
48 № 21 (514) • Листопад 2021 р. 

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ ОГЛЯД

Поєднання цинку та пробіотиків – 
оптимальна терапія різних видів діареї

Продемонстровано,  що між бактері-
ями кишечнику з’являється конкуренція 
за споживання цинку, тому в умовах його 
недостатності може відбуватися селек-
ція бактерій на користь тих із них, які 
здатні вижити за низького вмісту цинку 

-
сприятливого дисбіозу.

В од ночас до сл і д жен н я до -
вели, що профілактичні дози цинку 
підвищують уміст у  кишечнику 
грамнегативних факультативних 
анаеробів, збільшують концентра-
цію коротколанцюгових жирних 
кислот у просвіті товстого кишеч-
нику та сприяють підтримці видо-
вого різноманіття кишкової мікро-

Було також зафіксовано зростання кіль-
кості лактобацил на тлі призначення до-

-
текторними ефектами цинку в кишечнику 
є модуляція проникності його стінки 

-

et al., 2005) та зменшення кількості епізодів 

-
позиційну та функціональну перебудову 
мікробіоти кишечнику курей в умовах 

бактерій зумовлюють зміни функцій мік-
робіоти, зокрема, вироблення коротко-
ланцюгових жирних кислот, що, своєю 
чергою, несприятливо впливає на всмок-
тування цинку, формуючи хибне коло дис-
біозу та дефіциту цинку.

Препарати цинку успішно за-
стосовуються з метою профілак-

et al., 2007), оптимізації імунної 

а також зменшення проникності 
епітелію та стінки травного тракту 

Докази свідчать, що добавки цинку змен-
шують уміст бактерій, які спричиняють 
діарею, на кшталт Escherіchіa colі
et al., 2005), водночас підвищуючи вміст 
корисних бактерій –  лактобацил і стреп-

Підсумок двох доказових досліджень наве-
дено в таблиці.

(2005) 275 дітей з гострою водянистою ді-
-

відзначили достовірну перевагу цинку сто-
совно тривалості діареї та стаціонарного 
лікування, а також кількості ускладнень.

Висока ефективність цинку при 
діареї обумовила те,  що Всесвіт-
ньою організацією охорони здо-
ров’я рекомендовано застосування 
добавок цинку як для лікування, 
так і для профілактики цього стану 

кишечнику та погіршення всмоктування 
цього мікроелемента супроводжує бакте-
рійні інфекції, хворобу Крона та неспеци-

Продемонстровано, що добавки цинку по-
кращували результати лікування хворих 

Цинк є ефективним і при інфекційних 
захворюваннях, зокрема, за  шигельозу. 
В таких пацієнтів спостерігаються мальаб-
сорбція азоту й аномальна втрата слизу 
та  трансмукозальних білків,  що можна 
подолати за  допомогою добавок цинку 

кишкової мікробіоти –  його вза-
ємодія з  епітелієм кишечнику, 
зменшення запалення слизової 
оболонки та  покращення функ-
ц іон у ва нн я і м у нної  с ис тем и 
організму- господаря (Usama U. 

Так, внутрішньоклітинний цинк є необ-
хідним для належної підтримки бар’єрної 
функції стінки кишечнику та регенерації 

стінки кишечнику за рахунок контролю 
протеолізу та транскрипції білка оклю-
дину, захищаючи кишечник від надхо-
дження різноманітних іонів і патогенів 

порушуються щільні міжклітинні з’єд-
нання епітелію кишечнику та з’являється 
міграція великих кількостей нейтрофілів, 
унаслідок чого розвивається запалення 
слизової оболонки (рис.) (Ohashі W., 

Цинку притаманна також антибакте-
ріальна дія, хоча її механізми повністю 

-
новлення цілісності епітелію кишечнику 
та його бар’єрної функції, а також фермент-
ної активності ентероцитів, цинк контро-
лює низку аспектів роботи імунної системи 
й активує клітини-медіатори неспецифіч-
ного імунітету на  кшталт нейтрофілів 

Цікаво,  що цинку властивий 
синергізм із пробіотиками, тобто 
ефективність останніх підсилю-
ється на тлі застосування цинку 

експериментальні дослідження 
підтвердили, що сполучення про-
біотиків із цинком підвищують біо-
доступність цинку та збільшують 

