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ФІЗІОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ  
НАПОЇВ АНТИСТРЕСОВОЇ ДІЇ  
ІЗ МОЛОЧНО-ЦИКОРНИХ КОНЦЕНТРАТІВ 0 

 
Представлено результати дослідження впливу концентратів молочно-цикор-

них напоїв антистресової дії на стан хворих із розвитком функціональних розладів 
системи травлення та з нестабільним психоемоційним станом за допомогою 
медико-біологічної апробації. Підтверджено, що застосування напоїв у складі ком-
плексної терапії сприяє швидшому зменшенню кислотності шлунку та кількості 
рефлюксів і позитивно впливає на вегетативну нервову систему. 

Ключові  слова:  фізіологічно функціональні напої, концентрати молочно-
цикорних напоїв, цикорій, сухе молоко, лікарська рослинна сировина, стрес, анти-
оксидантна активність. 

 
Рудавская А., Вежливцева С., Хахалева И. Физиологическая эффектив-

ность напитков антистрессового действия из молочно-цикорных концентратов. 
Представлены результаты исследования влияния концентратов молочно-цикорных 
напитков антистрессового действия на состояние больных с развитием функциональ-
ных расстройств системы пищеварения и с нестабильным психоэмоциональным 
состоянием путем медико-биологической апробации. Подтверждено, что использова-
ние напитков в составе комплексной терапии способствует более быстрому 
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снижению кислотности желудка и количества рефлюксов, а также имеет 
позитивное влияние на вегетативную нервную систему. 

Ключевые  слова:  физиологически функциональные напитки, концентраты 
молочно-цикорных напитков, цикорий, сухое молоко, лекарственное растительное 
сырье, стресс, антиоксидантная активность. 

 
Постановка проблеми. Підвищене психоемоційне напруження 

як наслідок стресу є характерною ознакою сьогоденного життя. Спро-
можність особистості його розпізнати уможливлює своєчасний вплив 
на стрес чи пошук нових підходів до його усунення. З огляду на це, 
у науковців та виробників зросла актуальність розробки фізіологічно 
функціональних продуктів, споживання яких дає змогу підтримувати 
гомеостаз організму на належному рівні.  

Дотримання дієти, що підвищує ефективність природних стрес-
лімітуючих систем, є необхідною умовою профілактики та терапії 
функціональних розладів стресового походження. До складу такої дієти 
входять концентрати напоїв, зокрема на основі лікарської рослинної 
сировини (ЛРС) [1]. 

У фітотерапії для профілактики стресових ситуацій та заспоко-
єння центральної нервової системи (ЦНС) використовують лікарську 
рослинну сировину, лікувально-профілактична дія якої підтверджена 
і сучасною медициною. Перевагою є те, що ЛРС легко засвоюється та 
піддається біохімічним перетворенням в організмі, з чим пов’язані її 
м’яка дія та значно менші, ніж у синтезованих хімічних сполук, побічні 
ефекти. Крім того, ЛРС відрізняється малою токсичністю та слабким 
алергенним впливом, на відміну від синтетичних сполук, більшість 
з яких є для організму ксенобіотиками [2–3].  

Після стресової ситуації, коли потрібно заспокоїтися, рекоменду-
ється вводити до раціону продукти, які містять велику кількість вугле-
водів. Вони знімають напруження, збільшуючи в мозку кількість серо-
тоніну, що нормалізує функцію міоцитів гладкої м’язової тканини [4–5]. 
Водночас на особливу увагу заслуговують концентрати для напоїв 
з цикорію та молока, які містять у своєму складі низку біологічно ак-
тивних речовин [6]. Споживання таких напоїв сприятиме підвищенню 
антиоксидантного статусу, покращенню когнітивних функцій та забезпе-
ченню заспокійливого ефекту в стресових ситуаціях. 

