Досвід і перспективи використання лецитину в педіатричній практиці
В. Ф. Лапшин, д. м. н., професор
Київський НДІ педіатрії, акушерства та гінекології

У сучасній науково-популярній літературі є безліч рекомендацій щодо широкого
використання у лікувальній практиці лецитину і препаратів, що його містять. Однак
більшість досліджень присвячено дослідженням ефективності лецитину в пацієнтів
зрілого віку. Робіт, присвячених ефективності та безпеці препаратів лецитину в педіатрії,
вкрай мало, інформація щодо патогенетичного обґрунтування використання лецитину при
різних нозологічних формах розрізнена і недостатньо систематизована. У той же час
проблема харчового дефіциту лецитину або порушення його синтезу в печінці актуальна
як для дорослого, так і для дитячого населення.
Узагальнення, систематизація та аналіз доступних відомостей про патогенетичне
обґрунтування, досвід і можливі перспективи використання лецитину в педіатрії і є метою
цієї роботи.
Історія і термінологія
Перша згадка про лецитин датована початком XIX століття. У 1811 році П. Вокленд
виділив його з мозкової тканини. Вперше виділення лецитину з яйця було здійснено в
1846 р. французьким хіміком Морісом Гоблеєм [10].
Піонерські роботи в галузі виділення рослинного лецитину із сої, соняшникового насіння,
арахісу та інших олійних культур проводилися B. A. Rewald у двадцятих роках минулого
століття. Виділення та очищення лецитину з різних джерел описано в роботах Kuksis
(1985) і Prosise (1985) [10].
Термін «лецитин» бере свій початок від грецького слова «lekithos» («яєчний жовток»).
Спочатку термін «лецитин» використовувався для позначення фосфоровмісних ліпідів,
отриманих із яєчного жовтка. Пізніше його стали використовувати як синонім для
позначення лише одного певного фосфоліпіду – фосфатидилхоліну, оскільки він є
головним компонентом фракції фосфатидів, видобутих (залишаємо видбутих, здобуті –
пафосно і не підходить сюди за змістом http://sum.in.ua/s/vydobuvaty) (Видобути – це
витягти, дістати що-небудь звідкись, не обов’язково лише корисні копалини. А здобути –
це, скоріше, завоювати щось, досягти чогось)) Наприклад, здобути освіту, здобути кубок) .
із яєчного жовтка або з бобів сої. За хімічною структурою лецитин належить до
фосфоліпідів [10, 13].
Біологічна роль в організмі
Лецитин (фосфатидилхолін) є найважливішим структурним компонентом ліпідного
бішару клітинних та інших біологічних мембран, що забезпечує їхню бар'єрну функцію.
Есенціальні жирні кислоти лецитину та інших фосфоліпідів сприяють підвищенню
активності та плинності мембран, беруть участь в інгібуванні процесів перекисного

