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Поряд з розробкою препаратів, які мають високу ци-
тостатичну активність, останнім часом також розвивається 
напрямок, пов’язаний з пошуком агентів–модифікаторів 
біологічних реакцій, які підвищують протипухлинну дію 
та покращують переносимість традиційної протипухлин-
ної терапії. Основними вимогами до агента–кандидата є 
низька токсичність, відсутність стимулюючого впливу 
на пухлину та її метастази, посилення протипухлинного 
імунітету, підвищення морфо-функціонального статусу 
здорових клітин і тканин [15]. До речовин, які б вико-
нували дані вимоги, можна віднести біологічно активні 
речовини лікарських рослин (ЛР). Як відомо, ЛР мають 
комплексну активність (гепато- і кардіопротекторну, ан-
тиоксидантну, протизапальну, імуномодулюючу та ін.), 
а також протипухлинну та антиметастатичну і краще пе-
реносяться організмом, тому вони залишаються у центрі 
уваги при відборі коректорів хіміотерапії [6, 17]. 

В даний час пошук перспективних рослинних корек-
торів дії цитостатиків ведеться серед сполук різних класів: 
алкалоїдів, сапонінів, флавоноїдів, кумаринів, полісаха-
ридів, терпеноїдів та ін. [10, 11, 81]. У цьому ряді особли-
ве значення мають флавоноїди – легкодоступні вторинні 
рослинні метаболіти. У дослідах на тваринах було показа-
но, що ці агенти мають певну протипухлинну активність 
щодо експериментальної пухлинної хвороби і можуть ви-
користовуватися як препарати супроводу цитостатичної 
терапії [12,19,81]. Важливою властивістю даних сполук є 
поєднання певної цитостатичної дії на пухлинні клітини 
поряд із низькою токсичністю щодо нормальних органів 
та тканин при наявності інших фармакологічних ефектів 
[61, 79, 112].

Дані літератури свідчать про те, що флавоноїди можуть 
бути потенційно ефективними засобами супровідної про-
типухлинної терапії. Однак до теперішнього часу інтереси 
дослідників фокусувалися в основному на вивченні проти-
пухлинної активності флавоноїдів, в той час як їх власти-

вості як модифікаторів біологічних ефектів цитостатичної 
хіміотерапії залишалися поза рамками уваги. 

Мета дослідження – провести аналіз інформації в су-
часній літературі щодо вивчення флавоноїдів як потенцій-
них модифікаторів біологічних реакцій при цитостатичній 
хіміотерапії.

Матеріали і методи дослідження
Об’єкт дослідження – джерела фармакологічної та 

фармацевтичної інформації. Методи дослідження – аналіз 
даних літератури, групування та систематизація даних.

Результати дослідження та їх обговорення
Результати аналізу літературних даних щодо біологіч-

них ефектів флавоноїдів, виявлення їх можливої диферен-
ційної чутливості до пухлинних клітин людини різного 
генезу надані у таблиці.

Флавоноїди, наведені в таблиці, окрім цитостатичної 
активності володіють комплексними біологічними ефек-
тами, що є передумовою до їх використання у терапії пух-
лин. Тому можна передбачити, що дія флавоноїдів може 
підвищити ефективність цитостатичної терапії онкозахво-
рювань шляхом посилення безпосередньо протипухлин-
ної і протиметастатичної активності цитостатиків, а також 
знизити їх токсичність.

Встановлено, що побічні ефекти виникають через здат-
ність протипухлинних препаратів чинити шкідливу дію 
практично на всі органи і тканини організму, в тому числі 
– на печінку [14]. 

Частота гепатотоксичності становить від 14,3 до 100 % 
[66, 99]. Подібна варіація може бути обумовлена різними 
механізмами дії цитостатичних агентів [7]. 

Результати численних експериментальних і клінічних 
досліджень демонструють значний терапевтичний ефект 
корекції гепатотоксичності при використанні препаратів 
групи гепатопротекторів [66]. Саме поняття «гепатопро-
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Таблиця
Біологічна активність флавоноїдів та їх диференційна чутливість до пухлинних клітин людини різного генезу 

Сполука Cтруктурна 
формула Біологічна активність Вид пухлинних 

клітин Клітинні лінії IК50 Література

1 2 3 4 5 6 7

Акацетин
(5, 7-дигідрокси-4’-
метокси-ізофлавон)

C16H12O5

Протизапальна, 
антиноцицептивна 

(анальгетична), 
антиоксидантна

К/л тк. CCRF-HSB-2 > 40 мкM

23, 28, 57
Легені A549 9,46 мкM
Шкіра B16 melanoma 4A5 > 40 мкM

Р/п TGBC11TKB > 40 мкM

Aпігенін (4′, 5, 7 три-
гідрокси-флавон) C15H10O5

Противіруснa, 
спазмолітичнa, 

жовчогіннa, 
протизапальнa, 

антиоксидантна, 
cедативна, 

антиалергічна, 
гепатопротекторна, 

гіпотензивна

М/з MCF-7 17 мкM

5, 20, 28, 33, 
34, 35, 40, 
42, 85, 91, 

110

М/з MDA-MB-453 59,44 мкM
М/з MDA-MB-453 35,15 мкM
Ш/м HeLa 6 мкM

К/л тк. CCRF-HSB-2 > 40 мкM
К/л тк. HL-60 > 25 мкг/мл
Легені A549 > 40 мкM
Легені LP07 18 мкM

Н/ф KB 4 мкM
Простата 103E 0,5 мкг/мл
Простата 22Rv1 0,8 мкг/мл
Простата LNCaP 0,8 мкг/мл
Простата PC-3 1,9 мкг/мл

Шкіра B16 melanoma 4A5 > 40 мкM
Шкіра B16-F0 16 мкM
Шкіра LM-3 11 мкM

Р/п TGBC11TKB > 40 мкM

Байкалін
(7-D-глюкуронова 

кислота-5, 6-
дигідрокси-флавон)

C21H18O11

Антиоксидантна, 
протизапальна, 
анксіолітична, 

гепатопротекторна

Ш/м HeLa > 0,1 мM
38, 94, 119К/л тк. P-388 0,038 мM

Легені A549 > 0,1 мM

Біоханін A
(5,7-дигідрокси-4′-
мотокси-ізофлавон)

C16H12O5

Протимікробна, 
протизапальна, 
антифіброзна, 

антиоксидантна, 
протигрибкова

Р/п SCC15 50 мкM

59, 71, 84, 
104, 106, 115

Р/п SCC25 50 мкM
С/м BFTC-905 15 мкг/мл
С/м HT-1376 30 мкг/мл
С/м J82 15 мкг/мл
С/м RT4 5 мкг/мл
С/м SCABER 15 мкг/мл
С/м T24 15 мкг/мл
С/м TSGH8301 10 мкг/мл

Бутеїн
(2’, 4’, 3, 4-

тетра-гідрокси-халкон)
C15H12O5

Антиоксидантна, 
гепатопротек-торна, 

гіпотен-зивна

К/л тк. HL-60 5 мкM

39, 55, 102, 
118, 122

К/л тк. RAW264 8 мкM
Г/ш HSC-2 26 мкM
Р/п HSC-3 69 мкM
С/п HSG 188 мкM

Вогонін
(5, 7-дигідрокси-8-

метоксифлавон)
C16H12O5

Антиоксидантна, 
анксіолітичнa, 
протизапальна, 
противірусна

Т/к 26-L5 86,9 мкг/мл

87, 117, 121
Т/к 26-L5 26,3 мкг/мл

К/л тк. CEM 12,3 мкM
К/л тк. CEM 0,19 мкM
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тектори» за визначенням є нестрогим і досить довільно 
трактується різними фахівцями. Як випливає з назви, дані 
препарати повинні захищати гепатоцити при найрізно-
манітних механізмах пошкодження [2]. Лікарські засоби 
цієї спрямованості, незалежно від механізму дії, підвищу-
ють функціональну здатність клітин печінки до синтезу, 

детоксикації і виведенню різних токсичних продуктів, 
підтримують стійкість гепатоцитів до різних патогенних 
дій і стимулюють їх регенерацію. Згідно з експеримен-
тальними даними, більшість гепатопротекторів мають 
протизапальні та антиоксидантні властивості [3, 4, 12, 
19], які притаманні природним сполукам – флавоноїдам. 

1 продовження таблиці
1 2 3 4 5 6 7

Галангін (3, 5, 7 три-
гідрокси-флавон) C15H10O5

Антимутагенна, 
антиоксидантна, 
протимікробна, 
протизапальна, 
ферментативна

Печінка Hep G2 134 мкM/л

37, 62, 90
Печінка Hep-3B 87,3 мкM/л
Печінка PLC/PRF/5 79,8 мкM/л
Легені A549 94 мкM

Гесперетин
(5, 7, 4-тригідрокси, 

3-метокси-флаванон)
C16H14O6

Гіпохолестеринемічна, 
противірусна, 

антиоксидантна, 
противиразкова

К/л тк. CCRF-HSB-2 > 40 мкM

28, 51
Легені A549 > 40 мкM
Шкіра B16 melanoma 4A5 > 40 мкM

Р/п TGBC11TKB > 40 мкM

Геністеїн
(5, 7, 4′-тригідрокси-

ізофлавон)
C15H10O5

Гіпоглікемічна, 
імуномодулююча, 

антимутагенна, 
протимікробна, 
протигрибкова, 
антиоксидантна, 
протизапальна, 

гепатопротекторна

М/з BT-20 19,7 мкг/мл

26, 67, 76, 
89, 92, 93, 
111, 115

М/з MCF-7 9,7 мкг/мл
М/з T-47D 7,0 мкг/мл
М/з T-47D-ER- 9,1 мкг/мл
М/з ZR-75-1 > 20 мкг/мл
Т/к HT-29 90 мкM
Т/к SNU-C5 26,7 мкM

К/л тк. HL-60 > 100 мкM
К/л тк. HL-60 8,5 мкM
К/л тк. U-937 22,2 мкM

Печінка Hep G2 39,9 мкM
Печінка Hepa 1c1c7 45,2 мкM
Печінка Hepa 1c1c7 23,9 мкM

С/м BFTC-905 5 мкг/мл
С/м HT-1376 25 мкг/мл
С/м J82 10 мкг/мл
С/м RT4 5 мкг/мл
С/м SCABER 5 мкг/мл
С/м T24 10 мкг/мл
С/м TSGH8301 5 мкг/мл

Гесперидин
(5, 7, 4-три-гідрокси, 
3-метокси-флаванон 
7’-рамно-глюкозид)

C28H34O15

Капіляропротекторна,
гіпохолестеринемічна, 

гіполіпідемічна, 
антигіпертензивна, 

сечогінна, 
антиноцицептивна, 

протизапальна, 
протимікробна, 
протигрибкова, 

гепатопротекторна 
противірусна, 
антиалергічна

К/л тк. CCRF-HSB-2 > 40 мкM

28, 41, 75, 
110

Легені A549 >40 мкM

Шкіра B16 melanoma 4A5 > 40 мкM

Р/п TGBC11TKB > 40 мкM

Гінкгетин
(7, 4’- ди-метилетер 

аменто-флавон)
C32H22O10

Гепатопротекторна, 
протизапальна Яєчники OVCAR-3 1,8 мкг/мл 73, 96, 103 
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2 продовження таблиці
1 2 3 4 5 6 7

Даідзеїн 
(7, 4′-ди-гідрокси-

флавон)
C15H10O4

Гепатопротекторна, 
антиоксидантна,

естрогенна

К/л тк. HL-60 >10 нг/мл

43, 67, 68, 
86, 108, 115

К/л тк. Jurkat E6.1 >75 мкM
К/л тк. Molt-4 >10 нг/мл

Н/ф KB >75 мкM
Простата DU-145 >50 мкM/л
Простата LNCaP >50 мкM/л
Простата PC-3 >50 мкM/л

С/м BFTC-905 40 мкг/мл
С/м HT-1376 0,5 мкг/мл
С/м J82 40 мкг/мл
С/м RT4 20 мкг/мл
С/м T24 50 мкг/мл

Дельфінідин
(2-(3,4,5-три-гідрокси-

феніл) хроменіліум-
3,5,7- тріол хлорид)

C15H11ClO7

Антиоксидантна, 
атнимутагенна, 
протизапальна

Т/к HCT-116 110 мкM 50, 83

Діосмін
(3,5,7-три-гідрокси-
4-метокси-флавон 

7-рутинозид)
C15H10O4

Гіпоглікемічна, 
антиоксидантна, 
вазопротекторна, 
протизапальна, 
антимутагенна

К/л тк. CCRF-HSB-2 > 40 мкM

28, 113
Легені A549 > 40 мкM
Шкіра B16 melanoma 4A5 > 40 мкM

Р/п TGBC11TKB > 40 мкM

(-)Епігалока-техін 
галат ((-)-цис-3,3’, 4’, 

5, 5’, 7-гекса-гідрокси-
флаван-3-галат)

C22H18O11

Антиоксидантна, 
антиатеросклеротична, 

нейропротекторна

К/л тк. HL-60 > 100 мкM

25, 37, 82, 
95, 114

Печінка Hepa 1c1c7 > 50 мкM
Легені A549 49 мкM
Легені H1975 10,2 мкM/л
Легені H-358 26,4 мкM/л
Легені H-460 22,1 мкM/л

Eріодиктіол
(5,7,3’,4’-тетра-

гідрокси-флаванон)
C15H12O6

Протизапальна, 
естрогенна, 

антиоксидантна, 
гіпотензивна

М/з MCF-7 7,26 мкг/мл

28, 32, 36, 
77, 85, 120

К/л тк. CCRF-HSB-2 8,3 мкM
Легені A549 12,0 мкM
Шкіра B16 melanoma 4A5 10,0 мкM

Р/п TGBC11TKB 6,2 мкM
Еріоцитрин

(3’, 4’, 5, 7-тетра-
гідроксифлаванон-7-

[6-О-(α-l-
рамнопіранозил)-

β-D-глюкопіранозид])

C27H32O15

Інгібітор
ацетилхолін-трансферази, 

антиоксидантна, 
гіпотензивна

К/л тк. CCRF-HSB-2 > 40 мкM

24, 28, 69, 
123

Легені A549 > 40 мкM
Шкіра B16 melanoma 4A5 > 40 мкM

Р/п TGBC11TKB > 40 мкM

Ізоліквіритигенін 
(2’,4’,4-три-гідрокси-

халкон)
C15H12O4

Антиоксидантна, 
протизапальна, 
антиалергічна

снодійна,
протигрибкова

К/л тк. HL-60 22 мкM

54, 78, 93, 
98, 118

Г/ш HSC-2 79 мкM
Печінка BPrc1 16,2 мкM
Печінка Hepa 1c1c7 19,6 мкM
Печінка Hepa 1c1c7 36,3 мкM

С/п HSG 125 мкM
Печінка TAOc1BPrc1 22,0 мкM

Р/п AGS 147,3 мкM
Р/п MKN-28 167,8 мкM
Р/п MKN-45 128,4 мкM
Р/п SGC-7901 157,9 мкM
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3 продовження таблиці
1 2 3 4 5 6 7

Катехін (3, 5, 7, 3’, 
4’-пента-гідрокси-

флаван)
C15H14O6

Антиоксидантна, 
антивірусна

К/л тк. HL-60 > 10 нг/мл
68, 110

К/л тк. Molt-4 > 10 нг/мл

Кверцетин
(3, 3′, 4′, 5, 7-флавон) C15H10O7

Протизапальна, 
протиалергічна, 
антитоксична, 

антиоксидантна, 
противірусна, 

протимікробна, 
гепатопротекторна, 

гіпоглікемічна, 
нефропротекторна, 

гіпоазотемічна, 
антипротеїнурична, 

імунотропна, 
гіпоазотемічна, 

кардіопротекторна

- H-441 0,72 мкM

16, 28, 60, 
74, 75, 82, 

87, 97, 110, 
118

Т/к 26-L5 23,9 мкг/мл
К/л тк. CCRF-HSB-2 7,2 мкM
К/л тк. H-661 2,28 мкM
К/л тк. HL-60 31 мкM
К/л тк. HL-60 > 100 мкM