Технологія сухих концентратів для напоїв легко коригується та 
надає можливість введення нових фізіологічно функціональних інгредієн-
тів. Фізіологічно функціональні концентрати для напоїв – це багатоком-
понентні суміші з наявними у складі функціональними інгредієнтами, 
які, потрапляючи в організм людини, виявляють свою фізіологічну ак-
тивність. Використовуючи їх, можна швидко та з мінімальними затратами 
праці задовольнити потреби організму в їжі. У складі сухих концентратів 
за малого об’єму й маси сконцентрована низка нутрієнтів, які мають 
виражену профілактичну і лікувальну дію. 
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Відновлені форми сухих концентратів для напоїв мають значну 
перевагу перед традиційними, оскільки вони легше засвоюються, неза-
лежно від стану системи травлення, та практично не мають протипока-
зань (за винятком протипоказань до вживання певних їхніх складових).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі науковці 
вивчали лише певні категорії фізіологічно функціональних напоїв, які 
виконують спрямовану фізіологічну дію. Так, Б. О. Голуб досліджував 
функціональні напої на прикладі синбіотиків. Характерною особли-
вістю синбіотичних молочних напоїв є вміст пребіотиків і пробіотиків, 
що полегшує адаптацію та колонізацію останніми кишечника людини [9]. 
Л. О. Павліш вивчала асортимент нових безалкогольних напоїв оздоров-
чого призначення. В основу її праць покладено детальне дослідження 
рослинної сировини як функціональної складової для таких напоїв [8]. 
Ю. М. Мотузкою розроблено систему управління якістю напоїв для 
спортсменів на основі науково обґрунтованих критеріїв оптимізації їх-
нього нутрієнтного складу, показників безпечності та споживних власти-
востей [9]. В. Л. Прибильський досліджував вплив біологічно активних 
речовин рослинного походження на технологічні процеси та якість 
ферментованих напоїв [10]. Л. В. Капрельянц вивчав селензбагачені 
пробіотичні продукти функціонального призначення [11].  

Водночас питання якості сировини для фізіологічно функціональ-
них напоїв антистресового спрямування та розширення їхнього асорти-
менту залишаються актуальними і потребують подальших досліджень. 

Наявний попит серед споживачів на українському ринку, зокрема 
на напої з антистресовою дією, не цілком задовольняється, оскільки 
ринок представлений лише чаями та трав’яними зборами, що обмежує 
вибір споживачів та спонукає до появи нового асортименту напоїв. 

Мета статті – вивчення фізіологічного впливу напоїв антистре-
сової дії із молочно-цикорних концентратів на стан хворих із нестабіль-
ним психоемоційним станом та розвитком функціональних розладів 
системи травлення за допомогою медико-біологічної апробації. 

Матеріали та методи. Згідно з договором про співробітництво 
між НДІ Фітотерапії Ужгородського національного університету та 
Київським національним торговельно-економічним університетом від 
16 квітня 2015 р., фахівцями НДІ на базі санаторію "Квітка Полонини" 
(с. Солочин, Закарпатська обл.) під керівництвом професора О. М. Ганич 
проведено медико-клінічні дослідження концентратів молочно-цикор-
них напоїв (КМЦН) антистресової дії, які призначені для масового, 
лікувально-профілактичного та дієтичного харчування. До терапевтичної 
схеми лікування включено розроблені КМЦН замість заспокійливих та 
седативних препаратів, для того щоб з’ясувати наявність антистресового 
ефекту від їх споживання.  

З трьох розроблених концентратів молочно-цикорних напоїв 
антистресової дії за об’єкт дослідження обрано Цикорлакт заспокійливий, 
апробація фізіологічної дії якого відбувалася в два етапи. На першому 
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проведено дослідження психоемоційного стану особистості анкетуван-
ням за методикою Л. В. Куликова [12], а саме визначення характерис-
тик настроїв і деяких інших параметрів особистісного рівня психічних 
станів – за допомогою суб’єктивних оцінок обстежуваного. Основним 
призначенням опитувальника є діагностика стійких (домінуючих) станів. 