окислення ліпідів, підвищують активність клітинних ферментів, є попередником багатьох
біологічно активних сполук [7, 10, 13, 19, 27, 73].
Обмін лецитину тісно пов'язаний з обміном холестерину. В той час, як фосфатидилхолін
разом з іншими фосфоліпідами забезпечує плинні та пластичні властивості мембран
клітин і клітинних органоїдів, холестерин забезпечує жорсткість і стабільність мембран.
Таким чином, співвідношення холестерин/фосфоліпіди в основному і визначає плинність
або жорсткість клітинної мембрани [38, 56].
Фосфоліпіди та холестерин не лише входять до складу ліпопротеїдів клітинних мембран,
але присутні й у вільному, не пов'язаному з білками стані. При цьому лецитин збільшує
розчинність холестерину, перешкоджає утворенню атеросклеротичних бляшок [13, 23, 40,
74].
Співвідношення холестерин/фосфоліпіди у складі жовчі зумовлює ступінь літогенності
жовчі, ступінь ймовірності випадання холестеринових жовчних каменів [10, 14].
Особливо багаті на фосфатидилхолін мембранні структури печінки та головного мозку.
Це визначає ефективність лецитину в профілактиці та лікуванні ряду функціональних
розладів і захворювань печінки, а також різноманітної функціональної патології
центральної та периферичної нервової системи. Серед інших механізмів дії лецитину і
обумовлених ними клінічних ефектів найбільш часто описуються:
- участь у синтезі ацетилхоліну (фосфатидилхолін за участю пантотенової кислоти
перетворюється на ацетилхолін), чим пояснюються такі ефекти, як підвищення розумової
працездатності та покращення пам'яті [29];
- участь у синтезі мієліну і, як результат, покращення нервової провідності [8, 11, 21, 29];
- участь у синтезі легеневого сурфактанту [34, 64, 65];
- здатність емульгувати жири, що сприяє кращому перетравленню їжі та засвоєнню
жиророзчинних вітамінів [17, 26, 46];
- покращення енергетичного обміну за рахунок підтримки в крові постійного рівня Lкарнітину [42].
Досвід клінічного застосування
На сьогодні накопичено великий досвід клінічного застосування лецитину в дорослих.
База літературних даних про застосування лецитину в педіатрії значно скромніша, хоча
наслідки дефіциту лецитину в організмі дитини описані досить детально (табл. 1).
Таблиця 1.
Вплив дефіциту лецитину на різні органи та системи дитячого організму [46, 49]
Органи та системи

Прояв дефіциту лецитину

Центральна та
периферична
нервова система

Уповільнене формування структур центральної нервової системи,
підвищений внутрішньочерепний тиск, судомні синдроми,
подальша затримка мовленнєвого розвитку, психоемоційна
неврівноваженість, підвищений ризик формування енурезу з
невротичним компонентом, синдром дезадаптації в дитячому
колективі, порушення пам’яті, зниження концентрації уваги,
успішності при навчанні, схильність до демієлінизуючих та інших
захворювань периферичної нервової системи

Органи дихання

Порушення синтезу легеневого сурфактанту, підвищений ризик
синдрому гіалінових мембран, схильність до пневмоній, бронхітів
та інших захворювань органів дихання

Печінка та
жовчовивідні
шляхи

Функціональна недостатність мембран гепатоцитів,
недосконалість детоксикаційної та інших функцій печінки,
схильність до жовчнокам’яної хвороби

Органи травлення

Уповільнене засвоєння жиророзчинних вітамінів (А, Е, D, К),
аліментарних жирів, дефіцит ваги

Опорно-руховий
апарат

Відставання у фізичному розвитку, м’язова слабкість, погана
переносимість фізичних навантажень; схильність до рахіту і
остеопенічних станів (опосередковано за рахунок порушення
всмоктування вітаміну D)

Пародонт

Уповільнене формування альвеолярного відростка, затримка
появи молочних зубів, схильність до запальних захворювань
пародонта і ясен (особливо в момент прорізування зубів),
передчасне випадання молочних і пізня поява постійних зубів

Шкіра

Уповільнене або ускладнене загоювання ранок, порізів та інших
дрібних травм, лущення шкіри, порушення росту волосся, вугрі,
схильність до захворювань шкіри та її придатків

Виходячи з цього, застосування лецитину в педіатричній практиці може бути
обґрунтовано в будь-якому (навіть у внутрішньоутробному) періоді життя дитини [22] у
випадках схильності до захворювань органів і систем, особливо чутливих до дефіциту
лецитину.
Безумовно, дефіцит лецитину не є єдиною причиною зазначеної патології. Не слід
недооцінювати роль аліментарного дефіциту або порушень обміну водо- і жиророзчинних
вітамінів, а також макро- і мікроелементів, необхідних для формування та правильного
розвитку перерахованих у таблиці органів і систем. Тому, якщо у лікуванні дорослих
пацієнтів частіше використовуються монопрепарати лецитину, то в педіатрії перевага
традиційно надається препаратам лецитину у складі мультивітамінно-мінеральних
комплексів [17, 24, 29,39].