Г/ш HSC-2 35 мкM
Печінка Hepa 1c1c7 14 мкM
Легені A549 10,0 мкM
Легені A549 0,78 мкM
Легені ChaGo-K-1 0,57 мкM
Легені SK-LU1 0,45 мкM
Легені SW-900 0,61 мкM

Р/п HSC-3 250 мкM
С/п HSG 745 мкM

Шкіра MDA-MB-435 4,58 мкг/мл
Р/п TGBC11TKB 5,9 мкM

Кемпферол
(3,5,7,4-тетра-

гідрокси-
флавон)

C15H10O6

Протизапальна, 
протиалергічна, 
антиоксидантна, 

противірусна 

Т/к 26-L5 40 мкг/мл

28, 87, 110, 
118

Т/к 26-L5 100 мкг/мл
К/л тк. CCRF-HSB-2 > 40 мкM
К/л тк. HL-60 29 мкM

Г/ш HSC-2 743 мкM
Легені A549 > 40 мкM

Р/п HSC-3 > 1000 мкM
С/п HSG > 1000 мкM
Р/п TGBC11TKB > 40 мкM

Куркумін C21H20O6

Протизапальна, 
антиоксиданта, 
противірусна, 

протимікробна, 
імуномодулюча, 

антитромботична, 
репаративна, 

гіпоглікемічна, седативна, 
антилітогенна

К/л тк. HL-60 12,5 мкM

27, 89
К/л тк. HL-60 12,5 мкM

Печінка Hep G2 85,9 мкM/л

Печінка Hepa 1c1c7 9,7 мкM

Лютеолін
(5, 7, 3, 4-тетра-

гідрокси-флавон)
C15H10O6

Антиоксидантна, 
протизапальна, 
протиалергічна, 

естрогенна, 
спазмолітична, 
гіпотензивна

Кістки HOS-1 92,7 мкM

8, 9, 46, 70, 
85, 110

Простата 103E 0,4 мкг/мл
Простата 22Rv1 0,5 мкг/мл
Простата LNCaP 0,8 мкг/мл
Простата PC-3 2 мкг/мл

М/з MCF-7 0,8 мкМ

Мірицетин
(3, 5, 7, 3′, 4, 5′-гекса-

гідрокси-флавон)
C19H38N2O2

Протизапальна, 
антиоксидантна, 
антимутагенна, 
гіпоглікемічна, 

кардіопротекторна

М/з MCF-7 2,7 мкг/мл

31, 56, 88, 
110

Т/к Caco-2 > 50 мкг/мл
Нирки ACHN 11,2 мкг/мл
Легені A549 4,6 мкг/мл
Легені COR-L23 0,5 мкг/мл

Простата LNCaP 2,1 мкг/мл
Шкіра A-375 3,0 мкг/мл
Шкіра C32 0,6 мкг/мл
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4 продовження таблиці
1 2 3 4 5 6 7

Морин (3, 5, 7, 2, 
4-пента-гідрокси-

флавон)
C15H10O7

Антивірусна, 
антиоксидантна, 

протизапальна, інгібітор 
ксантин-оксидази, 

урикозурична

К/л тк. HL-60 2,4 нг/мл
68, 64, 110

К/л тк. Molt-4 3,5 нг/мл

Нарингін
(4’, 5, 7-три-

гідроксифлаванон 
7-рамно-глюкозид)

C27H32O14

Протизапальна, 
гіпоглікемічна, 

антиоксидантна, 
антиноницептивна

К/л тк. CCRF-HSB-2 > 40 мкM

28, 29, 80
Легені A549 > 40 мкM
Шкіра B16 melanoma 4A5 > 40 мкM

Р/п TGBC11TKB > 40 мкM
Нарингенін

(5, 7, 4′ три-гідрокси-
флаванон)

C15H12O5

Протизапальна, 
гепатопротекторна, 

антиоксидантна
Легені A549 > 40 мкM 28, 116

Пеларгонідин
(3, 4’, 5, 7-

тетрагідрокси-
флавіліум)

C15H11O5

Естрогенна, 
антиоксидантна, 
гіпоглікемічна, 
протизапальна

К/л тк. HL-60 7,8 мкM 44, 72, 100

Рутин
(3-О-рутинозид

кверцетину)
C27H30O16

Антиоксидантна, 
противірусна, 

протигрибкова, 
антиалергічна, 
протизапальна, 

гепатопротекторна

К/л тк. CCRF-HSB-2 > 40 мкM

28, 85, 105, 
110

Легені A549 > 40 мкM
Шкіра B16 melanoma 4A5 > 40 мкM

Р/п TGBC11TKB > 40 мкM
Силімарин

(3, 5, 7-три-гідрокси-
2-(3-(4-гідрокси-

3-метокси-феніл)-2-
(гідрокси-метил)-

1,4-бензодіоксан-6-іл)-
4-хроманон)

C25H22O10

Антиоксидантна, 
гепатопротекторна, 
кардіопротекторна, 
нейропротекторна, 

протизапальна, 
діуретична

К/л тк. HL-60 > 40 мкM

21, 82, 110

Печінка Hepa 1c1c7 12 мкM

Таксифолін
(3, 5, 7, 3, 4-пента-

гідрокси-флаванон)
C15H12O7

Імуномодулююча, 
антиоксидантна, 

гепатопротекторна, 
протизапальна, 

дезінтоксикаційна

К/л тк. CCRF-HSB-2 > 40 мкM

28, 30, 52, 
53, 101, 110

Легені A549 > 40 мкM
Шкіра B16 melanoma 4A5 > 40 мкM

Р/п TGBC11TKB > 40 мкM

Тангеретин
(5, 6, 7, 8, 4-пента-
метокси-флавон)

C20H20O7

Антимутагенна, 
протизапальна, 
антиоксиданта, 

антиатеросклеротична, 
протимікробна

М/з MCF-7 0,34 мкM

28, 65, 75, 
107

М/з MDA-MB-435 1,3 мкM
Т/к HT-29 1,6 мкM

К/л тк. CCRF-HSB-2 7,2 мкM
Легені A549 12,0 мкM
Легені DMS-114 3,2 мкM

Простата DU-145 0,54 мкM
Шкіра SK-MEL-5 0,27 мкM

Р/п TGBC11TKB 5,9 мкM
Т/к SW-480 16 мкM

Фізетин
(3, 7, 3, 4-тетра-

гідрокси-флавон)
C15H10O6

Протизапальна, 
антиалергічна, 

антиоксидантна

Т/к HCT-116 541,6 мкM

22, 63, 58, 
110, 118

Т/к HT-29 239,8 мкM
К/л тк. HL-60 16 мкM

Г/ш HSC-2 39 мкM
Р/п HSC-3 188 мкM
П/з AsPC-1 38 мкM
С/п HSG 375 мкM

Хризин 
(5, 7 дигідрокси-

флавон)
C30H44O7

Протизапальна, 
антиоксидантна, 
протимікробна, 
гіпоглікемічна, 
анксіолітична, 

гепатопротекторна

Ш/м HeLa 13 мкM

34, 109
Н/ф KB 13 мкM

Шкіра B16-F0 22 мкM
Шкіра LM-3 17 мкM

Примітка: IК50 – інгібуюча концентрація проліферації 50 % клітин; Сечовий міхур – С/м.; Кровотворна та лімфоїдна 
тканини – К/л тк.; Молочна залоза – М/з; Товстий кишківник – Т/к; Ротова порожнина – Р/п; Сполучна тканина – Спол. тк.; Шийка матки 
– Ш/м; Слинні протоки – С/п; Голова і шия – Г/ш; Підшлункова залоза – П/з; Назофарингальна – Н/ф; Головний мозок – Г/м;
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Тому, на нашу думку, такі сполуки можуть успішно ви-
користовуватись як препарати-коректори онкотерапії ци-
тостатичної терапії. 

Серед механізмів певної протипухлинної дії флаво-
ноїдів слід зазначити їх здатність до модуляції сигнальних 
шляхів, залучених до регуляції проліферації пухлинних 
клітин, індукцію апоптозу або диференціювання клітин, 
а також інгібування ангіогенезу та подолання лікарської 
резистентності. Слід зазначити, що реалізація цитоток-
сичних ефектів флавоноїдів може відбуватися за рахунок 
різних процесів загибелі клітин [18]. 

В цілому, питання впливу структури флавоноїдів на 
протипухлинну активність на сьогодні залишається до 
кінця не вирішеним. Так встановлено, що наявність у мо-
лекулі флавоноїдів C2-C3 подвійного зв’язку у С-кільці 
сприяють цитотоксичному ефекту [9]. Однак в інших до-
слідженнях флавоноїдів встановлено, що даного ефекту не 
викликає не тільки нарингенін, в молекулі якого подвійний 
зв’язок між 2 та 3-м атомами вуглецю С-кільця відсутній, 
але й апігенін і морин, в молекулі яких такий зв’язок на-
явний. Серед флавоноїдів, що проявляють цитотоксичну 
активність, є речовини, які містять як гідроксильні групи, 
так і речовини, у молекулах яких жодної гідроксильної 
групи немає (флавон і 7,8-бензофлавон). При цьому наяв-
ність додаткового бензольного кільця в молекулі бензоф-
лавону призводить до збільшення токсичності та цитоток-
сичної дії у порівнянні з такими у флавону [18]. 

Встановлено, що цитотоксичні ефекти флавонів та 
флавонолів не залежать від загальної кількості гідрок-
сильних груп у молекулах цих речовин [47]. Проте певні 
закономірності відзначаються щодо зв’язку між активніс-
тю флавоноїдів та положенням гідроксильних груп. Так, 
хризин та галангін, на відміну від кверцетину, морину і 
нарингеніну, не мають гідроксильних груп у В-кільці. 
Саме хризин та галангін мають найбільш потужну цито-
токсичну активність, тоді як морин і нарингенін є прак-
тично нетоксичними флавоноїдами. Виняток у цьому від-
ношенні складає лише кверцетин. Порівняно з хризином 
апігенін має додаткову гідроксильну групу в положенні 
4′- B-кільця. При цьому хризин є більш токсичним, ніж 
апігенін. Морин відрізняється від кверцетину лише наяв-
ністю гідроксильних груп в ортоположенні В-кільця (2′, 
4′- замість 4′, 5′), що також є важливим для прояву цито-
токсичного ефекту цих сполук [18].

Багатьма дослідниками цитотоксична активність фла-
воноїдів щодо пухлинних клітин пов’язується з їх антиок-
сидантними властивостями. Однак останнім часом пока-
зано, що цитотоксична дія флавоноїдів в експерименті не 
корелює з антиоксидантною активністю [48].

Антиоксидантна дія флавоноїдів базується на таких 
механізмах [1]:

1) радикал-утилізуюча активність щодо активних форм 
кисню і вторинних продуктів пероксидації ліпідів, реалі-
зована при безпосередній взаємодії з біорадикалами;

2 ) хелатування металів змінної валентності, які беруть 
участь в утворенні вільних радикалів, що запобігає утво-

ренню активних форм кисню;
3) інгібітування деяких прооксидантних ферментів або 

активація інших ендогенних антиоксидантів.
Слід відзначити, що найбільш значущими особливос-

тями структури флавоноїдів у реалізації антиоксидант-
ного потенціалу вважають наявність двох гідроксильних 
груп (у положеннях 3′ і 4′) у В-кільці, подвійного зв’язку 
між 2 та 3-м атомами вуглецю С-кільця (у сполученні з 
4-оксогрупою), а також гідроксильних груп у положеннях 
С-3, С-5 та/або С-7 (два останніх в А-кільці) (див. Рис.) 
[49]. Узагальнюючи наявні дані, можна виділити флаво-
ноли як групу флавоноїдів з вираженою антиоксидантною 
активністю.

Протизапальна активність флавоноїдів пов’язана з 
впливом на різні ланки ланцюга запальної реакції, реалі-
зується за рахунок інгібування індукції тканинних медіа-
торів запалення – цитокінів та метаболітів арахідонової 
кислоти. Вона обумовлюється наявністю у молекулах 
флавоноїдів С2-С3 подвійного зв’язку, оксогрупи в поло-
жені 4 кільця С та гідроксильної групи в положені 3 кільця 
С та в положені 4’ кільця В (див. рис.). При вивченні про-
тизапальної дії різних класів флавоноїдів було встановле-
но, що вона збільшується у ряді флавоноли ← флаванони 
← флавони [1].

Механізм гепатопротекторної дії флавоноїдів обумо-
влений інгібуванням гіалуронідази та катехол-O-метил-
трансферази, впливом на транспортні АТФази, фосфодіес-
терази циклічних нуклеотидів, протеїнкінази, фосфоліпази 
А2, циклооксигенази, ліпоксигенази та інших ферментів. 
Інгібуюча активність флавоноїдів на вказані ферменти 
нерідко в кілька разів, навіть у десятки разів, перевищує 
аналогічну активність інших препаратів того ж механізму 
дії [3, 4, 13].

Таким чином, деякі представники класу флавоноїдів 
завдяки поєднаню різних фармакологічних активностей, 
зокрема цитотоксичної, гепатопротекторної, антиокси-
дантої і протизапальної дії, а також відсутності побічних 
ефектів, можуть бути використані як препарати-коректо-
ри цитостатичної хіміотерапії. Крім того, вони можуть 
виступати в ролі агентів-ініціаторів цитостатичних за-
собів, потенціюючи їх дію.

Рис. Загальна структура молекули флавоноїдів
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В огляді висвітлені питання можливості використання флавоноїдів 
як потенційних лікарських засобів при проведені цитостатичної тера-
пії. Проведено аналіз впливу окремих структурних фрагментів флаво-
ноїдів на прояв цитотоксичної, гепатопротекторної, антиоксидантної та 
протизапальної активності. Проаналізовані первинні експериментальні 
дослідженя флавоноїдів вказують на перспективність їх застосування в 
оптимізації цитостатичної терапії в онкології.
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В обзоре освещены вопросы возможности использования флавонои-
дов как потенциальных лекарственных средств при проведении цитоста-
тической терапии. Проведен анализ влияния отдельных структурных 
фрагментов флавоноидов на проявление цитотоксической, гепатопро-
текторной, антиоксидантной и противовоспалительной активности. 
Проанализированые первичные экспериментальные исследования фла-
воноидов указывают на перспективность их применения в оптимизации 
цитостатической терапии в онкологии.

N. I. Sharykina, E. Y. Konovalova, O. O. Tcurkan,
T. V. Dmitrotsa, T. V. Kovalchuk, O. V. Gergel,
E. M. Gergel, O. V. Mishchenko, E. P. Kolyadych
FlaVONOIDS А POTENTIal MEDICaMENTS 
aCCOMPaNIMENT CYTOSTaTIC ThEraPY IN ONCOlOGY
(rEVIEw)

Keywords: flavonoids, antioxidanteffects, hepatotoxicity, cytostatic 
therapy, chemotherapy correctors.

The review illuminated the possibility to use flavonoids as potential drugs 
in cytostatic therapy conducted. The analysis of the impact of individual 
structural fragments of flavonoids on expression of cytotoxic, hepatoprotective, 
antioxidant and anti-inflammatory activity. Analyzed initial experimental 
studies of flavonoids indicate promising applications in optimization cytosta-
tic therapy in oncology.



В связи с увеличением в структуре инфекционно-
воспалительной патологии удельного веса заболеваний 
вирусной этиологии все чаще при иммунофармакологи-
ческом тестировании фармпрепаратов оценивается их 
действие на механизмы антивирусного иммунитета. Фак-
торы врожденного иммунитета с выраженной антивирус-
ной направленностью действия, такие как естественные 
цитотоксические клетки (ЕЦК), фагоцитирующие клет-
ки в значительной степени связаны с системами интер-
ферона и других цитокинов, что определяет назначение
препаратов с подобным влиянием при вирусных инфек-
циях [2, 3, 5, 10]. В связи с широким применением фи-
топрепаратов в клинической практике, представлялось це-
лесообразным исследовать действие некоторых из них на 

активность факторов врожденного противовирусного им-
мунитета, возможность усиления продукции различных 
интерферонов клетками лимфоидных органов in vitro. В 
настоящей работе было исследовано действие препарата 
BNO 10.30 (Имупрет) компании Бионорика АГ (Герма-
ния) на функциональные и фенотипические характерис-
тики клеток небных миндалин больных хроническим тон-
зиллитом in vitro. Противовоспалительный фитопрепарат 
Имупрет компании Бионорика АГ представляет смесь 
стандартизированных по уровню кверцетина и других 
флавоноидов в экстрактах из 7 растений: корня алтея, 
цветков ромашки, травы полевого хвоща, листьев ореха, 
травы тысячелистника, коры дуба и травы одуванчика. 
При этом иммуномодули-рующие свойства приписыва-
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лись первым трем компонентам на основе исследований 
активности фагоцитоза макрофагами и гранулоцитами 
крови [12]. 