Методика передбачає використання анкети, яка містить список 
із 42 тверджень, яким необхідно дати оцінку від 1 до 7 балів залежно 
від зустрічальності вказаних в анкеті станів або симптомів. Людині 
пропонується оцінити свій стан за останні 5–10 днів. Цей тест на стрес 
визначає рівень тривожності, стабільність емоційного фону, задово-
леність життям та інші аспекти. Оброблення результатів анкетування 
полягало в підрахунку суми балів за всіма твердженнями та оціню-
валася за критеріями:  

 75–99 балів – низький рівень стресу; 
 100–125 балів – середній рівень стресу; 
 126–151 бал – високий рівень стресу. 

Анкетування проведено перед початком і в кінці терапії. За 
результатами анкетування хворих порівну поділено на групи, в кожній 
з яких була однакова кількість хворих кожного із стресових рівнів.  

На другому етапі дослідження визначено зміни, які виникають за 
регулярного споживання розроблених концентратів для напоїв в органах 
системи травлення та їхній слизовій оболонці. 

До клінічного спостереження включено 30 хворих із нестабіль-
ним психоемоційним станом, які пройшли курс терапії в гастроентероло-
гічному відділенні Ужгородської міської клінічної лікарні, після чого 
їх відправлено на другий етап терапії – клінічні дослідження функ-
ціональної ефективності КМЦН in vivo, проведені на базі санаторію 
"Квітка Полонини" (с. Солочин, Закарпатська область). Це 24-годин-
ний стравохідний рН-моніторинг – "золотий стандарт" діагностики 
гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) разом із прийманням 
препаратів, які знижують секрецію кислоти шлункового соку в комп-
лексі із заспокійливими та седативними препаратами.  

Метод дає змогу кількісно оцінити частоту, тривалість і добову 
динаміку гастроезофагеального рефлюксу, кількість і тривалість епізо-
дів рН < 4 і > 7 в стравоході, їхній зв’язок із суб’єктивними симпто-
мами, вживанням їжі, положенням тіла, прийманням ліків. Застосування 
цього методу надає можливість індивідуального підбору і контролю 
терапії та ефективності дії препаратів. За ГЕРХ добовий час закис-
лення нижньої третини стравоходу – рН ≤ 4 збільшується від 15–30 до 
60 хв і більше на добу (в нормі рН стравоходу становить 7.0–8.0). 
Визначається в процентному відношенні час протягом доби, коли рН 
перевищує 4.0 – "правило Белла": якщо рівень інтрагастрального рН > 4 
зберігається протягом 18 год, то впродовж 4 тижнів заживає абсо-
лютна більшість (приблизно 90 %) рефлюкс-езофагітів. 
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Для цього 15 хворих вживали трав’яні чаї як заспокійливі препа-
рати, інші 15 – приймали відновлені концентрати молочно-цикорних 
напоїв в асортименті. Хворим призначено напій два рази на день – по 
200 см3 за 30 хв після їжі зранку та ввечері. Загальний стан хворих 
оцінено протягом чотирьох тижнів після вживання напою.  

Усім хворим проведено клінічні обстеження: загальний аналіз 
крові та 24-годинний стравохідний рН-моніторинг. Також визначали 
рівень кортизолу в крові як однин з маркерів стресу за допомогою 
спектрофотометра Libra S32PC. 

Результати дослідження. Концентрати молочно-цикорних на-
поїв – композиція, яка складається із сухого екстракту цикорію, сухого 
молока з додаванням сухих екстрактів ЛРС – меліси лікарської (Melissa 
officinalis L.) і собачої кропиви трави (Leonúrus cardiaca L.), вітамінів 
групи В (тіаміну та піридоксину), аскорбінової кислоти, какао або кави, 
чи без останніх [13]. 

