǮǜȭȻȶ
͇ͼͬΐͺͻͳͳͺͳͶΐ͵;ͬͪΊ̻̽ͲͪͶͳͪються незмінними протягом декількох десятиріч: представники різноманітних міжнародних
організацій, у т. ч. експерти Всесвітньої оргаΐͲͪΐΑͻͳͲͯͻͬΊ ̺͇͇̀ ̸ͷͰͻͳ͵ͪͼ·͵ΑͭͪͼͽͻͰͽͰͻͶͭΐΑͪͼΐͪΐΑ "NFSJDBO
(BTUSPFOUFSPMPHJDBM"TTPDJBUJPO "(" ͬ͜ͻͺͰʹського товариства дитячих гастроентерологів,
ͭͰͺͪͽͶͭΐͬΐΰ;ͽͻͳΐͶͭΐͬ &VSPQFBO4PDJFUZ
GPS1BFEJBUSJD(BTUSPFOUFSPMPHZ )FQBUPMPHZBOE
/VUSJUJPO &41()"/ ͪͺͶΊͭͪΉͽ·ͪΰͫͬΊͲковому проведенні регідратації, яка дає змогу
відновити стан хворих із порушенням водного
й електролітного балансу.
̀ͪͼͽͪͫΐͶ·ͭͼͽͪ;ͬͻͳͺͻͰͯͼͽͪͬͳ͵ͳ
провідних міжнародних організацій одностайно надають перевагу пероральній регідратаційній терапії та рекомендують застосовувати спеціальні регідратаційні розчини
для перорального прийому. Найкращим виͫͻͷ ͪΰͯ;ͷ͵;Ͱ͵ͼͺͰͻͽΐͬ&41()"/  Ύ
регідратаційні розчини зі зниженою осмолярністю, в яких уміст іонів натрію складає лише
50-60 ммоль/л; їх слід використовувати як терапію першої лінії у дітей з гострим гастроентеритом через здатність зазначених розчинів
значно поліпшувати клінічний стан хворих,
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зменшувати кількість випорожнень та інтенсивність блювання, знижувати необхідність
у додатковій внутрішньовенній терапії (сильна
рекомендація, докази середньої якості).
̾͵ͼͺͰͻͽͳ̺͇͇̀ͺΐͯͽͻͳͷ;Ήͽ·ͻͰ͵ͷͰͯͪΐΑ
&41()"/ΐΰͺͻͺ;Ήͽ·ͬͳ͵ͻͳͼͽͬ;ͬͪͽͳͼͺͰціальні розчини зі зниженою осмолярністю,
до складу яких входять натрію хлорид (2,6 г/л),
ͭͶΉ͵Ͳͪ   ͭͶ  ͵ͪͶΐΉ Ͷͻͳͯ   ͭͶ ΐΰͽͻͳͪͽͻΐΎͬͳʹͳͽͻͪͽ  ͭͶ ͆ͪΊͬΐͼͽ·͵ͱͭ
компонента в зазначеному розчині суворо обґрунтована: калій дозволяє нівелювати значні
ͬͽͻͪͽͳ·ͭͷΐ͵ͻͰͶͰͷͰͽͪͺΐͯͪͼ̻̽ΐΰͲͪͺбігти розвитку тяжкої гіпокаліємії, додавання
цитрату забезпечує профілактику / корекцію
ацидозу внаслідок дефіциту основ, засвоєння глюкози стимулює усмоктування натрію
ͽͪΰͬͯͳͬΰͽ͵ͷ;͵ͳͰͳ͵; ̺͇͇̀  
͉Ͱ͵ͷͰͯͪΐΑ&41()"/ͺͻͳͺ;ͼ͵ͪΉͽ·ͯцільність застосування пероральних регідратаційних солей з поліпшеними смаковими
властивостями через зіставну клінічну ефективність зі стандартними розчинами; вважається, що наявність яблучного чи бананового
присмаку може заохотити хворого прийняти
Ͷΐ͵ͳ͆ͪͼͽ̺͇͇ͪͬͪ̀j̈́ΐ͵;ͬͪΊͯΐͪͻͰΑvͽͪ͵ͱ
містить пункти щодо доцільності збільшення
ͬΰͪͻͬͷ;ͻͪΐΐͬͻͳͪΰ̻̽ͫͼΊͭ;ͺͻдуктів, збагачених калієм (бананів).