Материал и методы исследования
Исследования in vitro проведены на клетках небных 

миндалин 15 детей в возрасте от 7 до 14 лет, которым по 
показаниям была проведена тонзиллэктомия. Получение 
клеточного материала из ткани миндалин проведено в 
соответствии с рекомендациями О. Ф. Мельникова [7] и 
И. П. Кайдашева [4]. Культивирование клеток проводи-
ли в питательной среде RPMI-1640 с добавками (L-глю-
тамин, эмбриональная телячья сыворотка 5 % (Serva), 
гентамицин 40 мкг/мл) в течение 24 часов с различными 
концентрациями препарата: 1, 2, 3. Контролем служили 
образцы культивируемых клеток миндалин без препа-
рата, где определяли исходный уровень активности че-
рез 24 часа культивирования. Разведение препарата «1» 
соответствовало добавлению к клеткам 0,1 мл водно-
солевого экстракта, содержащего 1 измельченную таблет-
ку препарата BNO 10.30 в 5 мл раствора Хэнкса и стери-
лизованного пропусканием через фильтр типа Millipore 
(Чехия). Разведение «2» соответствовало 0,2 мл, а «3» –
0,3 мл указанного раствора. Через 18 часов культиви-
рования определяли клеточную цитолитическую актив-
ность клеток в отношении эритроцитов цыплят [8] по 
спектрофотометрическому методу (анализатор Stat-Fax 
2100, США) и активность фагоцитоза в отношении частиц 
латекса [8] по относительному содержанию клеток, участ-
вующих в фагоцитозе (фагоцитарный показатель, ФП).

Методом розеткообразования с использованием мо-
ноклональных антител [9] и реактивов Витебского уни-
верситета (Беларусь) микроскопически определяли число 
клеток с фенотипом CD 56 (естественные цитолитические 
клетки) и CD 25 (активированные клетки). 

В надосадочной жидкости после культивирования кле-
ток определяли содержание α и γ интерферона иммуно-
ферментным методом с помощью набора реактивов ООО 
«Протеиновый контур» (Спб, РФ) и указанного выше им-
муноферментного анализатора. Материалы статистически 
обработаны с применением непараметрического критерия 
«U» [1].

Результаты исследования и их обсуждение
При исследовании влияния препарата BNO 10.30 на 

экспрессию клеток с антигеном CD 56 в культуре клеток 
небных миндалин отмечено, что фитопрепарат BNO 10.30 
в разведении «2» увеличивал (табл. 1) число CD 56+ кле-
ток, относящихся к естественным цитотоксическим клет-
кам (Л. В. Ковальчук, 2003), увеличение числа клеток с 
фенотипом CD 25+ наблюдалось в виде тенденции при 
разведении фитопрепарата «2» и «3». 

При исследовании цитолитической активности кле-
ток миндалин было установлено, что фитопрепарат при 
24-часовой инкубации достоверно увеличивал деструк-
тивную активность ЕЦК миндалин по сравнению с конт-

ролем (рис. 1) в разведении «2» (р < 0,05), при этом же раз-
ведении фитопрепарата отмечено и достоверное усиление 
фагоцитарной активности с 50,2 до 70,6 % (рис. 2). 

Определение уровня продукции интерферонов в 
культуре клеток миндалин позволило выявить достоверное 
повышение продукции α-интерферона в культурах с BNO 
10.30 в разведениях «2» и «3» (табл. 2), а повышение 
уровня γ-интерферона наблюдалось при всех разведениях 
фитопрепарата.

Кроме того, в отношении продукции γ-интерферо-
на было выявлено, что в культурах с низким исходным 
уровнем γ-интерферона практически всегда наблюдалась 

Таблица 1
Влияние препарата BNO 10.30 в различных разведениях на 
экспрессию CD 25, CD 56 на клетках небных миндалин in vitro 

Маркеры
Относительное содержание клеток, % (M ± m)

Исходный Разведение 
«1»

Разведение
«2»

Разведение 
«3»

СD 25 12,5 ± 2,5 13,3 ± 3,5 17,0 ± 5,2 17,6 ± 4,5
CD 56 20,2 ± 3,3 25,5 ± 5,2 36,6 ± 4,5* 30,2 ± 4,5

Примеч.: * – достоверно к исходному уровню (р < 0,05)

Рис. 2. Влияние препарата BNO 10.30 на фагоцитарную 
активность клеток миндалин в культуре. Р к-2 < 0,05

Рис. 1. Влияние фитопрепарата на уровень активности 
ЕЦК миндалин in vitro (% деструкции мишеней)

Обозначения: 1, 2, 3 разведения фитопрепаратов; 
К – контроль (исходный уровень без препарата).

Достоверные различия: Р2-К < 0,05 
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стимуляция продукции этого цитокина, тогда как в куль-
турах с высоким уровнем исходной спонтанной продук-
ции стимуляции не наблюдалось (рис. 3).

Полученные результаты позволяют говорить об акти-
вирующем влиянии фитопрепаратов на тканевые ЕЦК, 
функциональная активность которых, как известно, в от-
ношении многих типов клеток-мишеней при хроничес-
ком тонзиллите снижена [7, 10]. При этом активирующим 
началом деструктивной активности ЕЦК могут быть ин-
терфероны, как ранние, так и поздние [3]. Проведенные 
исследования свидетельствуют о широком спектре акти-
вирующих влияний препарата BNO 10.30 на механизмы 
врожденного противовирусного иммунитета, прежде все-
го, за счет усиления продукции интерферонов и стимуля-
ции деструктивной активности ЕЦК. 

Выводы
1. В культурах in vitro с клетками миндалин боль-

ных хроническим тонзиллитом показано, что контакт 
иммуноцитов с фитопрепаратом Имупрет приводит к 
повышению числа клеток с экспрессией антигена CD 
56 и усилению активности фагоцитоза.

2. Фитопрепарат BNO 10.30 оказывает стимулиру-
ющее влияние на активность тканевых естественных 
цитолитических клеток в условиях эксперимента in 
vitro.

3. Спонтанная продукция α- и γ-интерферонов 
клетками миндалин in vitro достоверно стимулируется 
препаратом BNO 10.30. 

Таблица 2
Влияние различных концентраций препаратов на спонтан-
ную продукцию α- и γ-интерферонов клетками миндалин
in vitro (пг/мл)

Группы Число 
проб

Разведения препаратов
1 2 3

Имупрет (α) 45 10,6
(5-16)

13,8*
(13-20)

6,6
(0-12)

Без препарата (α) 15 5,5 (1-9)

Имупрет (γ) 45 16,6
(7-29)*

17,8*
(13-22)

17,9
(7-16)*

Без препарата (γ) 15 9,5 (5-12)
Примеч.: * р < 0,05 по отношению к группе «без препарата»

Рис. 3. Влияние имупрета на продукцию γ-интерферона 
клетками небных миндалин in vitro 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛьНЕ ДОСЛІДжЕННЯ ВПЛИВУ 
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Досліджено in vitro вплив препарату BNO 10.30 (Імупрет) на екс-
пресію на клітинах мигдаликів антигенів CD 56, CD 25, активність ПЦК, 
фагоцитууючих клітин, а також спонтанну продукцію ними інтерфе-
ронів α і γ.

Під час культивування in vitro клітин мигдаликів з різними кон-
центраціями препарату виявлявся стимулюючий ефект по відношенню 
до функціональної активності тканинних ПЦК і фагоцитуючих клітин. 
Досліджуваний препарат мав стимулюючий вплив на продукцію α- і γ-
інтерферонів у культурі in vitro.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
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ПРОТИВОВИРУСНОГО ИММУНИТЕТА IN VITrO

Ключевые слова: фитопрепарат, противовирусный иммунитет, ин-
терфероны, культура in vitro.
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Исследовано in vitro влияние препарата BNO 10.30 (Имупрет) на 
экспрессию на клетках миндалин антигенов CD 56, CD 25, активность 
ЕЦК, фагоцитирующих клеток а также спонтанную продукцию ими ин-
терферонов α и γ.

При культивировании in vitro клеток миндалин с различными кон-
центрациями препарата выявлялся стимулирующий эффект в отноше-
нии функциональной активности тканевых ЕЦК и фагоцитирующих 
клеток. Исследованный препарат оказывал стимулирующее влияние на 
выработку α- и γ-интерферонов в культуре in vitro. 

O. F. Melnikov, N. a. Peleshenko, a. D. Pryluzkaia,
O. G. rylskaia, a. Y. Bredun, l. D. Kryvohatskaia
EXPErIMENTal rESEarCh OF aN INFlUENCE OF 
PhYTOPrEParaTE BNO 10.30 ON aNTIVIrUS IMMUNITY 
MEChaNISMS IN VITrO

Keywords: phytopreparation, antiviral immunity, interferons, culture in 
vitro.

Researched influence of preparate BNO 10.30 (Imupret) in vitro on tonsils 
cells expression of antigens CD 56, CD 25, NCC activity, phagocytic cells as 
well as their spontaneous production of interferons α and γ.

While cultivating in vitro tonsils cells with different concentrations of 
preparate, detects stimulating effect regarding functional activity of tissue 
NCC and phagocytic cells. The researched preparate reached the α- and γ-
interferons production in culture in vitro.



Вступление
Риносинусит (РС) является наиболее распростра-

ненным заболеванием в амбулаторной педиатрической 
практике и с одинаковой частотой встречается во всех 
возрастных группах детей [2, 6]. Известно, что частые рес-
пираторные заболевания приводят к повышению сенсиби-
лизации организма и развитию хронической патологии: 
бронхиальной астмы, аденоидитов, тонзиллитов, синуси-
тов, бронхитов [3, 4]. Причем, у детей с частыми острыми 
респираторными вирусными инфекциями поражение око-
лоносовых пазухи встречается почти в 90 % случаев. 

У детей с РС при наличии вирусного генеза, часть кле-
ток цилиндрического эпителия изменяется (дистрофия, 
метаплазия) и теряет реснички, а в его цитоплазме наблю-
даются признаки накопления секрета. Эпителий слизис-

той оболочки носа выполняет защитную функцию при ви-
русной и другой внутриклеточной инфекции [7, 12]. Под 
воздействием вируса на мерцательный эпителий полости 
носа и околоносовых пазух клетки теряют реснички, эпи-
телий становится рыхлым, развивается отек слизистой 
оболочки. Вследствие чего формируется нарушение аэра-
ции, инактивация мукоцилиарного клиренса и скопление 
серозного экссудата в просвете синусов. Снижение скоро-
сти мукоцилиарного транспорта позволяет продлить время 
контакта патогенных бактерий с клетками и способствует 
бактериальному инфицированию околоносовых пазух
[3, 9, 10]. У детей часто имеет место синдром постназаль-
ного затекания, проявляющийся стеканием экссудата по 
задней стенке глотки. 

В патогенезе заболеваний ЛОР-органов, кроме инфек-
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ционного агента, ведущая роль принадлежит иммунной 
системе слизистих оболочек носа и глотки, а также общим 
реакциям гуморального и клеточного иммунитета [3].

Ведущей задачей при лечении РС является устранение 
воспалительного отека слизистой оболочки и восстанов-
ление аэрации и дренирования синуса. Однако воспали-
тельные явления в слизистой оболочке не проходят за этот 
короткий срок, а более длительное применение сосудосу-
живающих средств может привести к развитию медика-
ментозного ринита [2, 7]. В связи с этим рекомендуется 
назначение интраназальных топических стероидов, обла-
дающих выраженными противовоспалительным и проти-
воотечным эффектами. Следует отметить, что назальные 
стероиды для лечения синусита рекомендуется назначать 
детям не ранее, чем с 12 лет [6]. В связи с этим, в возраст-
ной группе до 12 лет терапия растительными препаратами 
имеет особое значение.

Наше внимание привлек новый препарат раститель-
ного происхождения эсберитокс. В состав фитопрепарата 
включены экстракты корня эхинацеи пурпурной, корня 
эхинацеи паллиды, корневища баптизии красильной и 
листьев туи западной. Корни и трава эхинацеи содержат 
эфирное масло, смолы, фитостерины, углеводы, изобути-
ламиды, жирное масло. В растении обнаружено 7 групп 
биологически активных веществ: полисахариды, флаво-
ноиды, производные кофеиновой кислоты, эссенциальные 
липиды, алкиламиды, витамины и микроэлементы [11]. 
Эхиназиды, хлорогеновая кислота, синарин, являющиеся 
производными кофеиновой кислоты, повышают сопро-
тивляемость организма к инфекционным и вирусным за-
болеваниям, ускоряя процесс выздоровления. Эхинацин, 
содержащийся в корнях растений, обладает кортизоно-
подобной активностью, ускоряет заживление ран. У эхи-
нацеи богатейший минеральный состав: калий, кальций, 
серебро, литий, сера, молибден, никель, барий, бериллий, 
ванадий, марганец, а также важные для иммунной систе-
мы цинк, селен, кобальт. Эхинацея вызывает гибель не-
которых бактерий, вирусов, грибов. Экстракты эхинацеи 
угнетают рост стафилококков, стрептококков, кишечной 
палочки. Эффективность эхинацеи доказана в экспери-
ментах и клинических исследованиях, выявлена стабили-
зация эпителиальных барьеров, усиление фагоцитарной 
активности, стимуляция синтеза интерферона, повышение 
активности киллерных клеток, усилиление антителогене-
за [11]. Доказана нормализация числа лейкоцитов, осо-
бенно гранулоцитов с активизацией фагоцитоза. Биологи-
чески активные вещества эхинацеи пурпурной подавляют 
размножение микроорганизмов в организме человека и 
способствуют уничтожению болезнетворных бактерий. 
Кроме того, установлено противовирусное действие тра-
вы эхинацеи пурпурной в отношении возбудителей респи-
раторных инфекций и герпеса [11]. 

Испытания баптизии красильной (Baptisia tinctoria) 
были опубликованы д-ром Томпсоном в 1857 году по 
применению травы баптизии у больных брюшным тифом 
[11]. Активность баптизии проверена на большом коли-

честве брюшнотифозных больных, и это средство продол-
жает считаться в гомеопатии лучшим при брюшном тифе. 
Кроме лечения брюшного тифа, эффективность баптизии 
красильной показана при самых различных инфекцион-
ных болезнях, особенно при их склонности к септическо-
му течению. По механизму действия баптизия красильная 
аналогична эхинацее, особенно при тяжелой форме скар-
латины и при флегмонозной ангине [11]. Установлено, 
что баптизия красильная активизирует В-лимфоциты, что 
способствует синтезу антител, т. е. формирует специфи-
ческий иммунитет.

