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Актуальність
 Навчальна дисципліна «Фармацевтичні аспекти нутриціології» є складовою
освітньо-професійної програми підготовки фахівців другого (магістерського)
рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 226 «Фармація,
промислова фармація».
 Дана дисципліна формує розуміння відмінностей між харчовими
добавками та їжею; усвідомлення ключових відмінностей біологічно активних
добавок від лікарських засобів та побудова стратегії недопущення конкуренції
дієтичних добавок з ліками; навики з проведення інформаційнопояснювальної роботи з населенням з цього питання; знання щодо
законодавчої бази України щодо якості спеціальних продуктів: біологічно
активних добавок, функціональних продуктів, дієтичних добавок.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 знати: визначення поняття «нутрієнти» та «нутрицевтика»; загальну
характеристику макро- та мікронутрієнтів; нормативно-законодавчу базу щодо
виробництва, обігу та застосування біологічно активних добавок в Україні;
класифікацію біологічно активних добавок добавок; основні відмінності
лікарських засобів і біологічно активних добавок;
 вміти: проводити інформаційну роботу щодо питань якості та застосування
біологічно активних добавок.

Основні поняття та терміни
Нутриціологія - (пізньолат. nutritio – харчування, пожива + logos –
слово) – один з напрямків науки про харчування людини і тварин, яка
вирішує питання дослідження харчових речовин і компонентів, що містяться
в продуктах харчування, правила, закони їх взаємодії, вплив на організм
Нутрієнти - складові частини натуральних харчових продуктів, що
використовуються для росту й відновлення організму, нормального
функціонування клітин, тканин, органів і систем, як джерело енергії для
виконання роботи та забезпечення життєдіяльності організму в період спокою.

Макронутрієнти, або основні поживні речовини - поживні речовини (білки,
жири і вуглеводи), які споживаються в добовій дозі порядку десятків грамів і
забезпечують головним чином енергетичну і пластичну функції.
Мікронутрієнти (амінокислоти, есенціальні жирні кислоти, вітаміни і
провітаміни, мінеральні речовини, харчові волокна та ін. Органічні сполуки) речовини, які необхідні організму в малих кількостях (порядку грамів і часток
грама) і беруть участь у засвоєнні енергії, регуляції функцій та здійсненні
процесів росту і розвитку організму.

Основні поняття та терміни
Біологічно активна харчова добавка – спеціальний харчовий продукт,
призначений для вживання або введення в межах фізіологічних норм до
раціонів харчування чи харчових продуктів з метою надання їм дієтичних,
оздоровчих, лікувально-профілактичних властивостей для забезпечення
нормальних та відновлення порушених функцій організму людини.
• Нутрицевтики – есенціальні БАР, які застосовуються для корекції
хімічного складу раціону людини.
• Парафармацевтики – БАР, які володіють певною фармакологічною
активністю та застосовуються для підтримки у фізіологічних межах
функціональної активності органів та систем, профілактики патологічних
станів та допоміжної терапії

Основні поняття та терміни

Біотики - хімічні речовини зовнішнього походження, які входять до
біотичних структур і систем організму й не тільки беруть участь у
фізіологічних процесах, але й нормалізують їх, підвищують опірність
організму до дії шкідливих агентів і, як правило, виступають у ролі
біологічних каталізаторів. До біотиків можуть бути віднесені мікроелементи,
вітаміни, а в певних випадках і деякі макроелементи (напр., Ферум, Кальцій,
Сульфур).
Еубіотики – живі або висушені бактеріальні культури кишкових симбіонтів,
таких як біфідо- та лактобактерії, пивні та пекарські дріжджі, а також їх
комбінація з рослинними компонентами. Розрізняють пробіотики,
пребіотики та синбіотики.

Основні поняття та терміни

Пробіотики – засоби, що відновлюють мікробіоценози. За визначенням
ВООЗ це живі мікроорганізми, застосовані в адекватних кількостях для
оздоровлення людини. На Всесвітньому гастроентерологічному конгресі
(Монреаль, 2005) пробіотики визначено як препарати, здатних
здійснювати біологічний вплив на організм хазяїна завдяки регуляторним
та тригерним (пусковим) властивостям. Пробіотики вживають з метою
підтримки і регулювання фізіологічної рівноваги нормальної мікрофлори
кишечнику і усунення її дефіциту. Загальновизнана провідна роль
анаеробних мікроорганізмів (біфідо- і лактобактерій, архебактерій,
еукаріотичних організмів) у підтримці здоров’я людини. В експериментах
на тваринах продемонстровано вплив мікробіоти ШКТ практично на всі
фізіологічні, метаболічні, молекулярно-генетичні та поведінкові процеси,
функції та реакції. Цьому питанню присвячена велика кількість наукової
літератури.