Розраховано, що споживання розроблених КМЦН у кількості 40 г 
сухого концентрату на день або 200 см3 відновленого задовольняє від 5 
до 50 % добової потреби в окремих мінеральних речовинах, а саме  
43–45 % добової потреби у кальції, 19–22 % – у магнії та 16–17 % – 
у калії. Найвищий рівень задоволення має бром – 62 %, що є позитив-
ним, оскільки цей елемент підсилює процеси гальмування в централь-
ній нервовій системі та бере участь у біосинтезі тестостерону. Найбільш 
важливі макроелементи – Ca, Р, Mg знаходяться в КМЦН у співвід-
ношеннях, близьких до рекомендованих нутриціологами, – 1 : 1 : 0.5. 
Водночас треба враховувати, що задоволення повної добової потреби 
в мінеральних елементах передбачається завдяки споживанню інших 
продуктів харчового раціону [13;14]. 

Введення до складу рецептур сухих екстрактів меліси лікарської, 
собачої кропиви трави та аскорбінової кислоти забезпечило підвищення 
антиоксидантної активності напоїв на 93 % проти сухого екстракту ци-
корію (14.52 %). Для розроблених концентратів напоїв антиоксидантна 
активність становить 24.6–28.0 %, що уможливлює вплив на процес 
вільнорадикального окиснення та зменшення оксидативного стресу 
організму людини [14; 15]. 

За сучасного способу життя фізична інактивність, циркадні (цик-
лічні коливання інтенсивності різних біологічних процесів, пов’язані 
зі зміною дня і ночі) порушення, постійні нервові перенапруження, 
депресивні стани, знаходження в сильних стресових ситуаціях та від-
сутність повноцінного емоційного розвантаження є спусковим меха-
нізмом для дисбалансу та розвитку функціональних розладів системи 
травлення, зокрема психосоматичної печії і, як наслідок, гастроезо-
фагеальної рефлюксної хвороби.  

Коли стрес переходить у хронічну фазу, організму стає складні-
ше з ним боротися. Внутрішні органи страждають під впливом стресових 
гормонів – катехоламінів (адреналін, норадреналін, глюкокортикоїди). 
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За їхньої взаємодії у крові через хімічні реакції відбувається зміна йон-
ного складу. Одночасно знижується концентрація хлору (Cl) і підви-
щується рівень натрію (Na), стає більше вільних радикалів, здатних 
зруйнувати здорові клітини. У травній системі цей процес супроводжу-
ється інтенсифікацією вироблення соляної кислоти в шлунку, яка 
починає дратувати стінки органу та запірний клапан між ними і страво-
ходом. У цьому полягає психосоматика процесів появи печії. 

Терапевтична схема печії на основі хронічного стресу не від-
різняється від класичної медикаментозної. Зазвичай призначаються: 
антациди або альгінати; протонні інгібітори або рецепторні блокатори; 
заспокійливі та седативні препарати, які є обов’язковими на тлі впливу 
стресових факторів. Як додаткове лікування – трав’яні збори у вигляді 
відварів і настоянок із заспокійливим ефектом та консультація психолога. 

Результати анкетування для обох груп хворих наведено в табл. 1.  
 

Таблиця 1 

Ефективність терапії відновленими концентратами 
Цикорлакт заспокійливий за методикою Л. В. Куликова 

Рівень стресу  

Початок лікування  Після 4-х тижнів лікування 

кількість хворих, які приймали 
Цикорлакт 
заспокійливий 

трав’яні 
чаї 

Цикорлакт 
заспокійливий

зміни, 
% 

трав’яні 
чаї 

зміни,  
% 

Низький  
(75–99 балів) 

2 2 11 –450 6 –200 

Середній  
(100–125 балів) 

4 4 4 0 5 –25 

Високий  
(126–151 бал) 

9 9 0 100 4 56 

 
Встановлено, що після чотирьох тижнів терапії жодному з хворих, 

які приймали як заспокійливі та седативні препарати відновлені кон-
центрати Цикорлакту заспокійливого, не був притаманний високий 
рівень стресу. Водночас чотири хворих, які приймали трав’яні чаї, не 
змогли перейти на нижчий рівень стресу (за анкетуванням) та зали-
шилися на високому. 