Химический состав туи западной (Thuja occidentalis) 
изучен очень мало. Известно, что древесина туи содер-
жит до 0,12 % эфирного масла желтого цвета, флавоно-
иды группы флаван-3-олу, дубильные вещества, большое 
количество смолы, туин, пилен, пинин, следы сапонинов, 
флавоноиды, аромадендрин и токсифолин, пинипикрин. 
В состав эфирного масла входят гликозид туйон, пинен, 
кариофилен, видрен, цедрол, сабинен, борнеол, тропо-
лоновые циклы, хинокитиол, сесквитерпеновый спирт и 
сесквитерпеновый углеводород, пилен, фенхон, горькое 
вещество пиницикрин [11]. Эфирное масло туи обладает 
фитонцидными свойствами, проявляющееся подавлени-
ем роста патогенной микрофлоры даже в разбавлениях 
1:800-1:16000 [11]. Фунгистатическая активность эфир-
ного масла туи в несколько раз превышает фунгистати-
ческую активность эфирных масел других видов хвойных, 
например пихты. Однако основным преимуществом туи 
при неблагоприятной экологической обстановке является 
иммуностимулирующее действие. Туя вместе с эхинаце-
ей пурпурной относятся к наиболее активным раститель-
ным иммуностимуляторам – они стимулируют фагоци-
тоз, усиливают выработку Т-клеток, увеличивают синтез 
интерлейкина-2 (IL-2), ускоряют дифференцирование 
В-лимфоцитов, за счет чего проявляется противовирус-
ная активность [3, 11]. Доказано, что отвары и настойки 
из туи западной обладают мочегонным, противовоспали-
тельным, противоаллергическим свойствами, регулирует 
обменные нарушения, а также нормализуют функцию 
надпочечных желез [1, 11]. Масло туи западной в виде ин-
галяций рекомендуется при застойных явлениях в легких 
и бронхах. 

Целью представленного исследования была оценка 
растительного препарата эсберитокса как средства меди-
цинской реабилитации больных с рецидивирующими ри-
носинуситами. 

Работа выполнена соответственно основного плана 
научно-исследовательских работ ГЗ «Луганский госу-
дарственный медицинский университет» по теме «Кли-
нико-иммунологическая характеристика и оптимизация 
лечения больных риносинуситами» (№ госрегистрации 
0109U000376). 

Материалы и методы исследования
В исследование были включены 68 детей в возрасте 

от 6 до 14 лет, у которых выставлен диагноз рецидивиру-
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ющий РС. Количество рецидивов заболевания за послед-
ний календарный год не менее 3, длительность хроничес-
кой патологи придаточных пазух носа от 3 до 10 лет. Из 
исследования были исключены больные с аллергическим 
ринитом, поллипозным РС.

Методы исследования включали сбор анамнестичес-
ких данных, общий осмотр, термометрию, риноскопию, 
оценку формулы периферической крови, оценку состоя-
ния носового дыхания, а также клиническое обследование 
– характер и степень ринореи, состояние транспортной 
функции слизистой оболочки полости носа по Воячеку 
с использованием угольного порошка. Использовали 4-
балльную шкалу оценки состояния больного: отсутствие 
симптомов – 0 баллов, минимальные симптомы – 1 балл, 
выраженные симптомы – 2 балла, максимальная выражен-
ность – 3 балла. Максимальное количество баллов у паци-
ентов составило 14, минимальное – 4. 

Для определения неспецифической резистентности 
организма больных изучали активность макрофагально-
фагоцитирующей системы (МФС). Исследование фагоци-
тарной активности моноцитов (ФАМ) проводили чашечко-
вым методом с использованием суточной культуры Staph. 
aureus (штам 505) [1, 8]. Подсчитывали показатели ФАМ: 
фагоцитарное число (ФЧ), фагоцитарный индекс (ФИ), 
индекс атракции (ИА) и индекс переваривания (ИП). 

Все обследованные дети были распределены на две 
группы – основную (n = 32) и сопоставления (n = 36). Па-
циентам основной группы в качестве медицинской реаби-
литации (после снижения острой симптоматики ОРВИ и 
рецидива РС) назначали эсберитокс: детям до 12 лет – по 
2 таблетки, детям старше 12 лет – по 3 таблетки. Препарат 
больные принимали сублингвально, трижды в день в тече-
ние 10-14 дней. Больным группы сопоставления назнача-
ли поливитамины в комбинации с адаптогенами (настойка 
лимонника китайского или пиона) [6, 7]. При использова-
нии эсберитокса у пациентов не было зарегистрировано 
никаких побочных эффектов или аллергических реакций.

Все реконвалесценты были обследованы трижды: 
перед началом использования препарата, в период ме-
дицинской реконвалесценции после окончания приема 
препаратов (через 3-4 недели) и в периоде диспансерного 
наблюдения (на протяжении 11-12 месяцев). 

Математическую обработку полученных результа-
тов проводили при использовании пакетов лицензиро-

ванных программ Microsoft Office 2003, Microsoft Excel 
Stadia 6.1/prof и Statistica. При этом использовали основ-
ные принципы статистических методов в клинических 
исследованиях [5].

Результаты исследования и их обсуждение
Выраженность остаточных явлений после рецидива РС 

(до начала курса медицинской реабилитации) у больных 
основной группы составила 10,8 ± 1,6 баллов, в группе со-
поставления – 11,1 ± 1,5 баллов (Р < 0,01). Обследованные 
обеих групп отмечали расстройства сна (трудность засы-
пания, поверхностный сон с обилием сновидений, раннее 
пробуждение), вегетативные нарушения (зябкость, потли-
вость, приступы сердцебиения). Астенический синдром 
сопровождался эмоциональной лабильностью, ощущени-
ем слабости, снижением физической активности и рабо-
тоспособности. 

При изучении МФС до начала медицинской реабилита-
ции установлены изменения показателей ФАМ: снижение 
ФИ, ИА и ИП, тогда как и ФЧ достигал нижней границы 
нормы. Причем эти нарушения иммунологических пока-
зателей были одинаковыми в обеих группах (основной 
и сопоставления) обследованных детей с рецидивными 
формами РС (см. таблицу). 

При повторном обследовании (после завершения курса 
медицинской реабилитации) в группе реконвалесцентов, 
принимавших эсберитокс, выраженность клинических 
симптомов составляла 4,2 ± 0,3 баллов, а в группе сопо-
ставления – 8,4 ± 0,7 баллов (Р < 0,01). Индивидуальный 
анализ показал, что отделяемое из носа отмечалось у 
29 пациентов (90,6 %) основной группы, причем в боль-
шинстве случаев (65,5 %) его количество было незначи-
тельным. В группе сопоставления, больные которой не 
получали эсберитокс, динамика изменения выраженнос-
ти симптомов отставала на 3-4 дня. Так, уменьшение ко-
личества носоглоточного секрета было у 16 пациентов 
(44,4 %), причем оно имело водянистую или прозрачною 
консистенцию. У остальных обследованных отделяе-
мое из носа характеризовалось как слизистое. У 3 детей 
(9,4 %) основной группы после завершения медицинской 
реабилитации с вкючением эсберитокса наблюдалось зна-
чительное затруднение носового дыхания, и у 5 пациентов 
(15,6 %) сохранялась заложенность носа средней степени 
выраженности. В группе сопоставления, дети в которой 

Таблица 
Эффективность эсберитокса в курсе медицинской реабилитации детей с рецидивным РС (М ± m)

Показатели
Основная группа (n = 32) Группа сопоставления (n = 36)

Р
до реабилитации после реабилитации до реабилитации после реабилитации 

ФИ, % 17,6 ± 0,8 25,5 ± 1,1* 17,9 ± 0,9 20,7 ± 1,6 < 0,05
ФЧ 3,5 ± 0,1 3,9 ± 0,2* 3,6 ± 0,1 3,6 ± 0,1 > 0,05
ИА, % 8,8 ± 0,8 11,8 ± 0,6 8,6 ± 0,7 10,4 ± 0,5 > 0,05
ИП, % 14,9 ± 0,6 25,7 ± 1,4* 15,1 ± 0,7 19,5 ± 1,6 < 0,01

Примечание: достоверность разницы показателей в группах до и после медицинской реабилитации при значениях Р: * – < 0,05, 
** – < 0,01, *** – < 0,001; Р – достоверность разницы между показателем в основной группе и группе сопоставления после завершения 
медицинской реабилитации



М е д и ц и н а

—Фітотерапія. Часопис — № 2, 2014 ———20

1. Иммунологические методы / Под ред. Г. Фримеля: пер. с нем. – М.: 
Медицина, 1987. – 472 с.

2. Карпова Е. П. Риносинусит в детской практике / Е. П. Карпова // 
Леди Вита. – 2009. – № 3 (50). – С. 53.

Л і т е р а т у р а

принимали комбинацию поливитаминов и адаптогенов, 
заложенность носа и затрудненность дыхания сохраня-
лись в 22,2 % и 36,1 % случаев соответственно. Таким 
образом, полученные результаты достоверно продемонс-
трировали эффективность медицинской реабилитации с 
помощью эсберитокса.

При исследовании состояния неспецифического звена 
иммунитета у пациентов основной группы была отмечена 
более быстрая нормализация показателей по сравнению 
с группой сопоставления. Так, после окончания приема 
курса медицинской реабилитации (в среднем на 20-28 
день), у 26 больных (81,3 %) основной группы и 19 па-
циентов (52,8 %) группы сопоставления, отмечалось 
улучшение показателей ФАМ. В группе реконвалесцен-
тов, принимавших эсберитокс, ФИ повышался в 1,45 раза
(Р < 0,05) и достигал нижней границы нормы (при норме 
26,9 ± 1,1 %; Р > 0,05). В то же время, нами выявлена 
нормализация ИА и ИП: ИА – 11,8 ± 0,6 % (при норме 
12,0 ± 0,3 %; Р > 0,05), ИП – 25,7 ± 1,4 % (при нор-
ме 26,0 ± 0,8 %; Р > 0,05). В группе сопоставления, дети 
которой принимали комплекс поливитаминов и адапто-
генов в периоде ранней реконвалесценции рецидива РС, 
положительная динамика показателей ФАМ была менее 
выражена. Поэтому, после завершения курса медицинской 
реабилитации, ФИ повышался в 1,16 раза (Р > 0,05), одна-
ко был ниже аналогичного показателя в основной груп-
пе в 1,23 раза (Р < 0,05). Значение ИА повысилось в 1,21 
раза (Р < 0,05), хотя было меньше ИА у больных основ-
ной группы в 1,13 раза (Р < 0,05); показатель ИП повы-
шался относительно первоначального значения в 1,29 раза 
(Р < 0,05) и ниже этого индекса в группе сопоставления 
в 1,32 раза (Р < 0,05). Таким образом, назначение курса 
медицинской реабилитации с помощью фитопрепара-
та эсберитокса патогенетически обосновано, поскольку 
способствует нормализации функционального состояния 
МФС. 

Критериями терапевтической эффективности препара-
та эсберитокса считали общее количество рецидивов РС, 
развившихся за календарный год (период диспансерного 
наблюдения) и общее количество дней нетрудоспособ-
ности (непосещения детских или школьных учреждений). 
В основной группе ни одного рецидива воспалительного 
процесса в придаточных пазухах носа на протяжении 12 
месяцев не было зарегистрировано у 9 больных (37,5 %), 
до 10-9 месяцев – у 15 пациентов (46,9 %), до 8-6 месяцев 
– у 5 пациентов (15,6 %), до 5-3 месяцев – у 3 пациентов 
(9,4 %). Длительность клинической ремиссии РС в груп-
пе сопоставления не превышала 6 месяцев (19 больных – 
52,8 %), до 5-3 месяцев – у 15 больных (41,7 %). Необхо-
димо отметить, что у 2 обследованных, которые прини-

мали комплекс поливитаминов и адаптогенов, обострение 
заболевания развилось через один месяц после последнего 
рецидива воспалительного процесса в придаточных пазу-
хах и было связано с эпизодом острой респираторной ви-
русной инфекции. Количество рецидивов на протяжении 
календарного года после завершения курса медицинской 
реабилитации в основной группе составляло 2,8 ± 0,4, в 
группе сопоставления – 5,3 ± 0,4, т. е. в 1,89 раз (Р < 0,05). 
Количество дней нетрудоспособности в основной груп-
пе в среднем составляло 212 дней, в контрольной – 321, 
при этом длительность рецидива в среднем в основной 
группе составило 8,4 ± 1,1 дней, в группе сопоставления 
– 11,2 ± 1,8 дней. 

Наиболее выраженные клинические изменения в ос-
новной группе по сравнению с группой сопоставления 
отмечались со стороны местных проявлений: улучшение 
носового дыхания и снижение выраженности ринореи, 
что подтверждали данные при определении состояния 
мукоцилиарного транспорта по методике Воячека. В про-
цессе наблюдения при риноскопии у большинства паци-
ентов основной группы наблюдалось более выраженное и 
быстрое снижение отека слизистой оболочки. Темпы вос-
становления транспортной функции слизистой оболочки 
полости носа также были более быстрыми у пациентов 
основной группы. 

У большинства пациентов (22 детей – 68,8 %) основной 
группы после проведенного курса медицинской реабили-
тации с помощью эсберитокса, сохранялись показатели 
ФАМ. В группе сопоставления нарушения иммунного 
статуса отмечены у 5 детей, преимущественно в виде сни-
жения функциональной активности неспецифической 
резистентности, особенно значения ФИ и ИП, что свиде-
тельствовало о развития вторичного иммунодефицита.

Таким образом, доказано, что включение фитопрепара-
та эсберитокса в комплекс медицинской реабилитации де-
тей с рецидивными формами воспалительного процесса в 
придаточных пазухах носа, вызывает улучшение иммуно-
логических показателей и вероятность развития рецидива 
РС. Профилактика развития рецидивов хронического ри-
носинусита в детском возрасте способствует сокращению 
группы часто болеющих детей, снижает риск развития у 
них вторичного иммунодефицита. 

Выводы 
1. Использование фитопрепарата эсберитокса с це-

лью профилактики рецидивов риносинусита дает вы-
сокий терапевтический эффект и значиельно снижает 
риск развития рецидива заболевания у детей. 

2. Доказано, что эсберитокс улучшает показатели 
фагоцитарной активности моноцитов, что свидетель-
ствует о его иммунокоррегирующем действии.
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В статье описаны результаты применения фитопрепарата эсбериток-
са с целью профилактики рецидивов риносинусита, что дало высокий 
терапевтический эффект и снизило риск развития рецидива заболевания 
у детей. Было установлено, что эсберитокс улучшает показатели фагоци-
тарной активности моноцитов. 
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This article describes the results of phytopreparation esberitox to prevent 
recurrence of rhinosinusitis, which gave a high therapeutic effect and reduces 
the risk of relapse in children. It was found that improves esberitox phagocytic 
activity of monocytes.
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Слизистая оболочка (СО) среднего уха в отличие от 
других СО не подвергается постоянному воздействию 
многочисленных микробных агентов и чужеродных мак-
ромолекул. В то же время важную роль в защите СО играет 
иммунитет колонизаций, который представлен нормаль-
ной микрофлорой, заселяющей поверхность СО ротовой 
полости (РП) и выступает конкурентом для патогенных 
микроорганизмов. Необходимо отметить, что в процессе 
своей жизнедеятельности микроорганизмы с помощью 

ферментов, которые вырабатываются, и за счет фрагмен-
тов клеток, которые разрушаются, постоянно активируют 
местный иммунитет, выступая при этом естественными 
стимуляторами. Однако доказано, что воспаление в сред-
нем ухе при экссудативном среднем отите (ЭСО) в 50 % 
случаев носит асептический характер, тогда как у боль-
шинства больных из экссудата высеваются различные 
микроорганизмы [3, 4]. Причем результаты исследований 
с применением полимеразной цепной реакции обнару-
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жили, что большая часть образцов экссудата из среднего 
уха содержат живые и метаболически активные бактерии, 
которые формируют так называемые бактериальные био-
пленки [3, 5]. Надо отметить, что бактерии в биопленках в 
сотни раз устойчивее к антибиотикам, чем свободно под-
вижные бактерии. Это происходит в основном потому, 
что зрелые биопленки растут медленнее и поэтому менее 
чувствительны к антибактериальным препаратам, которые 
поражают микрооргнизмы в период размножения [4].

Наибольшее количество видов бактерий, по сравне-
нию с другими полостями, содержится в ротовой полости 
человека [3, 5]. Микрофлора полости рта является высо-
кочувствительной индикаторной системой, реагирующей 
качественными и количественными сдвигами на измене-
ния внешней и внутренней среды. На видовой и количест-
венный состав оральной микрофлоры оказывают влияние 
следующие факторы: состав и свойства смешанной слю-
ны (ротовой жидкости), состояние иммунной системы, 
наличие воспалительных процессов в полости рта и ЛОР-
органах, вредные привычки и т. д. При снижении защит-
ных сил организма появляются условно-патогенные и/или 
патогенные виды микроорганизмов, продуцирующих ток-
сины, протеазы, органические кислоты. Смешанная слю-
на или ротовая жидкость представляет собой важнейший 
биотоп РП, через которую осуществляется взаимодейс-
твие пристеночного микробиоценоза и реализуются раз-
личные регуляторные воздействия макроорганизма. 