ǋǜǮǪǟǡǩǡǮǤȮǩǜÖǮǡǬǜǫȻȶÖÖ
ǰǪǦǯǭÖǩǜÖǫǬǪǝȻǪǮǤǦÖ
Saccharomyces boulardii

Передбачаючи призначення етіотропної
терапії лише в разі бактеріальної або протоͲʹΑ ΐͿͰ͵ΐΑ  ͺͻͰͯͼͽͪͬͳ͵ͳ ̺͇͇̀  "("
ʹΰ&41()"/ͺΐͯ͵ͻͰͼͶΉΉͽ·ͰͿͰ͵ͽͳͬΐͼͽ·ͺͪͽгенетичної терапії з використанням пробіотиків. Протягом останніх десятиріч упевнено зростає доказова база ефективності Saccharomyces
boulardii в лікуванні діарейного синдрому різноманітного ґенезу.
Один із перших метааналізів, опублікований
;ΰͻ ͺͰͻͰ͵ͶͳͬͯͬΐͬͻͰͲ;Ͷ·ͽͪͽͳͬΐͼͽ·
Saccharomyces boulardiiͬΰͺͻͿΐͶͪ͵ͽͳΐ̸̸̽ ͬΐͯͼͳʹͻͳͲͳ͵ ̺͉  ͯͬΐͻͳʹΐͽͰͻͬͪͶ
̽͞   ͻ  ͽͪΰͯΐͪͻͰΑͷͪͯͻΐͬͳ͵ΐͬ 
Ͷΐ͵;ͬͪΐ̻̽;ΰͯͻͼͶͳͽͪΰͼͳͯͻͷ;ͺͯͻͪͲͰного кишечнику, зменшенні кишкової симптоматики при проведенні ерадикації Helicobacter
pylori, а також достовірну перспективність у профілактиці рецидивів Clostridium difficile-асоційоͬͪΑͯΐͪͻͰΑ .D'BSMBOE-7  
͐ͰͻͰͲͻ͵ΐͬΐͳʹͷͰͽͪͪͪͶΐͲ O 
Ί͵ͳʹͺΐͯͭͽ;ͬͪͶͳ͆4[BKFXTLBͽͪΰͼͺΐͬͪͬͽ  
також підтвердив ефективність Saccharomyces
boulardii ͬΰͺͻͿΐͶͪ͵ͽͳΐ̸̸̽Ͳͪͼͽͼ;ͬͪΊ
зазначеного пробіотика порівняно із плацебо / відсутністю лікування знижувало ризик
ͬͳͳ͵ͰΊ̸̸̽;ΰͺͪΐΎͽΐͬ ͵ͽͻΐͽͻͳͷ;ͬͪͶͳ
ͪͽͳͫΐͽͳ͵ͳ ΐͲΰ ͯΰ  ̺͉ΰ ̽͞ 
  ͌ͰΐͼͺͼͽͰͻΐͭͪͶͳͯͼͽͪͽΉͰͿͰ͵ͽͳͬΐͼͽ·
Saccharomyces boulardii як у дітей (зменшення
ͻͳͲͳ͵;̸̸̽ΐͲΰ ͯΰ ͯͪΐͻͪͯͷΐзованих контрольованих досліджень (РКД),
O̺͉  ̽͞   ͽͪ͵ΐΰͬΰͯͻͼͶͳ
ͲͳͱͰΊͻͳͲͳ͵;ͬΐͯ ͯΰ ͯͪΐ͉̓̽ 
O̺͉ ̽͞   ̓ͻΐͷͽͭ 
Saccharomyces boulardii дещо знижував імовірність розвитку Clostridium difficile-асоційованої
ͯΐͪͻͰΑ 4[BKFXTLB͆FUBM  
͌     ͻ  ͻ  ͫ   ͪ ͭ ͻ ; ͺ ͪ & 4 1 ( ) " /
із застосування пробіотиків та пребіоͽͳ͵ΐͬ 4[BKFXTLB͆FUBM  ͺͻͰͯͼͽͪͬͳͶͪ
ͻͰ͵ͷͰͯͪΐΑ΄ͯͺͻͿΐͶͪ͵ͽͳ͵ͳ̸̸̽;ΰͯΐͽͰʹ 
засновані на використанні двох пробіотиків,
одним з яких є Saccharomyces boulardii (наполеглива рекомендація, середня якість доказів).
Водночас, на думку експертів робочої групи
&41()"/ ͰͿͰ͵ͽͳͬͺͺͰͻͰͯͱͪͽͳͻͲͬͳͽ͵
Clostridium difficile-асоційованої діареї здатні
тільки штами Saccharomyces boulardii (умовна
рекомендація, низька якість доказів), тоді як використання інших штамів / комбінації штамів
вважається недостатньо обґрунтованим.
