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 Анотація Проведений аналіз дефіцитних 

нутрієнтних факторів та показана їх роль у 

профілактиці та лікуванні метаболічного 

синдрому. Встановлений зв'язок між 

нутрієнтою неповноцінністю раціонів 

харчування та поступовим розвитком 

симптомокомплексу захворювань, пов’язаних з 

метаболічним синдромом. Наведений опис 

функціональної діє нутрієнтів, нестача яких з 

роком призводить до появи клінічних проявів 

метаболічного синдрому. 

Постановка проблеми Типовий 

представник так званих «хвороб цивілізації», 

метаболічний синдром (МС) розглядають як 

один з найбільш розповсюджених синдромів у 

клінічній практиці. Ймовірність виникнення МС 

у осіб старше 30 років у теперішній час сягає 

10…20 %. У відповідності з критеріями ВОЗ, 

18,6 % чоловіків у віці до 40 років та 44,4 % у 

віці 40…55 років мають прояви МС. У жінок у 

тих самих вікових групах МС зустрічається, 

відповідно, у 7,3% та 20,8 % випадків. З віком 

ймовірність виникнення МС збільшується: у 43 

% осіб старше 60 років виявляються ті чи інші 

прояви цього симптомокомплексу. Деякі 

науковці називають МС «смертельним 

квартетом» тому, що він включає в себе 

найбільш розповсюджений наступний комплекс: 

ожиріння, цукровий діабет другого типу, 

артеріальну гіпертензію та атерогенну 

дісліпопротеїдемію. Але продовжувати цей 

список симптомокомлексів можна нескінченно 

довго. Так, список хвороб, які вважають 

супутниками метаболічного синдрому зростає 

щорічно. 

          

  

 

Висновки Дефіцит та дисбаланс нутрієнтного складу раціонів харчування 

призводить до розвитку МС. Симптомокомплекс розвивається довго та поступово та 

на початкових стадіях має, як правило, безсимптомне протікання. Але при 

продовженні дії факторів, які сприяють прогресуванню хвороби, починають 

проявлятися ознаки супутніх захворювань. Саме тому визначальною є роль 

нутрієнтних  предикторів у механізмі виникнення МС та супутніх патологічних станів. 

Отже, ключовою задачею при вирішенні проблеми профілактики та лікування МС є, 

перш за все, детальний аналіз існуючих раціонів харчування (на базі санаторіїв та 

домів відпочинку) для виявлення дефіциту певних нутрієнтих складових.   
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Надлишкове харчування, гіподинамія та спадково-конституційна схильність, на 

думку багатьох авторів, є прямими причинами виникнення МС. Але, останнім 

часом, існує думка про те, що МС є результатом нутрієнтного дисбалансу [1]. 

Багаточисельні епідеміологічні дослідження показали, що кількість осіб 

(незважаючи на стать та вік), які отримують з їжею недостатню кількість різних 

макро- та мікронутрієнтів, складає у різних соціальних групах від 10   до 60 %.  

Рис. 1 – Діаграма компонентів метаболічного 

синдрому 

Рис. 2 – Дієтичні фактори, які впливають на ризик виникнення метаболічного 

синдрому 

Розробка технології страв для профілактики 

метаболічного синдрому  