Хлорофиллипт (Chlorophylliptum) – эвкалипта листьев 
экстракт густой, получаемый из листьев эвкалипта пруто-
видного (Eucalyptus Viminalis Labill., семейство миртовые 
– Myrtaceae) и эвкалипта шарикового (Eucalyptus globulus 
Labill., семейство миртовые – Myrtaceae). Хлорофиллипт 
– смолистая масса изумрудно-зеленого цвета со специ-
фическим запахом эвкалипта, обладающая выраженной 
антибактериальной активностью, сопоставимая с некото-
рыми антибиотиками [1, 2, 8, 11]. Хлорофиллипт обладает 
антибактериальным действием в отношении стафилокок-
ков, устойчивых к антибиотикам, а также комплексно воз-
действует на патогенетический механизм воспаления. Ан-
тимикробные свойства проявляют вещества, входящие в 
экстракт из высушенных листьев эвкалипта, в частности, 
фенолоальдегиды, или эуглобали, относящиеся к терпено-
вым производным флороглюцина [7, 9, 10]. 

Целью работы было изучение влияния хлорофилллип-
та на микробное обсеменение слизистой оболочки рото-
вой полости у больных экссудативным средним отитом в 
комплексе медицинской реабилитации. 

Материалы и методы исследования
Под наблюдение было взято 68 пациентов ЭСО в пе-

риод ранней реконвалесценции после острого или обост-
рения хронического патологического процесса в среднем 
ухе. Все больные были в возрасте 20-49 лет, из которых 42 
женщины (%) и 26 мужчин (%). 

В периоде ранней реабилитации все больные были 
разделены на две группы – основную (36 человек) и 

сопоставления (32 человека). Реконвалесценты основ-
ной группы использовали таблетки хлорофиллипта по 
50 млг (2 табл.) 3 раза в сутки, которые держали во рту до 
полного растворения. Длительность лечения препаратом 
составляла 7-10 дней. Больные группы сопоставления 
продолжали полоскать ротовую полость (РП) раствором 
фурацилина 0,02 % дважды в день. 

Все больные при выписке были обследованы лабора-
торно на оценку состояния пристеночной микрофлоры 
РП, включающую количественную оценку стрептокок-
ков, стафилококков, лактобактерий и дрожжеподобных 
грибов рода Candida. Материал для исследования брали 
натощак: пациент тщательно полоскал рот стерильным 
физиологическим раствором (10 мл), смывную жидкость 
использовали для приготовления разведений и прямого 
посева в дифференциально-диагностические среды – кро-
вяной и желточно-солевой агары, среды Эндо и Сабуро 
и специальную среду для выделения лактобактерий. По-
сев разведений испытуемой жидкости проводили в те же 
среды. Рост факультативных микроорганизмов учитывали 
через 24, 48 и 72 ч инкубации (37 и 30 °С) с последующей 
идентификацией [5].

Микробиологические исследования проводили в дина-
мике – перед началом проведения медицинской реабили-
тации (после окончания лечения острого периода ЭСО) и 
через 3 недели.

Математическую обработку полученных результатов 
проводили при использовании пакетов лицензированных 
программ Microsoft Office 2003, Microsoft Excel Stadia 6.1/
prof и Statistica. При этом использовали основные прин-
ципы статистических методов в клинических исследова-
ниях [6].

Результаты исследования и их обсуждение
Микробиологическое исследование смешанной слюны 

показало различную степень обсемененности. Диагности-
чески значимым в ротовой полости считается титр мик-
роорганизмов 105 КОЕ/мл. Такой уровень обсемененности 
отмечали у 15 % обследованных, в 68 % случаев числен-
ность микроорганизмов колебалась от 107 до 109 КОЕ/мл, 
что на 2-3 порядка превышает диагностический. Числен-
ность микроорганизмов S. mutans, S. rattus во всех пробах 
из полости рта до санации превышала 106, 107 КОЕ/мл, что 
свидетельствовало о неблагоприятном состоянии РП об-
следуемых.

Качественный анализ пристеночной микрофлоры РП 
завершился выделением 260 штаммов микроорганизмов, 
относящихся к 11 родам. При этом преобладающей была 
кокковая флора, особенно бактерии рода Streptococcus: 
S. Milleri (20 %), S. Mutans (10,7 %), S. Adjacens (5,6 %), 
S. mitior (5,3 %) и S. Sobrinus (3,8 %). Достаточно час-
то встречались представители рода Corinebacterium, в 
частности С. pyogenes (10,7 %) и C. haemoliticus (7 %). 
Значительно реже выделяли представителей ceмейства 
Enterobacteriaceae: E. coli – 2,3 %, P. morganii – 3,6 %.
Бактерии рода Bacillus выявлялись в 3,6 %, случаев, 
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дрожжеподобные грибы рода Candida обнаружены в 
46,7 % случаев. У всех обследованных нами пациентов 
диагностировано снижение количества постоянной ре-
зидентной микрофлоры – лактобацилл, стрептококков и 
вейлонелл. У большинства пациентов при резком сниже-
нии этих микроорганизмов увеличилось либо резко сни-
зилось количество коринебактерий, которые способны 
снижать окислительно-восстановительный потенциал по-
лости рта, содействуя росту и размножению анаэробов. У 
части пациентов с измененным составом коринебактерий 
увеличилось количество анаэробов (бактероидов, фузо-
бактерий, лептотрихий, стафилококков, энтеробактерий). 
И только у части пациентов из числа последних возрос 
титр грибов Candida spp. 

Больным ЭСО была проведена санация РП с исполь-
зованием хлорофиллипта. Критерием эффективности про-
веденного лечения считалось исчезновение жалоб у боль-
ных, неприятных субъективных ощущений (першение в 
горле, боль, усиливающаяся после сна или к вечеру, ощу-
щение инородного тела в глотке, сухость) уменьшение 
или исчезновение клинических симптомов (гиперемия 
и отек слизистой оболочки ротоглотки, инъецирование 
сосудов и застой слизистых выделений по задней стен-
ке глотки, увеличение и гиперемия трубных миндалин), 
а также отсутствие или уменьшение количества колоний 
микроорганизмов, в том числе и грибов рода Candida при 
культуральном исследовании.

После санации общая численность микроорганизмов 
в слюне всех обследованных пациентов была в преде-
лах нормы (не выше 105 КОЕ/мл). Такие же результаты 

показало изучение обсемененности слизистой оболочки 
РП. В смешанной слюне у обследованных ЭСО домини-
ровали представители нормальной микрофлоры: S. Milleri 
(33 %), S. Sangius (56 %), Corinebacterium spp. (22 %). 
Качественные изменения микробиоценоза проявились в 
элиминации условно-патогенных микроорганизмов, та-
ких как E. сoli, P. morganii, Enterococcus spp.

Таким образом, использование хлорофиллипта для са-
нации способствует улучшению общего состояния рото-
вой полости, которое проявляется в снижении ее общей 
обсемененности микроорганизмами, исчезновении услов-
но-патогенных видов. Улучшение гигиенического индек-
са полости рта обследуемых свидетельствует о снижении 
вероятности к хронизации и прогрессированию ЭСО. 

Выводы
1. При экссудативном среднем отите отмечались 

дисбиотические нарушения микрофлоры ротовой по-
лости с наличием патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов.

2. У больных ЭСО в периоде ранней реконвалес-
ценции помимо формирования дисбиоза СО РП вы-
явлено нарушение количественного состава микро-
организмов – повышение уровня условно-патогенной 
(до 106-107) и снижение эндогенной (до 104-103) микро-
флоры.

3. Применение хлорофиллипта в курсе медицин-
ской реабилитации больных экссудативным отитом 
показало восстановление нормальной микрофлоры 
слизистой оболочки ротовой полости.
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Значна поширеність у сучасних умовах хронічних за-
хворювань печінки, їхня схильність до прогресування, 
широкий спектр ускладнень, високі показники непрацез-
датності та навіть смертності визначають високу акту-
альність проблеми хронічних гепатитів (ХГ), їх загаль-
номедичне й соціальне значення [3, 7, 46, 48]. При цьому 
поряд з хворобами вірусного ґенезу, а також алкогольни-
ми ураженнями печінки останнім часом все більшу увагу 
привертає хронічна патологія печінки невірусного та не-
алкогольного ґенезу, так звана жирова хвороба печінки, 
зокрема неалкогольний стеатогепатит (НАСГ) та стеатоз 
печінки (СП) [47, 49, 58].

У 1980 році H. Ludwig зі співавт. сформулювали по-
няття «НАСГ» як хронічне ураження печінки в осіб, які 
не зловживають алкоголем [70]. Для даної патології ха-
рактерним є накопичення крапель жиру з появою жиро-
вих включень у гепатоцитах. Виділяють СП вогнищевий 
і дифузний [2, 7, 12, 46, 52]. При прогресуванні СП відмі-
чається його трансформація у НАСГ, причому при стеато-
гепатиті спостерігається запально-некротичний процес у 
тканині печінки дифузного характеру [2, 45, 58].

У цілому НАСГ характеризують як патологію печінки 

з хронічним відносно доброякісним перебігом, в розвитку 
якої виділяють два етапи (стадії): на першому етапі про-
ходить накопичення ліпідів (тригліцеридів) у гепатоцитах 
із формуванням СП та на другому етапі виникає вже влас-
не НАСГ з можливим подальшим формуванням фіброзу 
[7, 32, 45, 48, 73]. 

Розповсюдженість НАСГ в загальній популяції на те-
перішній час ще не встановлена. В західних країнах, від-
повідно до гістологічних прижиттєвих біопсійних дослід-
жень печінки у хворих, вона складає 7-9 % [46, 48], серед 
пацієнтів з хронічними хворобами печінки у Північній 
Італії частота виявлення НАСГ досягає 23 % [54]. За дани-
ми інших авторів розповсюдженість НАСГ серед дорос-
лого населення з хронічною патологією печінки досягає 
58 % [46, 52, 55]. За проведеними клініко-епідеміологіч-
ними дослідженнями встановлено, що НАСГ частіше зус-
трічається у жінок у 63-83 % усіх випадків стеатогепатиту, 
що обумовлено гормональними впливами та більш поши-
реним серед них ожирінням [1, 2, 7, 12]. Але існують дані, 
які свідчать про більш значне поширення НАСГ серед чо-
ловіків – до 58 % хворих [17, 45, 51, 62]. При цьому значна 
частина НАСГ залишається не діагностованою і його по-
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У проведеному обстеженні було встановлено, що при ексудативно-
му середньому отиті відзначаються дисбіотичні порушення мікрофлори 
ротової порожнини з наявністю патогенних і умовно-патогенних мікро-
організмів із зсувом їх кількісного співвідношення в бік умовно-пато-
генних мікроорганізмів. Застосування хлорофіліпту в курсі медичної ре-
абілітації хворих ексудативним отитом відновлює мікрофолору слизової 
оболонки ротової порожнини.
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В проведенном обследовании было установлено, что при экссуда-
тивном среднем отите отмечаются дисбиотические нарушения микро-
флоры ротовой полости с наличием патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов со сдвигом их количественного соотношения в сторо-
ну условно-патогенных микроорганизмов. Применение хлорофиллипта 
в курсе медицинской реабилитации больных экссудативным отитом вос-
станавливает микрофолору слизистой оболочки ротовой полости.
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MEDICal rEhaBIlITaTION OF PaTIENTS
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Keywords: eksudative otitis media, chlorophyllipt, microflora.

In the current survey, it was found that in exudative otitis media 
observed violations disbiotic microflora of the oral cavity with the presence 
of pathogenic and opportunistic microorganisms shift their quantitative ratio 
towards opportunistic pathogens. Application chlorophyllipt aware of medical 
rehabilitation of patients with exudative otitis media restores microflora oral 
mucosa.
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ширеність у загальній популяції невідома [2, 48, 32, 73].
Існують дані про випадки НАСГ у осіб віком 10-20 

років, проте більшість дослідників відзначає зростання 
захворювання у віці старше 40 років [57]. Серед загальної 
кількості пацієнтів з ХГ частка хворих на НАСГ становить 
близько 10 %, а серед хворих на невірусний цироз печінки 
(ЦП) – 30-40 % [63, 71]. За даними сучасних досліджень, 
прогресування НАСГ з формуванням стеатогепатитного 
ЦП є причиною 5-8 % усіх трансплантацій печінки, здій-
снених за останні роки у країнах Європейської спілки та 
США [47, 57, 66, 74, 77].

НАСГ належить до найбільш поширених обмінних за-
хворювань печінки, що найчастіше розвивається у осіб, 
які страждають на ожиріння, цукровий діабет, гіперлі-
попротеїдемії тощо [12, 48, 49, 50, 51]. Перебіг хронічних 
захворювань печінки супроводжується вагомими пору-
шеннями з боку мінерального обміну, системи кальцій 
(Са)-регулюючих гормонів, що створюють передумови 
дисбалансу процесів ремоделювання кісткової тканини та 
формування ОП [16, 20, 22, 72, 79]. При цьому формуван-
ня остеопенічного синдрому й ОП при хронічній патології 
печінки є мультифакторним, а патогенетичні механізми 
цього процесу залишаються ще недостатньо відомими 
[71, 72]. 

ОП вважається одним з найбільш поширених мета-
болічних захворювань скелета та характеризується загаль-
ним зменшенням кісткової маси, порушенням мікроархі-
тектоніки кістки з наступним підвищенням її крихкості та 
збільшенням ризику переломів [29, 35, 37, 65].

На цей час ОП розглядається як глобальна проблема 
в економічно розвинутих країнах і в країнах, що розвива-
ються [5, 21]. За даними деяких фахівців, остеопороз кісток 
хребта і стегна має місце у 30-40 % жінок у віці старше 50 
років [19, 40]. Дані експертів ВООЗ засвідчують, що кіль-
кість ліжко-днів на рік для жінок постменопаузального ві-
ку із переломами проксимального відділу стегнової кістки 
перевищує даний показник для таких захворювань як го-
стрий інфаркт міокарда, ЦД, рак молочної залози [20, 21, 
34]. Загальний ризик переломів, обумовлених ОП, у віці 50 
років для жінок становить 39,7 % та 13,1 % для чоловіків 
[30]. Ризик перелому стегна при ОП становить 17,5 % для 
жінок і 6 % – для чоловіків, ризик переломів дистального 
відділу передпліччя відповідно – 16-25 %, а ризик перело-
мів хребців – 15,6 і 5 % [35]. У кожної третьої жінки після 
65 років трапляється щонайменше один остеопоротичний 
перелом [37, 38]. Після переломів стегна шийки, що є ха-
рактерним для ОП, 50 % хворих не може пересуватись без 
сторонньої допомоги, а кожен третій втрачає здатність до 
самообслуговування [14, 41]. При цьому у хворих з пере-
ломами стегнової кістки зменшується тривалість життя 
на 12-15 % [34, 43]. Перелом шийки стегнової кістки є 
причиною смерті у 2,8 % людей середнього віку, тоді як 
в осіб похилого віку цей показник становить від 14 % до 
36 % упродовж першого року життя після такого перело-
му [5, 20, 61]. Згідно з епідеміологічними дослідженнями, 
які проведені в Україні, встановлено, що ОП виявляється 

в 13,4 % жіночого і в 2,9 % чоловічого населення. З ві-
ком кількість пацієнтів з наявністю ОП збільшується до 
22 % у чоловіків і до 53 % у жінок. Відзначено також, що 
із зростанням віку, а саме – за період життя від 30 до 80 
років знижується мінеральна щільність кісткової тканими 
– у чоловіків на 25 % у жінок – на 33 %, що сприяє після 70 
років зростанню остеопоротичних переломів кісток – до 
11 % у чоловіків та 77 % у жінок [21, 30, 33, 35].