Імовірно, цей синергізм є наслідком 
здатності як пробіотиків, так і цинку по-
кращувати гістоморфологію (висоту вор-
синок і сумарний підрахунок келихопо-

-

І цинк, і пробіотики широко за-
стосовуються в лікуванні гострої 
діареї: цинк зменшує тяжкість 
та тривалість проносів, а пробіо-
тики знижують вираженість симп-

взяли участь 50 пацієнтів з антибіотик- 

2 до 36 міс, яких було рандомізовано до груп 
пробіотиків та  комбінації  пробіотиків 

-
ність лікування в групі комбінації пробі-

-

Комбінована терапія також достовірно 
краще знижувала активність діамінокси-

-
дження ворсинок кишечнику, а також уміст 

-

лікування забезпечували сприятливі 
зміни кількості біфідобактерій, Escherіchіa 
colі
комбінація пробіотиків із цинком має явні 
переваги над застосуванням лише пробіо-
тиків. Систематичні огляди стосовно цього 
питання одностайно підтверджують, що 
сполучення цинку та пробіотиків досто-
вірно зменшує тривалість епізоду діареї, 
об’єм калових мас, частоту випорожнень 
та тривалість госпіталізації у дітей з го-
строю діареєю віком від 6 міс до 5 років 

 
-

ними в лікуванні гострих ентеритів, зокрема 

et al., 2002), а цинк за рахунок стимуляції 
місцевого імунітету травного тракту та по-
силення відновлення слизової оболонки 
додатково сприяє скороченню тривалості 

2000). Рандомізоване відкрите контрольо-

довело, що комбінація цинку та пробіотиків 
є ефективнішою в лікуванні гострої діареї 

відзначили достовірні відмінності в частоті 

-

діареєю віком від 6  міс до 5 років до груп 
цинку в поєднанні з пробіотиками та моно-
терапії цинком. Середня тривалість епізоду 
діареї (до моменту утворення твердих кало-

комбінація цинку та пробіотиків має пере-
вагу над монотерапією пробіотиками в лі-
куванні блювання та діареї у дітей.

привертає зв’язок кишкової мікро-
біоти та статусу цинку в організмі 
з функцією імунітету.

Під час будь-яких інфекцій цинк виступає 
складовою так званого нутрітивного іму-
нітету і витрачається на обмеження росту 
та реплікації патогенів, а також на стриму-

-

рекомендують добавки цинку як допоміжне 

В  експериментальному дослідженні 
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сульфату цинку до раціону лабораторних 
мишей спричинило суттєві зміни складу 
мікробіоти, а також зниження кількості й ак-

-
сліду науковці  пересадили мікробіом мишей, 
які отримували цинк, тваринам зі стериль-
ним кишечником, що також зумовило зни-

Таким чином, збільшення вмісту цинку 
у раціоні впливає не лише на виживаність 
і ступінь патогенності кишкової мікробіоти, 
а й на її імунний потенціал, протидіючи над-
мірній імунній відповіді.

Ще одне експериментальне дослідження 
показало, що збагачені цинком пробіотики 
здатні покращувати ріст, антиоксидантний 
статус, імунну функцію та морфологічні ха-
рактеристики лабораторних щурів, вироще-
них в умовах теплового стресу. Включення 
в раціон тварин комбінації цинку та пробі-
отиків достовірно підвищувало вміст глу-
татіону й активність глутатіонпероксидази 
та супероксиддисмутази, водночас знижу-
ючи рівень малонового діальдегіду. Крім 
того, застосування комплексної добавки 

про- та протизапальних цитокінів, підви-
щуючи концентрацію інтерлейкінів 2, 6 та ін-

-
лін-еозином виявило, що цинк і пробіотики 
сприяли збільшенню висоти кишкових вор-
синок та загальної товщини кишкової стінки, 
тобто зміцненню кишкового бар’єра.