Основні поняття та терміни

Пребіотики – вуглеводи, які не розщеплюються у верхніх відділах ШКТ, та
інші продукти, що є джерелом харчування для нормальної мікрофлори
кишечнику. До пребіотиків належать фруктозо- і галактозоолігосахариди,
інулін, лактулоза, лак тіол, харчові волокна тощо. Пребіотики стимулюють
відновлення симбіотичної мікрофлори травного тракту і займають певну
нішу в терапії й профілактиці дисбіотичних порушень.
Синбіотики та метабіотики – лікувально-профілактичні препарати, які
містять пробіотики разом з пребіотиками або мікробними метаболітами,
тобто пробіотичні мікроорганізми разом з субстратом для їх розмноження.
Сучасними засобами, які використовуються для формування, збереження та
корекції мікробіоти людини, є метаболіти симбіотичних мікроорганізмів,
структурні компоненти клітин симбіотичних бактерій, мікроекологічна
інженерія. Дозу еубіотиків визначає лікар в залежності від характеру
захворювання і виду терапії. Неадекватне їх застосування може викликати
серйозні порушення стану людини.

Основні поняття та терміни
Харчовий продукт (ХП) – речовина або продукт (неперероблений, частково
перероблений або перероблений), призначений для споживання людиною.
До ХП належать напої, в тому числі вода питна, жувальні гумки та будь-які
інші речовини, що спеціально включені до харчового продукту під час
виробництва, підготовки або обробки.
• Складовими елементами їжі є поживні речовини. Речовини, що містяться
у їжі, називають харчовими і поділяють на неорганічні (мінеральні
речовини – макро- та мікроелементи, вода) і органічні (вуглеводи, жири,
білки, вітаміни, харчові волокна тощо).
• Продукти харчування бувають рослинного (овочі, фрукти, зернові,
бобові, горіхи, насіння та олії) та тваринного (м’ясо, риба та
морепродукти, молоко та молочні вироби, яйця) походження.

Основні поняття та терміни
Функціональні харчові продукти (ФПП) - це харчові продукти, які містять
як компонент лікарські засоби та / або пропонуються для профілактики або
пом'якшення перебігу хвороби людини.
 Функціональні
продукти
(англ.functional
food)
не
є
медикаментами і можуть споживатися
систематично. До функціональних
продуктів пред'являють такі вимоги:
 Зручність
у
використанні
Можливість щоденного вживання
 Приємний смак
 Клінічно
підтверджена
нешкідливість
 Антиканцерогенні, антиоксидантні,
холестеринкорегуючі властивості.

 Призначення
функціональних продуктів:
Профілактика окремих хвороб;
 Підтримання та покращення
здоров'я і самопочуття;
 Нормалізація
мікрофлори
кишечника;
Поліпшення
моторики
кишечника;
Нейтралізація
вільних
радикалів;
 Поліпшення росту і розвитку
дітей,
уповільнення
старіння
зміцнення імунітету.

Мета та завдання
Мета: усвідомлення ключових відмінностей дієтичних добавок від
лікарських засобів та побудова стратегії недопущення конкуренції
дієтичних добавок з ліками.
Завдання:
• узагальнення нормативних вимог щодо виробництва, параметрів якості
та особливостей обігу даних товарів в Україні,
• застосування різних класифікаційних підходів до даної категорії
аптечних товарів,
• опрацювання класифікаційних підходів та методик товарознавчого
аналізу для даної продукції,
• набуття навичок раціонального позиціонування дієтичних добавок в
аптечних закладах та опрацювання алгоритмів фармацевтичної опіки
при їх відпуску з аптек

Програмні результати навчання
Після проходження даного курсу студент повинен знати:
 способи аналізу, синтезу та подальшого сучасного навчання;
 методи застосування знань при вирішенні практичних питань;
 способи аналізу стану фактичного харчування населення України та
основні
проблеми
розповсюдженості
аліментарних
і
аліментарнообумовлених захворювань;
 методи та засоби популяційної та індивідуальної профілактики
аліментарних захворювань та аліментарноасоційованих психологічних
розладів;
 принципи різних нетрадиційних видів харчування, особливості їх впливу
на організм, показання та протипоказання до застосування;
 методи застосовування знань при визначенні та оцінці індивідуального
аліментарного статусу організму у зв’язку з чинниками, що на нього
впливають;
 методи розрахунку необхідного раціону харчування різним контингентам
населення з урахуванням особливостей харчового статусу, фізіологічного
стану, стану здоров’я.

Програмні результати навчання
Після проходження курсу за вибором студент повинен вміти:
 проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, набувати
сучасні знання;
 виявляти причини виникнення та адекватної аліментарної корекції
фізіологічних, метаболічних зрушень в організмі при різних захворюваннях;
 аналізувати стан фактичного харчування населення, інтерпретувати
причини, механізмі розвитку та оцінки типових аліментарних й аліментарно
-залежних захворювань;
 застосовувати методи визначення та оцінки індивідуального аліментарного
статусу організму у зв’язку з чинниками, що на нього впливають;
 розраховувати необхідний раціон харчування різним контингентам
населення з урахуваннях особливостей харчового статусу, фізіологічного
стану, стану здоров ’я.;
 застосовувати властивості харчових продуктів для профілактики
аліментарних, аліментарно залежних захворювань, попередження
несприятливого впливу факторів навколишнього чи виробничого
середовища на організм);
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