Епідеміологічні дослідження, які проводяться в різних 
країнах світу, в тому числі і в Україні, виявили генетичні, 
етнічні, регіональні і вікові особливості накопичення кіс-
ткової маси та подальші її зміни в бік втрати, та розвитку 
внаслідок цього ОП [21, 34, 78]. Зростання частоти ОП, як 
свідчать проведені дослідження, обумовлено і постарін-
ням населення за рахунок збільшення в популяції питомої 
ваги осіб похилого і старечого віку, зміною способу життя 
(гіподинамія, незбалансоване харчування, застосування 
значної кількості лікарських засобів тощо) [4, 9, 10, 14]. 
Це вказує на те, що в перспективі ще більш зростатимуть 
проблеми та соціально-економічні наслідки, які пов’язані 
з метаболічними захворюваннями, поєднаними з ОП, у 
вигляді коморбідної патології, та насамперед хронічних 
захворювань ГБС, зокрема НАСГ [10, 26, 61]. Так, за ре-
зультатами цих досліджень зроблено прогноз, що через 
50 років число остеопоротичних переломів стегна зросте 
в 4-5 разів, тобто загальна кількість пацієнтів з даною па-
тологією у розвинутих країнах світу досягне 6 млн. осіб 
[15, 27, 42]. 

Згідно існуючої класифікації ОП розподіляють на пер-
винний і вторинний. Виділяють тип І і тип ІІ первинного 
ОП [21, 38, 41]. Спостерігається первинний ОП І типу у 
жінок постменопаузального віку, що обумовлено знижен-
ням синтезу естрогенів. Первинний ОП носить системний 
характер і становить 80-90 % всіх зареєстрованих випад-
ків ОП. Для нього характерний високий кістковий обмін. 
Первинний ОП ІІ типу (сенільний) характеризується низь-
ким кістковим обміном, обумовленим зниженням процесів 
резорбції і формування кісткової тканини. Цей тип ОП 
спостерігається як у жінок, так і у чоловіків у віці після 60 
років. Вторинні ОП виникають на тлі хронічних захворю-
вань різних органів і систем, зокрема хронічної патології 
печінки, шлунково-кишкового тракту, ендокринних залоз, 
сечовивідної системи, крові, при післяопераційних станах 
тощо. У структурі всіх випадків ОП вторинні становлять 
близько 15 %, але проведені дослідження структури та 
функції кісткової тканини при різних захворюваннях 
внутрішніх органів свідчать про зростання питомої ваги 
вторинного ОП, при якому гендерні розбіжності менш 
значущі [29, 35, 36, 67]. Основну роль в його патогенезі 
відіграють мальабсорбція Са, дефіцит активних мета-
болітів вітаміну D із формуванням синдрому вторинного 
гіперпаратиреозу [10, 13, 14, 36, 39]. В основі патогенезу 
ОП лежить дисбаланс процесів кісткового ремоделюван-
ня. Велике значення у формуванні ОП мають пік кісткової 
маси та швидкість наступного її зниження, які залежать 
від негативного впливу різноманітних чинників. До пору-
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шень постійного піку кісткової маси у хворих на ОП може 
призводити підсилення активності остеокластів або недо-
статня активність остеобластів [8, 15, 38, 40, 68]. 

Важливим показником маси кістки та її якості є вік 
особи, при цьому маса трабекулярної кістки знижується 
раніше ніж кортикальної, можливо і в 25 років. На вели-
чину маси кістки, яка формується в дитячому та підлітко-
вому віці впливають генетичні чинники, рівень активного 
фізичного навантаження і збалансоване харчування, а са-
ме адекватність вживання Са, вітаміну D і білка [1, 6, 15, 
20, 23]. Вікові ознаки старіння скелета – швидкість втра-
ти кісткової маси, яка потенціюється дефіцитом статевих 
гормонів, зниженням фізичної активності і порушеннями 
функції ШКТ, що сприяє зменшенню абсорбції Са та зни-
женню синтезу вітаміну D [6, 16, 24]. Зниження кісткової 
маси також може бути наслідком хронічних захворювань, 
а також довготривалої терапії глюкокортикоїдами [29, 42, 
76, 79]. До фізіологічних станів, які підвищують потребу 
організму в Са, відносять вагітність та грудне вигодову-
вання дитини [25]. Гіподинамія, як малорухливий спосіб 
життя, та хронічні захворювання, які обмежують рухо-
мість хворого, призводять до різноманітних розладів тро-
фіки та порушень мінерального обміну [21]. Тим часом, 
рухова активність, заняття спортом, сонячне опромінення, 
надходження вітаміну D в організм зменшують втрати мі-
неральних солей, які призводять до декальцинації кісток 
[14, 23]. 

Доведена роль стресу, як складової етіопатогенезу 
багатьох захворювань, у тому числі і ОП, що відслідко-
вується в експериментальних дослідженнях на тваринах, 
у яких підвищувався рівень кортикостероїдів у плазмі [28, 
36]. До чинників ризику при ОП також відносять алко-
голь і куріння. Зміни в печінці при алкогольній остеопатії 
сприяють підвищенню виділення Са і фосфору з сечею та 
посиленню продукції гормонів кори наднирників, втраті 
важливих для скелета мінералів (Са, фосфору (Р)), аміно-
кислот, вітаміну D, порушенню синтезу естрогенів, тощо 
[69].

Кісткова щільність залежить не лише від об’єму кіс-
ткової тканини, її архітектоніки, але й від ступеня міне-
ралізації кісткового матриксу, яка складається з первин-
ного відкладання мінералів по фронту кальцифікації та 
подальшої поступової, повільної вторинної мінералізації 
за рахунок прогресивного збільшення відкладання міне-
ралів [14]. Фізіологія кісткового ремоделювання забезпе-
чує механічну міцність кістки та оптимізує мінеральний 
гомеостаз, поповнюючи запаси Са в кістці та поступово 
заміщуючи старі тканини новими [15, 30]. У мінераль-
ному гомеостазі велику роль відіграє високий кістковий 
обмін губчастої кістки [37, 38]. До складу кісткової тка-
нини входять як органічні, так і неорганічні компоненти. 
Остеоїд – органічний компонент кістки, до складу якого 
входять колаген І типу (колагенова матриця) та некола-
генові білки (остеокальцин, остеопонтин, остеопектин, 
сіалопротеїн). Неорганічний компонент кісткової тканини 
представлений переважно гідроксиапатитом. Інші скла-

дові, які відіграють важливу структурну та метаболічну 
роль це іони, мікро- та макроелементи: карбонат, магній, 
натрій, Са, Р, Ft [21, 39, 65]. Як у компактній, так і в трабе-
кулярній кістковій тканині присутні мінеральні сполуки, 
які забезпечують опірність, стійкість та беруть участь в її 
метаболічному гомеостазі [41].

Кісткова тканина має клітинний склад, який представ-
ляють остеобласти, остеоцити, остеокласти. Остеобласти 
продукують остеоїд, який в подальшому мінералізуєть-
ся [35, 38]. Остеокласти резорбують кістковий матрикс 
завдяки секреції лужної фосфатази (ЛФ) та інших лі-
зосомальних ферментів. При цьому саме ЛФ вважають 
маркером резорбції кісткової тканини [42]. Остеоцити 
– високодиференційовані клітини, які утворюються із ос-
теобластів, оточені мінералізованим кістковим матриксом 
і розташовуються в остеоцитарних лакунах, заповнених 
колагеновими фібрилами; основна їх функція – забезпе-
чення обміну води, білків, іонів у кістковій тканині, вони 
також беруть участь в остеолізісі та остеоплазії. Таким 
чином, ремоделювання кісткової тканини – складний про-
цес, в якому задіяні різні клітини – остеобласти (що в про-
цесі функціонування формують кістку) і остеокласти, які 
її руйнують [40].

Процес ремоделювання кісткової тканини генетично 
запрограмований і регулюється системними, гормональ-
ними та локальними факторами. Виділяють фактори, які 
стимулюють активність остеокластів, безпосередньо ре-
гулюють обмін Са: паратгормон, кальцитріол – 1,25 (ОН)2 
D3, тироксин. До системних факторів, які інгібують актив-
ність остеокластів відносять кальцитонін, а також статеві 
гормони: естрогени, тестостерон [8, 14, 39].

До локальних факторів, які стимулюють активність 
остеокластів, відносяться інтерлейкіни (IL-1, IL-3, IL-6, 
IL-11), фактори некрозу пухлин (TNFα та TNFß) макро-
фагальний колонієстимулюючий фактор (M-CSF), гра-
нулоцитомакрофагальний колонієстимулюючий фактор 
(GM-CSF), фактор стволових клітин (SCF), простагланди-
ни (ПГ). Локальні фактори, які інгібують активність ос-
теокластів, це інтерферон γ (ІFN γ), TGFß, інтерлейкіни 
(ІL-4, ІL-13) [59, 61]. Доведена чітка кореляція між кількіс-
тю остеокластів у кістковій тканині та рівнем Са в сиро-
ватці крові. Маркером високої функціональної активності 
остеокластів є високий рівень сукцинатдегідрогенази в 
цитоплазмі клітин [75]. Кальцитонін зменшує вміст Са та 
P в крові, стимулює їх надходження в кістки, інгібує ак-
тивність остеокластів та зменшує кількість остеобластів, 
що пригнічує кісткову резорбцію, підвищує екскрецію з 
сечею Ca, P, K, Na, Mg і води та стимулює перетворення 
неактивної форми вітаміну D3 в нирках в активну. Каль-
цитонін пригнічує розпад колагену та вихід мінеральних 
компонентів із матриксу кістки. Таким чином різноспря-
мована дія пратгормону та кальцитоніну сприяє утриман-
ню постійної концентрації іонів Са+2 в крові [14, 20].

Кальцитріол – активна форма вітаміну D3 (стероїдний 
прогормон) збільшує реабсорбцію кальцію та фосфатів 
в нирках, сприяє диференціації остеокластів та синтезу 
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колагену і мінералізації остеоїду в кістках, підвищує 
всмоктування кальцію та фосфатів у тонкій кишці [29, 35, 
38, 44, 78].

Гормон росту має соматотропний ефект, його дія має 
першочергове значення для розвитку кісток у дітей. Ре-
цептори до цього гормону присутні в остеобластах, хоча 
і в незначній кількості. Цей гормон забезпечує ряд біоло-
гічних ефектів на метаболічному рівні, які сприяють росту 
та активації 1-α-гідроксилази в нирках, що стимулює пе-
ретворення транспортної форми вітаміну Д у кальцитри-
ол, а це має пряму дію на підвищення абсорбції кальцію 
і фосфору в кишечнику та реабсорбції фосфатів у нирках 
[36]. Інсулін – важливий системний гормон, який впливає 
на ріст кісток та мінералізацію кісткової тканини, акти-
вуючи колаген-продукуючі клітини і перехід амінокис-
лот у кістку. Цей гормон також активує продукцію ІФР-1 
в печінці. Крім того, інсулін стимулює в остеобластах і 
хондроцитах біосинтез макромолекул матриксу [41, 72]. 
Глюкагон стимулює секрецію кальцитоніну та опосеред-
ковано, впливаючи на остеогенез, інгібує резорбцію кіст-
кової тканини [35]. 

Естрогени, андрогени (статеві гормони) впливають на 
процеси ремоделювання кістки, підтримуючи рівновагу 
між остеобластами та остеокластами, зменшуючи процеси 
резорбції кісткової тканини. Клітини кісткової тканини (як 
остеобласти, так і остеокласти) містять високоспецифічні 
рецептори до статевих гормонів, зокрема до естрадіолу. 
Спеціальними дослідженнями доведено, що остеопеніч-
ний синдром виникає саме на фоні дефіциту естрогенів 
[11, 25].

Дефіцит естрогенів (внаслідок менопаузи або оваріоек-
томії) сприяє активації остеокластів. Це супроводжується 
зниженням маси губчатої кісткової тканини, зменшенням 
об’єму кісткових трабекул, демінералізацією (зниженням 
мінеральної щільності), зниженням вмісту кальцію в губ-
чатій кістковій тканині, зниженням рівня кальцитоніну і 
кальцитріолу, підвищенням рівня паратгормону в сиро-
ватці крові, збільшенням біосинтезу ІЛ-6 [35, 38, 69]. 

Андрогени (тестостерон) знижують резорбцію кістко-
вої тканини, пригнічують проліферацію остеобластів та 
посилюють синтез колагену. 

Глюкокортикоїди у фізіологічних дозах позитивно 
впливають на функцію остеобластів, зокрема на синтез 
колагену І типу, ЛФ і ДНК. Фізіологічна дія цих гормонів 
на біосинтез колагену, можливо, обумовлена активним 
зв’язуванням ІФР-1 з рецепторами на мембранах осте-
областів. Водночас надмірний рівень глюкокортикоїдів 
призводить до зниження темпів кальцифікації остеоїду та 
пригнічення активності остеобластів за рахунок пригні-
чення процесів диференціації попередників остеобластів 
та їх функціонування через систему локальних факторів 
та пригнічення синтезу колагену і білків [36, 37, 79].

Гормони щитоподібної залози сприяють процесам ре-
моделювання кісткової тканини, мають вплив у першу 
чергу на епіфізарний хрящ, обумовлюючи лінійний ріст 
кістки, стимулюють активність остеобластів і остеоклас-

тів трабекулярної і кортикальної кісткової тканини [31]. 
Вплив тіреоїдних гормонів на нормальний ріст та роз-
виток кісткової тканин знаходиться в тісному зв’язку з 
локальними факторами, зокрема з ІФР-1, та реалізується 
через ядерні Т3 рецептори в остеобластах. При дефіциті 
тіреоїдних гормонів спостерігається порушення розвитку 
центрів оссифікації [31, 67].

Встановивши істотну роль гормональних регуляторів 
моделювання та ремоделювання кісткової тканини, до-
слідженнями останнього десятиріччя доведена актуаль-
ність і значущість в цих процесах також і локальних фак-
торів, які продукуються кістковими клітинами. ПГ (ПГЕ1, 
ПГЕ2) модулюють різні процеси: запалення, кровообіг та 
іонний транспорт через клітинні мембрани [75].

На остеогенез впливають і поліпептидні фактори: ІФР, 
який існує у двох формах (ІФР-1 та ІФР-2), регулює ме-
таболічну функцію клітин різних тканин, в тому числі і 
кісткової. ІФР-1 бере участь у проліферації та диферен-
ціації остеобластів і остеокластів та їх попередників. ТФР 
– ТФР-ß1 і ТФР-ß2 (ТФР) стимулюють активність ЛФ та 
інгібують біосинтез остеокальцина, а також доведена 
модулююча дія ТФР на синтез полипептидних факторів 
остеогенеза і ПГ. Фактор росту фібробластів (ФРФ) сти-
мулює в кісткових клітинах біосинтез колагену І типу і 
протеогліканів та збільшує пул диференційованих остеоб-
ласних клітин [37, 38, 75].

Тромбоцитарний фактор росту регулює кісткову 
резорбцію та реплікацію кісткових клітин. Цей фактор 
може впливати на кісткову тканину і опосередковано 
через ІФР-1. Колонієстимулюючий фактор макрофагів 
(М-КСФ) бере участь в регуляції остеокластогенезу та ре-
зорбції кісткової тканини. Отже, гормональні та локальні 
фактори регуляції моделювання та ремоделювання кіст-
кової тканини відіграють провідну роль в остеогенезі і всі 
механізми прямо чи опосередковано базуються на пору-
шені гомеостазу кальцію [39, 78].

Кісткова втрата може розвиватися внаслідок дії різних 
чинників, що впливають на рівень паратгормону, посилю-
ючи в кістковій тканині резорбцію. Нирки компенсаторно 
зменшують виведення кальцію внаслідок зниження чут-
ливості фермента α-гідроксилази до паратгормону та при 
зменшені утворення кальцитріолу (вітаміну D3) настає 
зниження абсорбції кальцію також і в кишечнику, що мо-
же ще більш ускладнюватися і недостатнім вмістом каль-
цію у продуктах харчування та обтяжуватися дефіцитом 
естрогенів чи тестостерону [1, 29, 40]. На остеогенез та 
розвиток остеопорозу може впливати дефіцит мікроеле-
ментів. Втрати кісткової маси пояснюється дефіцитом бо-
ру (Br), міді (Cu), марганцю (Mn), цинку (Zn), магнію (Mg) 
і заліза (Fe) [41, 65].