Кишкова мікробіота також бере участь 
у підтриманні місцевого імунітету слизових 
оболонок, у т. ч. визначає формування набу-

-
домізували 620 немовлят віком 5 тижнів 
до рандомізованого подвійного сліпого пла-
цебо-контрольованого дослідження, покли-
каного встановити роль цинку та пробіотиків 
в імуногенності ротавірусної вакцини, яка 

-
нів. Первинною кінцевою точкою виступала 
сероконверсія –  ознака успішної вакцина-
ції, яку визначали за наявністю специфіч-

≥20 Од/мл у раніше серонегативних немовлят 
або за підвищенням умісту цих імуноглобулі-

дітей, які отримували пробіотики та цинк, 
-

отик, у 28,0% дітей, які отримували лише 
-

цебо. Отримані дані підтверджують синер-
гетичну дію цинку та пробіотиків на імунітет 
й обґрунтовують потребу в подальших до-
слідженнях цієї комбінації як методу підви-
щення ефективності вакцинацій.

Експериментальні дослідження також 
показали, що мікробіота та продуковані 
нею метаболіти, наприклад бактеріальні 
ліпополісахариди, здатні протидіяти ре-

-
-

біоту та вивільняти продукти життєдіяль-
ності, які безпосередньо взаємодіють із лім-

Враховуючи вищеописаний синергізм 
цинку з  пробіотиками, можна припу-
стити, що ця комбінація чинитиме потуж-
ніший сприятливий вплив на стан імунітету, 
ніж кожен із компонентів у вигляді моноте-
рапії. Ця гіпотеза знайшла підтвердження 
в літературних даних. Так, у квазіекспери-
ментальному рандомізованому дослідженні 

вплив комбінованої добавки цинку та про-
біотиків на рівні лімфоцитів і моноцитів 
та на відношення кількості нейтрофілів 
до кількості лімфоцитів у пацієнтів із леге-

хворих побічні ефекти протитуберкульоз-
них препаратів значною мірою порушу-
ють мікробіоту, несприятливо впливаючи 
на  процеси одужання та  імунної відпо-

в групі лікування спостерігалося зростання 

 кількості лімфоцитів на тлі зменшення кіль-
кості моноцитів і зниження співвідношення 
нейтрофіли/лімфоцити. Найпотужнішим 

-
сновок, що призначення подібних добавок 
покращує стан імунної системи пацієнтів 
із туберкульозом, впливаючи на баланс різ-
них популяцій клітин-ефекторів імунітету.

рекомендована як додаткове джерело житт-
єздатних бактерій та цинку до раціону хар-
чування. Селфік Цинк містить молочнокислі 
бактерії (Lactobacіllus acіdophіlus), непато-
генні ентерококи (Streptococcus thermophіlus), 
біфідобактерії (Bіfіdobacterіum bіfіdum, 
B. longum), а також цинк. Пробіотичні бак-
терії, які входять до складу Селфік Цинк, є 
облігатними для кишечнику людини і скла-

Селфік Цинк застосовується з метою 
регуляції мікрофлори кишечнику та за-

-
тоти дефекації та консистенції випорож-
нень у людей з частими закрепами, в т. ч. 
за  синдрому подразненого кишечнику; 
при профілактиці дисбактеріозу на тлі 
інфекційних гастроентеритів бактеріаль-
ної або вірусної природи; для запобігання 
рецидивам у пацієнтів із хронічними за-
пальними захворюваннями кишечнику 
(хвороба Крона, виразковий коліт тощо); 
для усунення дисбактеріозу в пацієнтів 
із частими алергіями та/або атопічними 
захворюваннями; в разі частих кишкових 
коліків, діapeї мандрівників і для зміц-
нення імунітету.

Однією із ключових передумов ефектив-
ності пробіотичного препарату є показ-
ник відновлюваності (приживлюваності) 
бактерій препарату в кишечнику. При ви-
робництві Селфік Цинку  застосовується 

 інноваційна технологія ощадливої ліо-
філізації та  кріопротекції, яка зберігає 
до 6% вологи у мікробному біоконцентраті, 
за рахунок чого відновлюваність бактерій 
у кишечнику підвищується на 65%. Крім 
того, особливі умови транспортування 
та зберігання  Селфік Цинк (при темпера-
турі 2-6 °C), а також короткий термін збе-

зберігання життєздатності пробіотичних 
бактерій у його складі.

Таким чином, важливими перевагами 
дієтичної добавки Селфік Цинк є збе-
реження життєздатності мікробіологіч-
ного субстрату в цьому засобі, а також 
наявність цинку, який діє синергетично 
із  пробіотиками, зміцнюючи слизову 
оболонку кишечнику, покращуючи 
її бар’єрну функцію та посилюючи міс-
цевий імунітет.
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