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 Прес-реліз 

 
Даний прес-реліз представляє результати клінічного дослідження, що 

проводилося в ДУ «Інститут педіатрії,  акушерства та   гінекології НАМН України» 

з вересня по листопад 2015 року по вивченню клінічної ефективності дієтичної 

добавки Дел-Іммун V
®
,
 
виробництва  ТОВ «МірІммуноФарм»,  

 
при лікуванні 

гастроінтестинальних проявів харчової алергії у дітей раннього віку у відділенні 

проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку. 

(http://www.delimmune.com.ua/) 

     Наукові дослідження останніх років довели ефективність використання  

пробіотиків у профілактиці та лікуванні алергічних захворювань, які зустрічаються у 4-

5%   дітей раннього та дошкільного віку і   супроводжуються  різноманітними  

гастроінтестинальними розладами майже у 47-65% дітей з харчовими алергіями. 

Відомо, що провідна роль у оздоровчій дії пробіотиків належить структурним 

компонентам їх клітин, які  здатні ініціювати цілу низку реакцій, спрямованих на 

зменшення алергічного запалення.  

Відкрите клінічне  дослідження проводилося протягом  двох місяців  і 

включило  55 пацієнтів з харчовою алергією віком від 2-х до 6 років,  які 

перебували на обстеженні та лікуванні у відділенні проблем харчування та 

соматичних захворювань дітей раннього віку ДУ «ІПАГ НАМН України».  

     Клінічна ефективність та безпечність застосування дієтичної добавки              

«Дел-Іммун V®» оцінювалась за інтенсивністю клінічних проявів з боку 

шлунково-кишкового, респіраторного тракту та шкіри, динамікою активності 

алергічного запалення, частотою захворюваності на гострі респіраторні вірусні 

інфекції та тривалістю їх перебігу, показників мікробного пейзажу кишечнику та 

неспецифічного місцевого імунного захисту в динаміці на початку та через 2 місяці 

прийому дієтичної добавки «Дел-Іммун V®».  
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Отримані результати  підтвердили   безпечність  та ефективність 

застосування дієтичної добавки «Дел-Іммун V®» у дітей дошкільного віку з 

гастроінтестинальними проявами харчової алергії. 

 

Дослідниками були сформульовані наступні  висновки: 

 

  1. Прийом  дієтичної добавки «Дел-Іммун V®» у дітей віком від 2-х до 6-ти 

років по 1 капсулі один раз на день за 30 хвилин до їжі (вміст однієї капсули можна 

розчинити у невеликій кількості рідини) протягом 2 місяців є ефективним та 

безпечним при застосуванні у складі комплексної терапії гастроінтестинальних, 

шкірних та респіраторних проявів харчової алергії. 

     2. Призначення  дієтичної добавки, яка містить лізат клітин штаму 

молочнокислих бактерій Lactobacillus rhamnosus V, дітям дошкільного віку з 

харчовою алергією призводить до зменшення частоти та тяжкості як 

гастроінтестинальних, так і шкірних та респіраторних проявів харчової алергії, що 

підвищує ефективність лікування. 

    3. Проведене клінічне дослідження дозволяє рекомендувати включення 

дієтичної добавки «Дел-Іммун V®» до широкого застосування у складі 

комплексної терапії  дітей дошкільного віку з гастроінтестинальними, шкірними та 

респіраторними проявами харчової алергії.  
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