Таким чином, обмінні процеси у кістковій тканині виз-
начаються впливом різних чинників та взаємодією багать-
ох складових. Диспропорція надходження у кровоток ста-
тевих гормонів, гормонів кори наднирників обтяжується 
віковим інволютивним згасанням функціональної актив-
ності остеобластів та відносним підвищенням активності 
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остеокластів. Остеопенію та остеопороз можуть також 
викликати ендокринні зміни, такі захворювання як гіпер-
паратиреоз, гіпертиреоз, гіперкортицизм, гіпогонадизм.

Головними чинниками розвитку ОП є: спадковість, 
вік, стать, гіподинамія, нераціональне і незбалансоване 
харчування, тривале та нераціональне застосування меди-
каментів (глюкокортикоїдів, тиреоїдних препаратів, про-
тисудомних, антибіотиків, антацидів тощо) [1, 14, 36, 38, 
40, 72].

Відомо, що соціально-економічні наслідки, які обтя-
жують суспільство витратами на медичне обслуговування 
хворих із переломами, зумовленими ОП, складають 13,8 
млрд. доларів в рік, з них 8,7 млрд. доларів – це витрати 
на лікування переломів шийки стегнової кістки [60]. За да-
ними сучасної медичної статистики, НАСГ належить до 
найбільш поширених обмінних захворювань печінки [2, 
12, 46]. Виходячи з цього, необхідне покращення органі-
заційних заходів, які б були спрямовані на профілактику, 
терапевтичні та медико-реабілітаційні втручання щодо 
хворих з метаболічними порушеннями, в тому числі НА-
СГ у поєднані з ОП [33, 44, 49].

Тому можна вважати доцільним проведення дослід-
жень у виявлених групах ризику, використовуючи сучасні 
високоінформативні методи діагностики захворювань з 
подальшим складанням алгоритмів профілактичних, ме-

дико-реабілітаційних і лікувальних заходів, спрямованих 
на покращення метаболічних процесів у хворих на НАСГ 
на тлі ОП і остеопенічних станів, що буде сприяти знижен-
ню кількості таких хворих та покращанню якості їхнього 
життя, запобіганню поперед усього таких ускладнень, як 
остеопоротичні переломи кісток [1, 5, 9, 26, 39, 43].

Висновки
1. У сучасних умовах відмічається значна поши-

реність хронічних захворювань печінки невірусного 
та неалкогольного ґенезу – НАСГ та СП.

2. У 40-75 % хворих хронічними дифузними захво-
рюваннями печінки відмічається порушення струк-
турно-функціонального стану кісткової тканини з 
формуванням остеопінічного синдрому, ОП. 

3. Перебіг ОП на тлі хронічної патології печінки, 
зокрема НАСГ, є мультифакторним: спадковість, вік, 
стать, гіподинамія, нераціональне і незбалансоване 
харчування та нераціональне застосування медика-
ментів.

4. Вивчення епідеміології, етіології, патогенезу та 
перебігу НАСГу у сполученні з ОП потребує подаль-
шого дослідження щодо розробки та впровадження як 
немедикаментозних, так і медикаментозних методів 
корекції цієї коморбідної патології.
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Вступ. Статистичні дані свідчать, що травматична 
енцефалопатія (ТЕ) призводить до серйозних наслідків: 
смерть настає в 10-12 % випадків, інвалідність – у 19 %, 
зниження працездатності – у 50 % [4]. Можна очікувати, 
що дана проблема у найближчому майбутньому зали-
шиться актуальною внаслідок щорічного 2 % приросту 
нейротравм.

Проблему наслідків черепно-мозкової травми (ЧМТ) 

ряд авторів пов’язують з прогресуючими посттравматич-
ними змінами, що розвиваються відразу після травми, 
і суть їх полягає в порушенні механізмів саморегуляції 
метаболізму нервової тканини [1]. Тяжкість і багатогран-
ність клінічних проявів віддалених наслідків ЧМТ доз-
волили багатьом авторам [6, 7] і надалі трактувати їх як 
травматичну хворобу головного мозку або травматичну 
енцефалопатію. В основі цього поняття лежить енергетич-
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на і пластична перебудова мозкових структур за рахунок 
двох різноспрямованих процесів: дегенеративно-деструк-
тивного і регенеративно-репаративного [2, 3].

У вирішенні проблем, пов’язаних з травматичною ен-
цефалопатією, перспективні декілька напрямів:

– профілактика виникнення ЧМТ;
– максимально ефективне лікування її в гострому пе-

ріоді;
– ефективна та обгрунтована терапія травматичної ен-

цефалопатії з метою стабілізації процесу, запобігання ре-
цидивів та декомпенсації захворювання.

Мета дослідження – вивчити динаміку розвитку трав-
матичної енцефалопатії  у хворих. в результаті комплекс-
ного лікування з включенням психо-, рефлексо- та фізіо-
терапії, а також медикаментозних методів лікування.

Матеріали і методи дослідження
На базі неврологічних відділень і центру функціональ-

ної неврології Київської обласної клінічної лікарні нами 
обстежено і проведено лікування 367 хворих з травматич-
ною енцефалопатією віком від 21 до 54 років, середній вік 
– (37,5 ± 2,1) року. Хворим проведена комплексна терапія 
лікарськими засобами (ноотропи, судинні препарати, зне-
болювальні, венотоніки, полівітаміни з мікроелементами 
тощо), психотерапія (раціональна, аутотренінг, гіпнотера-
пія, групова психотерапія), фізіотерапія (КВЧ-пунктура, 
лазеро- та магнітолазеротерапія тощо), рефлексотерапія 
(класична акупунктура, аурікулотерапія, електроакупун-
ктура) [5]. 

Хворих, які перенесли легку ЧМТ (струс і забій мозку 
легкого ступеня), було 298 (81,2 %) і середнього ступеня 
тяжкості (удар мозку середнього ступеня тяжкості) – 69 
(18,8 %); 255 (69,5 %) хворих перенесли побутову травму, 
79 (21,5 %) – автодорожню і 33 (9 %) – інші види травми. 

Давність перенесеної ЧМТ коливалася від 6 міс. до 9 
років, у середньому – (2,8 ± 0,55) року, що відповідає пе-
ріоду відновлення і стабілізації функції нервової системи, 
формуванню наслідків травми (від 3-4 міс. до 2-3 років), 
а також віддаленим (залишковим) явищам ЧМТ – понад 
2 роки [2]. Найчастіше хворих госпіталізували з давністю 
ЧМТ 1-3 роки – 155 (42,2 %) осіб і 4-7 років – 135 (36,8 %); 
рідше були випадки з такою давністю: 6 міс. – 1 рік – 44 
(12 %) і понад 7 років – 33 (9 %).

За кожною клінічною формою, що вивчали, за певни-
ми критеріями відібрали дві групи хворих: дослідну, яку 
лікували за розробленими методиками на тлі загальноп-
рийнятого лікування; контрольну, яка отримувала тільки 
аналогічне загальноприйняте лікування. 

Хворих обстежували за єдиною програмою, яка вклю-
чала клінічне і лабораторне обстеження, нейровізуаліза-
ційні, електрографічні, експериментально-психологічні 
і рефлексодіагностичні методи, офтальмоскопію очного 
дна. У разі необхідності додатково вивчали склад спин-
номозкової рідини і ліквородинаміки мозку з використан-
ням проб Квекенштедта і Стуккея. Клінічне обстеження 
включало всебічний загальносоматичний і неврологічний 

огляд за спеціально розробленою картою. Біоелектричну 
активність мозку вивчали за допомогою електроенцефа-
лографії (ЕЕГ). Основні параметри спектра ЕЕГ аналі-
зували візуально, порівнюючи їх з відповідною віковою 
нормою до і після лікування. Ультразвукову допплерог-
рафію (УЗДГ) проводили на допплерографі Doplex Asist 
фірми Hantlei diagnostic (Велика Британія) в режимі 
екстра- і інтракраніальної допплерографії датчиками 5 
і 2 Мгц за стандартною методикою. З метою вивчення 
гемо- і ліквородинаміки всім хворим проводили офталь-
москопію очного дна в прямому вигляді. Застосовано 
методики експериментально-психологічного досліджен-
ня когнітивної діяльності, особистісних особливостей, 
варіанти психоемоційних реакцій. Результати досліджень 
обробляли методами варіаційної статистики з використан-
ням параметричних і непараметричних критеріїв.

Базисну терапію проводили хворим дослідної групи 
(n = 298) і контрольної (n = 60). Вона включала: дієтоте-
рапію (загальний стіл), однак відрізнялася тим, що додат-
ково в раціон включали страви, багаті на харчові волокна 
і пектин; лікувальну фізичну культуру і масаж; фітотера-
пію; психотерапію: найчастіше ми використовували ра-
ціональну, емоційно-когнітивну, групову психотерапію 
(у всіх випадках проводили попереднє нейропсихологічне 
тестування); медикаментозна терапія включала мінімаль-
ний набір необхідних лікарських препаратів. 

У дослідній групі (n = 298) на фоні базисної терапії ви-
користовували розроблені нами методики: магнітолазер-
ну дію на специфічні зони скальпа (тім’яна парасагітальна 
ділянка, зони краніопунктури і великої цистерни мозку, 
вогнища ураження); електроакупунктурну стимуляцію 
верхнього шийного симпатичного вузла і шийно-комірної 
ділянки; регулюючу акупунктурну терапію на підставі да-
них електропунктурної діагностики з використанням кла-
сичної аку-, лазеро- і КВЧ-пунктури. 

Результати дослідження та їх обговорення
В результаті проведеного лікування виявлено позитив-

ну динаміку в поліпшенні самопочуття хворих, що суп-
роводжувалося достовірним зменшенням КН (коефіцієнта 
насиченості) за суб’єктивними неврологічними проявами 
в обох групах (Р < 0,01). Проте у дослідній групі зниження 
КН було більш вираженим порівняно із зміною даного по-
казника в контрольній групі (r2 = 10,07; Р < 0,01). Подібна 
динаміка свідчить про високу ефективність розробленого 
нами комплексу відновного лікування.

При оцінці об’єктивної неврологічної симптомати-
ки у дослідній групі відмічено істотне зниження КН за 
об’єктивними неврологічними проявами (Р < 0,01), що 
супроводжувалося зменшенням відхилень у зміні іннер-
вації черепних нервів, покращанням стану рухово-реф-
лекторної і координаторної сфер. У контрольній групі 
спостерігалася лише загальна тенденція до нормалізації 
порушених функцій і зміни показника після проведеного 
лікування виявилися недостовірними (Р > 0,05).

В обох групах зареєстровано достовірне зменшення 
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КН за вегетативними проявами (зникнення вегетативних 
пароксизмів, нормалізація артеріального тиску тощо). У 
дослідній групі КН після лікування становив 62,3 % по-
чаткової величини, у контрольній – 86,1 %. Порівняння 
динаміки даного показника за критерієм r2 показало більш 
виражене зниження КН у дослідній групі (r2 = 19,03; 
Р < 0,01), що також свідчить про високу ефективність 
розробленого комплексу відновного лікування. 

Виражена позитивна динаміка у дослідній групі ви-
явлена і в показниках електропунктурної діагностики за 
Накатані. До лікування частота порушень електропровід-
ності в обох групах була однаковою. В результаті лікуван-
ня у більшості хворих дослідної групи діапазон показни-
ків електропровідності щодо довірчого коридору значно 
зменшився, що свідчить про покращання вегетативних 
функцій. Показники, що вивчали, нормалізувалися більш 
ніж у половині випадків – у 55,2 % (у 123 з 223).

Динаміка офтальмоскопічних показників: до лікуван-
ня патологічні зміни на очному дні у хворих обох груп 
були без істотної різниці (Р > 0,05).

Після проведеного курсу лікування серед 192 хворих 
дослідної групи, в яких були зміни на очному дні, зокрема 
відсутність спонтанної пульсації центральної вени сітків-
ки, позитивні зрушення зареєстровані у 168 (87,5 %), тоді 
як у контрольній групі – у 31 з 47 (63,8 %). 

Електроенцефалографічне дослідження в динаміці про-
ведено у 72 хворих дослідної групи і у 30 – контрольної. 
Проведений до лікування візуальний аналіз ЕЕГ показав 
відсутність значущих відмінностей між групами залежно 
від типу ЕЕГ. 

У дослідній групі після курсу відновного лікування 
за розробленим способом на картограмах спостерігалася 
перебудова основних ритмів ЕЕГ у вигляді достовірного 
підвищення спектральної потужності альфа-активності у 
тім’яній і потиличній ділянках (Р < 0,05); зменшення по-
тужності дельта-ритму в центральних, а тета-ритму – в 
тім’яній ділянці (Р < 0,05) порівняно з початковим ста-
ном, що відображає нормалізацію нейродинаміки мозку. 
Реєструвалося виражене зменшення пароксизмальної 
активності і міжпівшарової асиметрії. Середнє значення 
інтегрального показника ЕЕГ-відхилень після курсового 
відновного лікування достовірно знизилося від 11,9 ± 0,51 
до 10,3 ± 0,47 (Р < 0,05). 

Реоенцефалографічне дослідження в динаміці прове-
дено у 98 хворих дослідної групи і у 25 – контрольної. 
Динаміка дикротичного індексу і діастоли виявилася до-
стовірною (Р < 0,05), що свідчило про зменшення мікро-
циркуляторних порушень. Це стосується і показника ве-
нозного відтоку.

Позитивні зрушення РЕГ-показників у контрольній 
групі полягали тільки у достовірній зміні показника ве-
нозного відтоку (Р < 0,05). Таким чином, аналіз показників 
РЕГ-дослідження у хворих дослідної і контрольної груп до 
і після лікування свідчить про більш виражений вплив на 
церебральну гемодинаміку розробленого терапевтичного 
комплексу порівняно із загальноприйнятим лікуванням.

У обстежених хворих закономірно виявляли зміни в 
психоемоційній сфері за даними тесту СМИЛ (стандарти-
зований багатофакторний опитувальник особистості). По-
чаткові показники тесту в дослідній і контрольній групі 
були однотиповими. Під впливом курсового лікування в 
обох групах спостерігалися позитивні зрушення показни-
ків тесту СМИЛ, які корелювали із зменшенням вираже-
ності превалюючого клінічного синдрому і покращанням 
психоемоційного стану. Зареєстровано зменшення вели-
чини показників профілю на шкалах 1, 2, 3, 7 і 8 порівняно 
з початковими, а за шкалою 9 – тенденцію до збільшення 
показника. У дослідній групі після лікування дані показ-
ники достовірно не відрізнялися від норми, тоді як у конт-
рольній групі збереглися статистично значущі відмінності 
на шкалах 1, 2, 7 і 8. Отже, застосування розробленого 
комплексу відновного лікування було ефективнішим при 
даній патології, що проявлялося в поліпшенні емоційно-
особових характеристик за даними тесту СМИЛ.

Загальна результативність розробленого комплексу 
відновного лікування (дослідна група) порівняно із за-
гальноприйнятими методами (контрольна група) була 
такою: значне покращання в дослідній групі відмічено у 
81,6 % хворих, покращання – у 18,4 %, тоді як в контроль-
ній групі – відповідно у 41,7 і 40 %, у 18,3 % хворих пок-
ращання не відмічено.

Ефективність розробленого комплексу відновного лі-
кування була достовірно вищою і залежала від основного 
клінічного синдрому. Порівняння результативності ліку-
вання за критерієм r2 показало достовірні міжгрупові від-
мінності для вегетативно-судинного (r2 = 33,63; Р < 0,01), 
лікворно-дисциркуляторного (r2 = 6,81; Р < 0,01), для ас-
тенічного – (r2 = 4,27; Р < 0,05) синдрому.