Комплекс лікувальних препаратів разом із профілактичним напоєм 
хворі переносили без побічних ефектів. Зміни хімічних проявів відобра-
жали у щоденнику пацієнта. Результати обстеження та рН-моніторингу 
на початку та в кінці терапії для обох груп хворих наведено в табл. 2. 

Результати 24-годинного стравохідного рН-моніторингу показали, 
що у хворих, які протягом курсу терапії приймали відновлені кон-
центрати Цикорлакту заспокійливого, середня зміна показників стано-
вила 21 %, для хворих, які приймали трав’яні чаї, – 12 %. Таким 
чином, підвищується ефективність лікування, як порівняти з трав’я-
ними чаями, на 9 %. 
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Таблиця 2 

Результати обстеження та рН-моніторингу хворих  
на початку та в кінці терапії 

Показник Норма 

Початок  
лікування 

Після 4-х тижнів лікування 
хворі, які приймали 

% 
норма 
змін, 

%

Цикорлакт 
заспокійливий

зміни, 
%  

трав’яні 
чаї 

зміни, 
% 

Загальний час  
із pH < 4, % 

0–4.5 6.2 27 4.6 26 5.1 18 

Час із pH < 4 (в/п)*,  
% 

0–8.3 10.1 18 8.8 13 9.6 5 

Час із pH < 4 (г/п)**,  
% 

0–3.5 4.7 26 3.8 19 4.2 11 

Загальна кількість 
рефлюксів із pH < 4  

0–47 62 24 51 18 56 10 

Кількість рефлюксів 
більше 5 хв 

0–3 7 57 4 43 5 29 

Час найтривалішого 
рефлюксу, хв 

0–20 27 26 22 19 25 7 

Комплексний показ-
ник DeMeester [16] 

0–14.7 16.7 12 15.3 8 16.2 3 

* вертикальне положення;  ** горизонтальне положення. 

 
Тривалий стрес надмірно активує симпатичну нервову систему 

і пригнічує парасимпатичну, саме ту, що відповідає за фізіологічні 
процеси в стані комфорту. Це збільшує ризик хронічних хвороб. Крім 
того, стрес є причиною виникнення шкідливих звичок і порушення 
харчової поведінки. Кортизол вважають маркером стресу. Він посилює 
апетит і прагнення до солодкого та жирного, що своєю чергою надає 
мозку задоволення і, як наслідок, призводить до зайвої ваги. Одним 
із ефектів надмірної дії кортизолу є відкладення вісцерального жиру, 
що порушує гормональний баланс [17; 18]. Досліджено вплив напою 
Цикорлакт заспокійливий проти трав’яних чаїв на рівень кортизолу 
у хворих, які проходили терапію (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Рівень кортизолу в крові на початку та в кінці терапії хворих 

Напій 

Рівень кортизолу, нмоль/л 

норма 
на початок 
лікування 

упродовж терапії, тиждень зміни, 
% 1-й  2-й 3-й 4-й 

Цикорлакт 
заспокійливий 

138–635 958 
688 469 324 255 73 

Трав’яні чаї 735 690 527 489 49 
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Рівень кортизолу на кінець дослідження зменшився у хворих, 

які приймали відновлені концентрати напоїв Цикорлакту заспокійливого, 
у  3.75 раза. У хворих, які вживали трав’яні чаї, рівень кортизолу 
зменшився в 1.95 раза. Такі дані демонструють вдвічі вищу ефектив-
ність розроблених напоїв проти трав’яних чаїв щодо зниження рівня 
кортизолу в крові хворих. 

