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ВПЛИВ МІКРОФЛОРИ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ  
НА ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ 

Людина як макроорганізм є носієм численних бактерій, що загалом формують 
мікрофлору (мікробіоту). Тіло людини складається приблизно з 1013 клітин, при 
цьому є домом для близько 1014 бактерій [1]. Ці мікроорганізми виконують низку 
функцій, необхідних для підтримання гомеостазу людського організму. Пору-
шення роботи нормальної мікрофлори невідворотньо несе за собою порушення 
здоров'я господаря. Вважалось, що комплекс мікробіоти шлунково-кишкового 
тракту (ШКТ) представлений від 500 до 1000 філотипами бактерій [2], але до-
слідження 21-го сторіччя показують, що це число ближче до 35000 [3]. За останні 
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десятиріччя роль мікробіоти у стані здоров’я людини стає все більш визнаною, а 
проблеми, що виникають через її порушення - більш очевидними. Через актуаль-
ність цієї теми у сучасній медицині ми вирішили розглянути її у цій статті. Ми 
сконцентруємось на мікрофлорі шлунка та кишківника, їх функціях, ролі у підтри-
мання здоров'я організму, процесі формування нормальної мікрофлори, її пато-
логіях та методах їх лікування. 

Вкриваючи слизові оболонки органів ШКТ, мікробні популяції утворюють ко-
лонії, створюючи біоплівку [4]. Ця структура відрізняється за фенотиповим скла-
дом в залежності від органу, та у різних відділах ШКТ біоплівка виконує різні 
функції. Крім того, кожній людині притаманний свій мікробіологічний фенотип. 

Довго вважалося, що шлунок, як орган з високою кислотністю, не має 
мікробіоти, але тепер ми знаємо, що мікрофлора шлунка представлена сотнями 
видів мікроорганізмів. Основною їх функцією для людини є захист слизової обо-
лонки від патогенних бактерій (зокрема від дуже розповсюдженої Helicobacter 
pylori) [5]. 

Кишківник є найбільш населеним бактеріями органом людського тіла. В за-
лежності від відділу, один мілілітр кишкового матеріалу містить від 103 до 1011 
бактеріальних клітин [6]. Функції кишкової мікрофлори можна розділити на три 
основні категорії. Перша з них - захист від потенційних патогенів, що 
здійснюється конкуруванням за поживні речовини та утворенням факторів, 
шкідливих для інших бактерій [7;8]. По-друге, мікробіота індукує утворення іму-
ноглобуліну А та цитокінів, стимулюючи функції імунної системи [2;6]. 

Третя важлива низка функцій мікробіоти кішківника - метаболізм та синтез 
поживних речовин. Бактерії виробляють амінокислоти та жирні кислоти, вітаміни 
K, B7 і B9 [6]. Показано, що бактерії беруть участь у детоксикації ксенобіотиків 
та активації сполук, корисних для здоров’я людини (наприклад, поліфенолів) [7]. 

Крім вищезгаданих функцій, мікрофлора бере певну участь у багатьох проце-
сах ШКТ, таких, як підтримання температури кишківнику, забезпечення органів 
ШКТ енергією, підтримка оптимального pH, забезпечення епітелію субстратами 
глюконеогенезу та ліпогенезу. 

Через багатство функцій мікрофлори ШКТ її порушення призводять до низки 
різноманітних захворювань. Показано, що порушення мікробіоти пов’язані з ме-
таболічними захворюваннями, як ожиріння та діабет, алергічними захворюван-
нями, захворюваннями нервово-психічного розвитку [9]. Дисбіоз ШКТ може 
стати причиною запальних захворювань кишківника [10], синдрому подразненої 
кишки, гастритів, виразкових хвороб шлунка та дванадцятипалої кишки. 

Виділення, ідентифікація та підрахунок переважної більшості мікроор-
ганізмів шлунково-кишкового тракту за допомогою звичайних культуральних ме-
тодів є складним завданням. Тому зараз використовують високопродуктивну тех-
нологію секвенування генів, що складається з двох основних етапів: (1) секве-
нування бактеріального гена на основі 16S рРНК; та (2) біоінформатичний аналіз.  

Метаболоміка – це ще одна сфера досліджень мікробіоти кишечника, що 
оцінює  молекули, пов’язані із взаємодією метаболізму хазяїна та бактерії.  

Зведені дані мікробіоти кишечника та метаболому в даний час є найпотуж-
нішим доказом, який може продемонструвати найтісніший зв’язок зі здоров’ям та 
хворобливими станами. 

Існує багато чинників, що впливають на стан звичайної мікробіоти кишеч-
ника,і це продовжується динамічно протягом усього життя людини . Мікробіота 
кишечника в основному перебуває в стабільному стані з 3-го до 7-го десятиліття 
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життя, незважаючи на те, що пропорції мікроорганізмів підлягають певним 
змінам [11]. 