͌  ͻ ͪͯͪ ͯ͵ͪͲͳ ͪΰ ͵ͻͳͼͽ· ͬͳкористання Saccharomyces boulardii з метою
ͺͻͿΐͶͪ͵ͽͳ͵ͳ̸̸̽ͅͰͽͪͪͪͶΐͲ Ͳͪͼͬͪͳʹ
ͪΰͯͪͳΰ͉̓̽ O ͯͬΐͬ ΰ΄ͺͻͳͲͪͼͽͼ;ͬͪΐ·ͭͺͻͫΐͽͳ͵ͪͪͼͽͽͪͻͲͬͳͽ͵;̸̸̽
в амбулаторних пацієнтів складає 8,0%, тоді
як у контрольній групі цей показник є значно
ͬͳ΄ͳͷΐΰͯͻΐͬΉΎ  ̺͉ΰ ̽͞ 
   #MBBCKFSH4FUBM  ͆ͪʹ͵ͻͪ΄ΐͻͰͲ;Ͷ·ͽͪͽͳͬΰͺͺͰͻͰͯͱͰΐ̸̸̽ͺͻͯͰͷͼͽͻ;ͬͪͶͳ
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
ͻΐͲͷͪΐͽͳͲͪͼͫΐͬ;ΰͶΐ͵;ͬͪΐ̻̽ ͬ͵ͶΉͪΉͳͬΐͽͪͷΐ̸ ΰͷΐ͵ͻͰͶͰͷͰͽͳ ͺͻͫΐͽͳ͵ͳ ͺͻͰбіотики, каолін-пектин, симбіотики, лоперамід,
автори систематичного огляду та метааналізу
ͯͼͶΐͯͱͰ· O ͯΐʹͶͳͬͳͼͬ͵; ΰ΄
комбінація Saccharomyces boulardii та цинку

характеризується найкращим поєднанням
якості доказів і величини ефекту (на відміну
ͬΐͯͺͶͪͰͫ ͬΰͲͷͰͰΐͯΐͪͻͰΑ;ΰͯΐͽͰʹ 'MPSF[ΰ*
FUBM  ͊ͳͼͽͰͷͪͽͳͳʹͭͶΊͯͰ͵ͼͺͰͻͽΐͬ
Кокранівського товариства підтверджує доцільність використання Saccharomyces boulardii
ͲΰͷͰͽΉͺͻͿΐͶͪ͵ͽͳ͵ͳ̸̸̽;ΰͺͰͯΐͪͽͻͳΐʹͺͺ;ͶΊΐΑ (VP2FUBM  
̀ͪͻͰͲ;Ͷ·ͽͪͽͪͷͳͷͰͽͪͪͪͶΐͲ; O ͬͳ͵ͪͭͺΐͯ͵Ͱͻΐͬͳͽͬͷ̺;IPV  ͬͬͰдення Saccharomyces boulardii до схем ерадикації
Helicobacter pylori не лише зменшує частоту виͳ͵ͰΊͲͪͭͪͶ·ͳͺͫΐͳͰͿͰ͵ͽΐͬ ̺͉ΰ 
 ̽͞     Ͱͫͪͱͪͳ Ίͬͳ΄ Ͳΰ ͫ͵;
шлунково-кишкового тракту, особливо діареї
̺͉ΰ ̽͞   ͽͪΰͲͪ͵ͻͰͺ; ̺͉ΰ 
̽͞   ͪΰʹͲͫΐͶ·;ΎͰͿͰ͵ͽͳͬΐͼͽ·
Ͱͻͪͯͳ͵ͪΐʹΑͽͰͻͪͺΐΑ ̺͉ΰ ̽͞   
Нещодавно було опубліковано оновлення
метааналізу, в якому вивчалася доцільність використання Saccharomyces boulardii
в лікуванні гострого гастроентериту в дітей
4[BKFXTLB͆FUBM  ̸ͬͽͻͳͲͬ;ͺΐͯͽͬͰͻдили ефективність застосування Saccharomyces
boulardii через здатність зазначеного пробіотика
ͲͷͰ;ͬͪͽͳͽͻͳͬͪͶΐͼͽ·ͯΐͪͻͰΑ ͉̓̽ O
ͼͰͻͰͯΊͻΐͲͳΊ ͉͊ m ͯͫͳ̽ͬ͞ΐͯm 
ͯΰm  ͼ͵ͻ;ͬͪͽͳͽͻͳͬͪͶΐͼͽ·ͭͼͺΐͽͪͶΐͲͪΐΑ
͉̓̽ O͉͊m ͯͫͳ̽ͬ͞ΐͯm 
ͯΰm  Ͳͳͱ;ͬͪͽͳͻͳͲͳ͵ͬͳͳ͵ͰΊͯΐͪͻͰΑ
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-виробника. Вчені довели, що результативність
Saccharomyces boulardii $/$. *  ΐͰͪ