Відповідно, досвід застосування комбінованих засобів знаходить відображення в науковій
літературі значно частіше, хоча аналіз результатів використання монопрепаратів також
заслуговує на увагу, особливо успішний досвід застосування лецитину як середовища
корекції сурфактантної недостатності у комплексній терапії хвороби гіалінових мембран
[34, 64, 65].
Більшість виявлених у доступній літературі результатів отримано при використанні
дитячого мультивітамінно-мінерального комплексу з лецитином «Біовіталь Кіндер гель»
виробництва Bayer Consumer Care

Найперша зі знайдених наукових статей, які висвітлюють досвід клінічного застосування
препарату, датована 1962 роком [47]. Можливо, завдяки більш ніж 40-річному досвіду
застосування і найбільш широкій базі клінічних і фармакологічних даних, на сьогодні
«Біовіталь Кіндер гель» є єдиним зареєстрованим в Україні дитячим мультивітамінномінеральним комплексом з лецитином.
Досвід клінічного використання «Біовіталь Кіндер гель»
Як експериментальні, так і клінічні дослідження продемонстрували високий профіль
безпеки і гарну переносимість препарату. LD50 при оральному застосуванні перевищує
12,5 г гелю на 1 кг маси тіла. Тести субхронічної токсичності в експериментальних тварин
показали повну відсутність проявів токсичності при прийомі препарату в дозах 50 і 100
мг/кг протягом 60 днів [20, 66, 67].
Перший досвід клінічного застосування отриманий у дорослих пацієнтів у
стоматологічній практиці при місцевому лікуванні стоматитів [47], пародонтопатій [82],
профілактиці післяопераційних стоматитів та паротиту в щелепно-лицевій хірургії [55],
корекції анемії у хворих хронічною нирковою недостатністю, що перебувають на
гемодіалізі [57, 63].
З початку сімдесятих років минулого століття комплекс «Біовіталь Кіндер гель» почав
широко застосовуватися в педіатричній практиці [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 32, 71, 76,
78].
Так, D. Vereanu [78] повідомляє про успішне застосування гелю у дітей 1,5–4 років, що
перебували в клініці дитячої хірургії та ортопедії (Бухарест, 1971) в період епідемії грипу.
Частина пацієнтів при цьому страждала на різного ступеня гіпотрофію. Після 3-місячного
курсу лікування спалаху внутрішньолікарняної інфекції вдалося уникнути, у всіх
пацієнтів відзначено позитивну клініко-лабораторну динаміку.
K. Szyszka [76], аналізуючи досвід застосування гелю у 15 дітей від 6 місяців до 5 років з
різними захворюваннями, відзначає хорошу переносимість препарату, його здатність
поліпшувати апетит, прискорювати набір ваги в ранньому віці і стимулювати фізичну
активність.
Колективом авторів під керівництвом Л. В. Квашніної [4] проведено дослідження
ефективності «Біовіталь Кіндер гель» у комплексі корекції дезадаптаційного синдрому