Для початкового формування мікрофлори має велике значення спосіб пологів. 
Кишечник немовлят, народжених вагінально, спочатку колонізований ор-
ганізмами з материнської піхви, а під час кесаревого розтину переважає флора 
шкіри матері [12]. Початкове середовище мікробіоти кишечника немовляти після 
первинної інокуляції виглядає нестабільним і позбавленим різноманітності; але з 
часом стабілізується, диверсифікується і набуває 40-60% схожості з мікробіотою 
дорослої людини до 3-річного віку [13].  

Найпершим впливом на мікробіоту є раннє харчування, тобто грудне молоко 
та штучне годування. Кілька досліджень продемонстрували значні відмінності в 
мікробному складі кишківника між немовлятами на грудному і штучному виго-
довуванні [14]. 

Дієта залишається визначальним фактором у формуванні складу, різноманіт-
ності та багатства мікрофлори і у дорослому віці. Загалом, споживання дієти, ба-
гатої фруктами, овочами та клітковиною, пов’язане з більшим багатством і різно-
манітністю мікробіоти кишечника [15]. Кілька досліджень показали, що в 
мікробіоті кишківника існують значні географічні та сезонні коливання, ці відмін-
ності також пов’язані з різницею в харчових схемах [16]. Численні дослідження 
демонструють, що застосування антибіотиків також має ряд короткострокових і 
довгострокових наслідків для екології нормальної мікробіоти кишівника [17]. Ос-
новні зміни мікробіоти кишечника у відповідь на антибіотики включають змен-
шення таксономічного різноманіття та стійкість змін у значної частини людей. 
Було показано, що ефект навіть від короткочасного застосування (7 д) антибіо-
тиків широкого спектру дії з переважаючим анаеробним покриттям може тривати 
до 2 років із стійким невідновленням різноманітності Bacteroides [18]. 

Для корекції основних порушень мікрофлори кишківника були розроблені 
спеціальні препарати такі як пробіотики, пребіотики та їхні комплекси симбіо-
тики. Їх використовують для лікування захворювань людей, наприклад, запальні 
захворювання кишківника та діареї, пов’язані з прийомом антибіотиків. Вони ма-
ють антагоністичну активність щодо широкого спектру патогенних і умовно-па-
тогенних мікроорганізмів, здійснюють коригуючий вплив на біоценоз та стиму-
люють репаративні процеси в кишечнику.  

Наукові роботи останніх років суттєво поліпшили розуміння функцій нор-
мальної мікрофлори. Була наочно показана важливість мікробіоти для 
функціонування організму. З подальшим розвитком цього науковогого напрямку 
можливі прийняття нових підходів до лікування хвороб, спричинених дисбіозом, 
а також виявлення нових взаємовідносин організму та мікрофлори; ми можемо 
також очікувати, що «корисні» бактерії, які входять до складу мікрофлори будуть 
використовуватися для лікування розладів здоров’я напряму не повязаних з шлу-
нково-кишковим трактом. 
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ВЕКТОР АКТИВНОСТІ У ФОРМУВАННІ СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНІХ 
ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 

Сьогодні вища школа покликана допомогти молодій людині віднайти свій 
зміст у житті, створивши для цього об'єктивне підґрунтя – повноцінні умови для 
її гармонійного розвитку. Підсумком модернізації вищої професійної освіти по-
винно стати визнання її багатофункціональності в розвитку фізичних, інтелекту-
альних, естетичних та психологічних якостей [3]. Відсутність уніфікованого про-
ектування змісту підготовки фахівців з фізичної культури та спорту актуалізує 
проблему пошуку і активізації внутрішніх витоків їх особистісного розвитку.  

Таким витоком є активність, найбільш вдале визначення якої, на нашу думку, 
наводить К.А. Абульханова-Славська [1], визначаючи активність як особистісний 
рівень, спосіб і якість задоволення вищих цінностей, потреб особистості, котра 
шукає, створює або перетворює умови їх задоволення згідно з позицією особис-
тості, її цінностями й вимогами до неї. 

Активність особистості у процесі взаємодії із середовищем означає, що будь-
який вплив людини на середовище реалізується, по-перше, через її зовнішню пре-
дметну діяльність, по-друге, потребує прийняття певного рішення, і таким чином, 
містить у собі процес цілепокладання, побудову стратегічної програми діяльності, 
що є світоглядним вибором особистості [4].  

Як зазначає Б.Б. Буяк: «Щоб студент став професіоналом, йому необхідно 
вийти з простору теоретичних знань у простір практичної діяльності й одночасно 
активного формування життєвих сенсів. Знання і методи діяльності потрібно по-
єднати в органічну цілісність, системоутворюючим чинником якої є ключові 
світоглядні цінності» [2, с.14]. 
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