Висновки. Дослідженнями підтверджено, що застосування КМЦН 
антистресової дії Цикорлакт заспокійливий у складі комплексної терапії 
фізіологічних розладів системи травлення для хворих із нестабільним 
психоемоційним станом сприяє швидшому зменшенню кислотності шлун-
ку та кількості рефлюксів, під дією яких руйнується слизова оболонка 
органів системи травлення, виявляє протизапальну дію та зменшує рівень 
кортизолу в крові хворих у 3.75 раза, позитивно впливає на вегета-
тивну нервову систему. 

Концентрати молочно-цикорних напоїв відповідно до рецептури 
та рекомендованих доз (400 см3 напою на день, що відповідає 40 г 
сухої суміші) можуть бути рекомендовані для профілактики та комп-
лексної терапії функціональних розладів системи травлення, зокрема 
психосоматичної печії та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби. 
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Rudavska G., Vezhlivtseva S., Khakhalieva I. Physiological effectiveness of 

drinks from milk and chicory concentrates with anti-stress action. 
Background. The increasing of psycho-emotional pressure as a result of stress 

is a typical characteristic of today’s life. It is known that dietary compliance which is able 
to increase the effectiveness of natural stress-limiting systems is a prerequisite for the 
prevention and treatment of functional disorders of a stressful origin. Such diet usually 
includes beverages with the medical herbs in content. 

It was investigated that demand for such beverages is not entirely satisfied in 
Ukrainian market. There are only herbs tea and herbs additives which limits the consumer 
choice. That is why it stimulates the scientists and producers for developing new types of 
beverages concentrates.  

The purpose of the study was to investigate the effects of developed milk and 
chicory beverages concentrates on the patients state who has unstable psycho-emotional 
state and functional disorders of the digestive system by medical testing. 

Materials and methods. The research object was developed milk and chicory 
beverage concentrate Tsykorlakt soothing. The evaluation of the therapy effectiveness 
was based on the medical observation of influence the developed beverage concentrate 
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for the patients state with the functional disorders of the digestive system with stressful 
nature, which means who has unstable psycho-emotional state. It was also included 
a questionnaire by Kulykov L. V. to determine the levels of patients stress and 24-hour 
esophageal pH monitoring, which allows to estimate the frequency, duration and daily 
dynamics of gastroesophageal reflux. In addition, the levels of cortisol in the blood were 
determined as one of the stress markers by the LibraS32PC spectrophotometer. 

Results. According to the results of the questionnaire, it was found that after four 
weeks of treatment for those patients who took as sedative medications the restored beverages 
concentrates there was not a high level of stress. At the same time, four patients who took 
herbal tea could not move to a lower level of stress and remained at a high level. 

The results of the 24-hour esophageal pH monitoring shows that patients who 
took restored beverages concentrates of Tsykorlakt soothing during therapy have the 
average changes of medical analysis 21 %, patients who took herbal teas – 12 %. 
Thereby, the effectiveness of treatment with the help of developed concentrates is 9 % 
higher compared to the treatment by herbal teas. 

The level of cortisol has decreased by 3.75 times and is 255 nmol/l. in patients 
who took developed concentrates of beverages Tsykorlakt soothing and 1.95 times with 
a level of 489 nmol/l in patients who took herbal teas. 

Conclusion. In conclusion, the research confirms that the usage of developed 
milk and chicory beverages concentrates with antistress action Tsikorlak soothing in 
complex therapy of physiological disorders of the digestive system for patients with 
unstable psycho-emotional state contributes to a faster decrease in the acidity and the 
number of reflux which destroys the mucous membrane of the organs of the digestive 
system, exhibit anti-inflammatory effects and have a positive effect on the autonomic 
nervous system. 

Keywords: physiologically functional beverages, milk and chicory beverages 
concentrates, chicory, milk powder, medicinal herbs, stress, antioxidant activity. 
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