ͬΰ  ͉̓̽ O ͉͊ m   ̽͞ ͬΐͯ m 
до –0,70), статистично не відрізняється від такої
при застосуванні точно неідентифікованих
штамів Saccharomyces boulardii ͉̓̽ O
͉͊m ̽ͬ͞ΐͯm ͯΰm  ͽͫͽͻͰͲ;Ͷ·тативність призначення Saccharomyces boulardii
ͺͻͳ̻̽ͰΰͲͪͶͰͱͳͽ·ͬΐͯͼͺͰͳͿΐ͵ͪΐΑͽͪͷ;
4[BKFXTLB͆FUBM  

ǀȻȹǮǤȮǩǜÖǠǪǝǜǞǦǜÖƽȻǪǧȻǮ/1.ÖÖ
ǪǠǩǪȮǜǭǩǜÖǬǡǟȻǠǬǜǮǜȭȻȶÖ
ǮǜÖǫǬǪǰȻǧǜǦǮǤǦǜÖƼƼǀ
̀ͪͲͪͰΐͺͶͱͰΊͳͳͷΐͱͪͻͯͳ
настанов підкреслюють доцільність проведення
регідратації одночасно із профілактикою появи
̸̸̽ ͶΊͷ Ͳͪͼͽͼ;ͬͪΊ S a c c h a r o m y c e s
boulardii. Нещодавно на вітчизняному фармацевтичному ринку з’явилася комбінована діΎͽͳͪͯͫͪͬ͵̹ͪΐͶΐͽ130 Ί͵;ͺͻͰͲͰͽ;Ύ͈͊͌͞
͇̺͋j͊ͺͰͻ͵͌͵ͻͪΑͪv̓ͱͰͼͪͰͯΐΎͽͳΑ
ͯͫͪͬ͵ͳ ̹ΐͶΐͽ130 ͷΐͼͽͳͽ· ΰ ͷͭ ͶΐͿΐͶΐзату Saccharomyces boulardii,  ΰͷͭͶͻͳͯΐͬ 
 ΰ ͷͭ ͪͽͻΐΉ  ΰ ͷͭ ͵ͪͶΐΉ   ΰ ͷͭ ͳͽ
ратів і 2882,6 мг глюкози. Отже, дієтична доͫͪͬ͵̹ͪΐͶΐͽ130ΊͬͶΊΎͼͫΉ͵ͷͫΐͬͪͳʹͲͪͼΐͫ
із пробіотичною активністю та властивостями
перорального регідратаційного розчину зі зниженою осмолярністю. Додаткова перевага дієͽͳΑͯͫͪͬ͵ͳ̹ΐͶΐͽ130mͺͻͳΎͷͳʹ ͺͻͳͼͷͪ͵
завдяки наявності сушеної бананової м’якоті.
̀ͪͼͽͼ;ͬͪΊ ͯΐΎͽͳΑͯͫͪͬ͵ͳ̹ΐͶΐͽ130ΎͲͪпорукою відновлення водно-електролітного
ͫͪͶͪͼ; ͺͻͿΐͶͪ͵ͽͳ͵ͳͻͲͬͳͽ͵;̸̸̽ Ͳͪͳͼͽ;
корисної мікробіоти кишечнику, пригнічення
росту патогенних мікроорганізмів.
Склад дозволяє застосовувати дієтичну
ͯͫͪͬ͵; ̹ΐͶΐͽ130 ͬΰ ͯΐͽͰʹ ͬΐ͵ͷ  ͻ͵ΐͬ
ΰͼͪͰͯͫ; ͪΰͽͪ͵ͱ;ΰͺΐͯͶΐͽ͵ΐͬ ͬΐͯͻ͵ΐͬ 
ΐΰͯͻͼͶͳ ͼͪͰͻͯͫ; ͯͶΊͬΐͯͬͶͰΊ
водно-електролітного балансу та підтримки
мікрофлори кишечнику.
̀ͪͼͽͼ;ͬͪΊͯΐΎͽͳΑͯͫͪͬ͵ͳ̹ΐͶΐͽ130
є перспективним: за допомогою лише одного
засобу можна підтримувати, відновлювати
водно-електролітну рівновагу за станів, що супроводжуються зневодненням і підвищенням
ризику росту патогенної мікрофлори, зокрема
на тлі використання антибіотиків.
ǏǭǦǯǬǨØǩȽǰǣǮǞǰǱǮǦØǥǫǞǳǬǢǦǰȵǯȸØǠØǮǣǢǞǨȯȽ סЗ
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