дітей молодшого шкільного віку. Під спостереженням перебувало 58 учнів 1–2 класів,
обстежених в кінці навчального року. Синдром дезадаптації у них проявлявся зниженням
маси тіла протягом першої половини навчального року (38,6 % обстежених), підвищенням
захворюваності на ГРВІ до 5-6 випадків на рік (34,2 % дітей), високою частотою
невротичних реакцій (62,5 % дітей ). Через 2 місяці після прийому препарату крім
значного регресу клінічних проявів дезадаптаційного синдрому відзначено нормалізацію
показників клітинного імунітету (зменшення рівня цитотоксичних клітин, нормалізація
імунорегулюючих відношень субпопуляції Т-лімфоцитів, підвищення рівня Т-лімфоцитів
і зниження перевантаження В-клітинної ланки імунітету) . Відзначено стабілізацію
показників NBT-тесту, що характеризує функціональну активність нейтрофілів, у 86 %
дітей на тлі зниження токсичної зернистості нейтрофілів і активації антибактеріальної
здатності цих клітин. Встановлено посилення активності киснево-відновних ферментів
циклу Кребса – сукцинатдегідрогенази (СДГ) і глюкозо-6-фосфатдегідрогенизи (ГФДГ);
зниження активності ферментів гліколізу – креатинфосфокінази (КФК) і
лактатдегідрогенази (ЛДГ), що розцінювалося як посилення кисневозалежних процесів у
полінуклеарах і лімфоцитах з активацією антибактеріальної здатності цих клітин і
підтвердження підвищення резистентності організму. Жодних проявів побічної дії не
відзначалося.
С. С. Козак і І. Г. Прокопенко [3] описують досвід застосування «Біовіталь Кіндер гель» у
дітей віком 3–6 місяців з гострими захворюваннями органів дихання. 85 % із 57
обстежених мали скомпроментований преморбідний фон ще в антенатальному періоді.
Місячний курс прийому препарату у 40 хворих основної групи сприяв швидшому регресу
таких ознак захворювання, як млявість, м'язова гіпотонія, значно покращився стан шкіри і
слизових оболонок, відзначено велику адаптованість психоемоційних реакцій, більш
високий темп фізичного розвитку. Дані лабораторного дослідження показали достовірне
поліпшення показників червоної крові.
О. Л. Ласиця та співав. [6] використовували «Біовіталь Кіндер гель» у 32 дітей віком від 6
місяців до 5 років з алергічними захворюваннями. У 14 обстежених було діагностовано
бронхіальну астму, у 18 – атопічний дерматит. Місячний курс прийому препарату
«Біовіталь Кіндер гель» у вікових дозах використовувався як компонент комплексної
терапії, що містила гіпоалергійну дієту, антигістамінні препарати, пробіотики і місцеву
терапію. Репрезентативну контрольну групу становили 15 дітей, які отримували ту ж
терапію без додавання мультивітамінно-мінерального комплексу з лецитином. На початок
третього тижня лікування у більшості дітей основної групи вдавалося досягти ремісії
захворювання (15,8 ± 1,2 дня). У контрольній групі одужання наставало пізніше і
розцінювалося як неповна ремісія на 28–30 день (29,1 ± 2,5) (Р <0 <0,001). Більш швидке
порівняно з контрольною групою купірування бронхообструктивного синдрому і регрес
післянападового бронхіту підтверджувалися даними пневмотахометрії. Аналіз показників
гемограми свідчив про достовірно більш значуще зниження еозиномфілії, поліпшення
показників червоної крові та більш швидку нормалізацію лейкограми у хворих основної
групи. Показники копрограми і стан кишкової мікрофлори на фоні прийому «Біовіталь
Кіндер гель» до закінчення курсу лікування в основній групі достовірно відрізнялися в
кращий бік від групи контролю. Катамнестичні спостереження протягом 5-6 місяців
показали відчутне зниження частоти гострих вірусних інфекцій у дітей, до комплексної

терапії яких було додано «Біовіталь Кіндер гель». Переносимість препарату була гарною.
В основній групі не відзначено жодного випадку погіршення перебігу захворювання або
провокації шкірного синдрому.
У роботі Н. Л. Аряєва і співавт. [2] описуються результати використання комплексу
«Біовіталь Кіндер гель» у 23 дітей віком 4–8 років, які перебували на лікуванні в
пульмотехнологічному і гастроентерологічному відділеннях Одеської обласної дитячої
клінічної лікарні. Клінічні прояви полівітамінної недостатності у вигляді блідості, сухості,
лущення шкірних покривів, гіперкератозу були виявлені у більшості дітей.
Залізодефіцитна анемія легкого ступеня відзначалася у кожної другої дитини, явища
хейліту і стоматиту – у кожної третьої. Через 4 тижні прийому препарату відзначено
позитивну динаміку перебігу хейліту і стоматиту; зменшилися трофічні порушення з боку
шкірних покривів і слизових оболонок. Зникла кровоточивість ясен і червона облямівка
біля шийки зубів. Достовірно покращилися показники червоної крові та концентрації
сироваткового заліза у дітей із залізодефіцитною анемією.
Т. Н. Платонова і С. В. Яригіна [8] вивчили ефективність «Біовіталь Кіндер гель» при
мінімальних неврологічних дисфункціях (неврози, тики, логоневрози, невротичні реакції
тощо) у 88 дітей дошкільного віку. Діти отримували препарат у віковому дозуванні
протягом 1 місяця. У всіх дітей відзначено поліпшення пізнавальних здібностей, пам'яті,
психологічного розвитку, зменшення астенізації.
Н. А. Коровіна і співавт. [5] за результатами використання «Біовіталь Кіндер гель» у 40
дітей віком від 4 до 7 років із психоемоційними розладами відзначають тенденцію до
зменшення дитячих страхів і поліпшення поведінки на тлі двотижневого курсу прийому
препарату.
Власний досвід використання «Біовіталь Кіндер гель» у дитячій неврологічній практиці
накопичено у відділенні психоневрології НДІ педіатрії НЦЗД РАМН [11, 12], де
двомісячний курс прийому «Біовіталь Кіндер гель» було проведено 32 пацієнтам віком 6–
16 років із синдромом дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ). Суттєве поліпшення
показників психоемоційної сфери, вегетативного забезпечення, фізичної активності та
загального самопочуття було досягнуто в 65,6 % випадків (21 пацієнт), частковий ефект –
у 31,2 % випадків (10 дітей). Повну відсутність ефекту було констатовано лише в 1
випадку (в пацієнта зі встановленою в ході обстеження розумовою відсталістю, внаслідок
чого він був вилучений з групи спостереження). Переносимість препарату була гарною в
26 випадках, задовільною – у 6. Автори роблять висновок про необхідність додавання
«Біовіталь Кіндер гель», збагаченого лецитином, в протоколи профілактики та лікування
неврологічних порушень як такого, що володіє власною нейропротекторною активністю і
забезпечує максимальну ефективність дії так званих класичних ноотрофів (препаратів, що
справляють на центральну нервову систему ноотропну та трофічну дію).
У тривалому спільному дослідженні Наукового центру здоров'я дітей РАМН і
Смоленської державної медичної академії [16] доведено, що мультивітамінномінеральний комплекс з лецитином «Біовіталь Кіндер гель» покращує забезпеченість
дітей вітамінами та іншими біологічно активними мікронутрієнтами, необхідними для
підтримання високого рівня метаболізму, росту і вікового розвитку дітей раннього та

дошкільного віку, справляє позитивну полімодальну дію на дітей із сімей з середнім
соціальним статусом, сприяє реалізації генетично детермінованої програми лінійного
росту і морфофунціонального дозрівання внутрішніх органів у процесі постнатального
онтогенезу, підвищує резистентність дитячого організму до респіраторних і кишкових
інфекцій , добре переноситься пацієнтами.
Висновки
На підставі проаналізованих літературних даних можна зробити висновок, що:
1. Застосування лецитину в педіатрії патогенетично обґрунтовано і доцільно.
2. Пріоритетними сферами його застосування можуть бути:
- профілактика і комплексне лікування різноманітної функціональної патології
центральної і периферичної нервової системи;
- профілактика і комплексне лікування порушень функціонального стану печінки та
жовчовивідних шляхів;
- профілактика і комплексне лікування захворювань органів травлення;
- профілактика і комплексне лікування захворювань пародонту;
- профілактика і комплексне лікування захворювань шкіри та її придатків.
3. У плані наукової новизни можуть становити інтерес дослідження ефективності та
безпеки лецитину в комплексі профілактики та лікування сурфактант-дефіцитних станів, а
також у комплексі лікування цукрового діабету в дітей різного віку; в доступній літературі
є лише поодинокі повідомлення з цих питань.
4. Сформована в європейській практиці традиція використовувати лецитин у складі
мультивітамінно-мінеральних комплексів виправдана в педіатрії, враховуючи тісний
взаємозв'язок метаболізму лецитину, вітамінів, мінералів та інших мікронутрієнтів.
5. Єдиний зареєстрований в Україні дитячий вітамінний комплекс з лецитином, що має
стійку репутацію ефективного і безпечного препарату для дітей – «Біовіталь Кіндер гель»
виробництва Bayer Consumer Care.
5. Подальші дослідження в даному напрямі цікаві й перспективні.
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