Протягом трьох років спостереження у хворих відмі-
чали зміну суб’єктивної симптоматики, превалювання 
позитивних емоцій, зниження гостроти первинних скарг, 
стабілізацію настрою. Протягом першого року зниження 
гостроти первинної негативної суб’єктивної симптомати-
ки виявлено через 1 міс. після курсу відновного лікуван-
ня у 7 (8,5 %) хворих, через 6 міс. – у 12 (14,6 %), через 
12 міс. – у 16 (19,5 %). На другий рік позитивну динаміку 
відмічено у 20 (24,4 %), через 6 міс. – у 23 (28 %), через 
12 міс. – у 27 (32,9 %). На третій рік спостереження зміну 
характеру первинних скарг, стабілізацію фону настрою 
відмічали у 33 (40,2 %) хворих через 1 міс. після повтор-
ного курсу комплексного лікування. Через 6 міс. позитив-
ну динаміку виявлено у 39 (47,6 %) хворих, через 12 міс. 
– у 43 (52,4 %).

Висновки
1. Аналіз результатів нейровізуалізаційних методів 

дослідження (АКТ, МРТ) показав збільшення часто-
ти структурних змін головного мозку (розширення 
лікворної системи, в тому числі шлуночкова система 
мозку і явища гіпотрофії мозкової речовини) з нарос-
танням тривалості посттравматичного періоду.
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2. За даними клініко-функціональних досліджень у 
хворих на травматичну енцефалопатію було відмічено 
прогредієнтне погіршення показників біоелектричної 
активності головного мозку, зниження спектральної 
потужності альфа-активності в тім’яній і потиличній 
ділянках, збільшення мега-активності в цих ділянках 
та зниження індексу пульсації і збільшення індексу 
циркуляторного опору, що свідчить про порушення ре-
гуляції церебрального кровотоку. Встановлено прогре-
суючу вегетативну дисфункцію з виснаженням як сим-
патичного, так і парасимпатичного відділів нервової 

системи у хворих з травматичною енцефалопатією.
3. Встановлено, що транскраніальна магнітолазер-

на стимуляція, КВЧ-терапія і акупунктура з вибором 
специфічних зон впливу активно впливають на проті-
кання травматичної енцефалопатії (ліквороциркуля-
цію, гемодинаміку мозку і сприяють компенсації пору-
шених церебральних функцій).

4. Отримані результати дозволили рекомендувати 
розроблену нами систему реабілітації з використан-
ням психо-, рефлексо- і фізіотерапії до широкого ви-
користання.
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У статті наводяться дані про можливість використання фізичних 
чинників на різних етапах реабілітації хворих з травматичною енце-
фалопатією. Звертається увага на те, що поєднане використання пато-
генетично обґрунтованої фармако-, психо-, фізіо- та рефлексотерапії є 
перспективним завдяки можливому їх терапевтичному синергізмі при 
адекватно підібраних факторах та їхніх параметрах.
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В статье приводятся данные о возможности использования физи-
ческих факторов на разных этапах реабилитации больных с травмати-
ческой энцефалопатией. Обращено внимание на то, что совместное ис-
пользование патогенетически обоснованной фармако-, психо-, физио- и 
рефлексотерапии является перспективным благодаря возможному их 
терапевтическому синергизму при адекватно подобранных факторах и 
их параметрах.

M. Matyash, l. Khudenko
TraUMaTIC ENCEPhalOPaThY –
SPECIal FEaTUrE OF rEhaBIlITaTION wITh ThE USE 
OF CONTEMPOrarY METhODS OF rEFlEXOThEraPY

Keywords: traumatic encephalopathy, medical rehabilitation, physiothe-
rapy, reflexotherapy, psychotherapy.

In the article, which contains the results of own researches the uses over 
of physical factors given about possibility are brought on the different stages 
of rehabilitation patients with the remote consequences of the traumatic 
encephalopathy. It is underlined that is combined the use nosotropic grounded 
pharmako-, phsicho-, phizio- and reflexotherapy are perspective due to possible 
their therapeutic sinergy at adequate to neat factors and their parameters.
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Родина соснові – Pinaceae – об’єднує 10 родів, близь-
ко 250 видів і є найпоширенішою групою як серед класу 
хвойних, так і серед голонасінних рослин загалом [12]. 
Зустрічаються соснові практично лише в північній пів-
кулі. Єдиний вид, що пересікає екватор – це сосна Мер-
куза (Pinus Merkusii). В Україні є 10 дикорослих видів з 
семи родів. 

Найбільшим за числом видів є рід сосна. Він містить 
близько 100 видів, представлених вічнозеленими дерева-
ми. У природній флорі України зростає 6 видів, культи-
вується інтродукованих – близько 40 видів. Насіння кри-
лате або безкриле. Саме морфологічна будова насіння є 
суттєвою діагностичною ознакою і використовується у 
з’ясуванні видової належності рослин родини [9].

Найбільш поширеною в Україні з усього різноманіття 
аборигенних та інтродукованих видів рослин соснових є 
сосна звичайна (Pinus silvestris L). Вона має велике народ-
ногосподарське значення. Зростає на Поліссі, в лісостепу, 
в північній частині степу, утворюючи чисті ліси, або в 
складі змішаних, головним чином, з дубом [18].

У медичній практиці нашої країни та за кордоном 
використовують як лікарську сировину без переробки 
бруньки сосни (Gemmae Pini, або Turiones pini) та багато 
різних продуктів, які отримують з сосни: терпентинну 
олію, або скипидар (Oleum Therebintyinae), ефірну олію 
соснову (Oleum Pini sylvestris), каніфоль (Pix liquida Pini) 
і активоване вугілля (Carbo activata) [27, 19].

Бруньки сосни, які власне є молодими пагонами, за-
готовляють наприкінці зими до початку вегетації, коли 
лусочки на верхівці щільно зімкнені, тобто перебувають 
у фазі «коронки». Найдоцільніше збирати бруньки під 
час рубок лісу. Сировина відпускається аптеками, строк 
придатності – 2 роки. Впродовж усього літа збирають жи-
вицю (Therebintyina – терпентин) шляхом підсочки: на 
стовбурі дерева роблять косі надрізи, з яких стікає прозора 
смола – живиця. З живиці отримують терпентинну олію, 
після відділення якої лишається каніфоль. З деревини 
одержують дьоготь та активоване вугілля. Під час рубок 
лісу заготовляють хвою (лапки) сосни, яку використову-
ють переважно свіжою. З хвої отримують соснову ефір-

ну олію. «Бруньки сосни» містять ефірну олію, дубильні 
речовини, гірку речовину пініпікрин, крохмаль, смоли, 
дитерпеноїди, монотерпеноїди, стероїди, флавоноїди, 
ліпіди, фенольні сполуки, фенолкарбонові кислоти, вищі 
жирні кислоти, вищі аліфатичні спирти та їхні похідні, 
віск, каротиноїди, вітаміни С, Р, К [24]. До складу ефірної 
олії бруньок входять пінени, карен, терпінеол, лімонен та 
інші терпеноїди. Хвоя сосни містить смолу, каротин, ас-
корбінову кислоту, дубильні речовини, невелику кількість 
алкалоїдів, ефірну олію у складі якої є пінен, лімонен, бор-
нілацетат, борнеол, кадинен та інші терпени. Терпентин 
звичайний (Terebenthina communis) та очищений скипидар 
(Oleum Terebenthinae rectificaum) містять пінен, феланд-
рен, карен, камфен, сільвестрен, мірцен, кадинен, терпіне-
ол, каріофілен та інші терпени, каніфоль, смоляні кислоти 
(декстропімарова, абієтинова, сапінова та ін.), смоли. У 
дьогті є різні феноли.

Лікувальні властивості сосни, зокрема її хвої, були ві-
домі ще в епоху Київської Русі, нею лікували цингу. По-
льові матеріалі свідчать про різнобічність застосування 
сосни в Україні, особливо в Карпатах [3]. Відвар бруньок, 
зібраних у березні, пили при застудних захворюваннях, 
болях у горлі, при ревматизмі робили ванну із бруньок. 
Сироп з молодих пагонів сосни, які пересипали цукром, 
був популярним при лікуванні астми, кашлю, легеневих 
недуг. Ці засоби і зараз широко використовують у народ-
ній медицині. При захворюваннях застудного характеру 
застосовують так званий «вітамін» – відвар пагонів сосни 
з цукром. Здавна використовували живицю для лікування 
туберкульозу легень (з гарячим молоком), тромбофлебіту 
(у вигляді компресів на жировій основі), опіків, екземи та 
застарілих ран, що довго не загоювались.

Сосна має сильні фітонцидні властивості, особливо 
сприятлива її дія на хворих туберкульозом легень. То-
му найчастіше лікарні та санаторії для лікування тубер-
кульозних хворих розташовують у соснових борах. Ще 
стародавній грецький лікар Гіппократ радив хворим на 
туберкульоз перебування у сосновому лісі. Пліній, Гален, 
Гіппократ у прадавні часи застосовували препарати із 
сосни для лікування ревматизму, шкірних, легеневих та 
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гострих респіраторних захворювань, інфекцій сечоста-
тевих органів. У Шумерській державі 5 тисяч років тому 
були записані 15 рецептів, в яких одним з інгредієнтів 
була соснова смола. Слов’яни здавна смолою лікували 
екземи та лишаї, а скипидаром – застудні захворювання 
та порушення опорно-рухового апарату. У Китаї живицю 
впродовж багатьох віків застосовували внутрішньо та зов-
нішньо при бронхіті, ревматизмі, зубному болю, опіках, 
виразках, дерматиті.

У сучасній медицині бруньки сосни звичайної в різно-
манітних галенових препаратах застосовують як відхарку-
вальний, дезинфікуючий та сечогінний засіб, а в інгаля-
ціях – при запальних захворюваннях верхніх дихальних 
шляхів, при кольпітах і дисплазії шийки матки (ванноч-
ки, спринцювання), включають до складу грудних зборів, 
ванн при ревматизмі і шкірних захворюваннях [19]. На-
стій хвої рекомендується для профілактики та лікування 
цинги, екстракт хвої – для лікувальних ванн, зокрема при 
функціональних захворюваннях нервової та серцево-су-
динної систем, при дерматитах, як загальнозміцнюваль-
ний та протизапальний засіб. Хлорофілово-каротинову 
пасту, виготовлену з хвої сосни, застосовують при опіках, 
ранах, шкірних хворобах. Свіжа хвоя входить до складу 
протиастматичної мікстури І. І. Траскова. З хвої отриму-
ють вітамінний напій. Водний екстракт з хвої сосни при 
підкисленні соляною, оцтовою або лимонною кислотою є 
ефективним та недорогим вітамінним препаратом. Хвою 
перемелюють на хвойно-вітамінне борошно для сільско-
господарських тварин. В ньому міститься значна кількість 
вітамінів В1, В2, В6, С, Е, каротину, ергостерину, а також 
макро- і мікроелементів: солей кальцію, фосфору, залі-
за, кобальту, марганцю, цинку, молібдену, нікелю. Іноді 
тваринам згодовують неподрібнену хвою, обробивши 
її попередньо водяною парою. З’ясовано, що додавання 
хвойно-вітамінного борошна до харчового раціону тварин 
збільшує їх вагу та яйценосність.

У народній медицині та ветеринарії відвари бруньок та 
хвої сосни звичайної застосовують як вітамінні, сечогінні, 
жовчогінні, відхаркувальні, гіпотензивні, ранозагоюваль-
ні та антимікробні засоби. Їх рекомендують при бронхі-
тах, набряках, ревматизмі, подагрі, рахіті, алергії, для лі-
кування захворювань печінки, туберкульозу, гіпергідрозу. 
Молоді червоні шишки в народній медицині застосовують 
при болях у серці, зелені шишки першого року – як кро-
воспинне при маткових кровотечах, цинзі та гіпертонічній 
хворобі. 

В офіційній медицині терпентин звичайний викорис-
товується для виготовлення пластирів, як відволікаючий 
та болезаспокійливий засіб. У народній медицині терпен-
тин неочищений, живицю застосовують при геморої й 
затяжному кашлі; пилок та живицю – при ревматизмі, як 
ранозагоювальне.

Очищений скипидар використовують у мазях, лінімен-
тах і різних сумішах як відволікаючий, місцевоподразню-
вальний та відтяжний засіб при ішіасі, люмбоішіалгії, не-
вралгіях, міозитах і ревматизмі, а у вигляді інгаляцій – при 

захворюваннях дихальних шляхів.
Каніфоль входить до складу липких і рідких пластирів 

для покриття дрібних ран.
Дьоготь має дезинфікуючі та інсектицидні властиво-

сті, входить до складу мазей Вількінсона та Вишневсько-
го, а також мазей для лікування екземи, лускатого лишаю, 
корости, псоріазу. Препарат пінабін, що містить дьоготь, 
застосовують при нирковокам’яній хворобі, для усунення 
ниркових кольок.

Вугілля, яке отримують після відділення з деревини 
дьогтю, має пористу структуру, внаслідок чого легко пог-
линає рідину, гази та барвники. Поглинальну здатність 
вугілля збільшують обробкою його водяною парою при 
високій температурі, отримуючи при цьому активоване 
вугілля. У медицині активоване вугілля застосовують у 
вигляді порошку або пігулок «Карболен» при метеоризмі 
та харчових отруєннях.

Препарати з бруньок та молодих пагонів сосни звичай-
ної, а також скипидар використовують у гомеопатичній 
медицині для лікування неврастенії та судом, гломеруло-
нефриту, гострого нефриту, фарингіту, бронхіту, нецукро-
вого діабету та аліментарної кропив’янки [23].

Сосни – невибагливі до грунтів рослини, світлолюбні, 
багато видів є посухо- та жаростійкими з високими деко-
ративними якостями. Їх широко використовують в зеле-
ному будівництві у поодиноких та групових посадках, а 
також для масивів у парках та лісопарках, для закріплен-
ня пісків. Перебування у соснових насадженнях є досить 
приємним, бо повітря, особливо у ясну погоду, насичене 
ефірною олією, фітонцидами. Але слід відзначити, що 
терпентини ефірної олії сосни погано переносять люди з 
серцевими захворюваннями. Крім того, під час так звано-
го «пиління» – утворення пилку (у травні) сосни можуть 
викликати полінози. Алергенність пилку сосни звичайної 
підтверджена експериментально [18].

Соснова ефірна олія широко використовується у сві-
товій ароматерапії [32, 24, 14]. Основними властивостя-
ми, які визначають її застосування в ароматерапії є ан-
тисептична дія (дихальні, сечовивідні та жовчні шляхи), 
тонізуюча (стимулююча) для кори наднирників, відволі-
каюча, спазмолітична та стимулююча периферійний кро-
вообіг. Завдяки цим властивостям соснову ефірну олію 
призначають при гострих респіраторних захворюваннях, 
грипі, бронхіті, синуситі як протизапальний та відхарку-
вальний засіб, при порушеннях опорно-рухового апарату 
(артрити, остеохондроз, ревматизм, подагра) м’язових 
болях, невралгії, невритах, у стоматології при захворю-
ваннях сечостатевої системи (піеліт, цистит, простатит, 
болісні менструації, клімактеричний синдром, імпотенція, 
при ожирінні та інших порушеннях обміну речовин [32, 6, 
12, 22].

Вітчизняні вчені успішно використали ефірну олію 
сосни (у сполученні з лавандовою та розмариновою 
оліями) у комплексному лікуванні вагітних групи ризику 
щодо розвитку гіпоксії плоду та асфіксії новонародже-
них [25]. Терапевтична дія ефірних олій в даному разі
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зумовлена покращанням матково-плацентарного крово-
обігу та мікроциркуляції крові, що врешті справило пози-
тивний вплив на стан плоду та новонароджених.

Збагачені сосновою ефірною олією креми, тоніки, 
шампуні, ополіскувачі застосовують у косметиці, а також 
у дерматології при нейродермітах, лишаях, дерматитах, 
шкірних висипках, герпесі, целюліті, тріщинах, випадінні 
волосся, облисінні, фурункульозі, себореї, гіпертрихозі, 
набряках обличчя, глибоких зморшках, дряблій шкірі, 
порізах, виразках, корості, педикульозі [13].

У дослідженнях при проблемній шкірі для усунення 
вугрів, зокрема в підлітковому віці, та при проблемному 
волоссі використання соснової олії у ваннах, ополіскува-
чах та аплікаціях призводило до зменшення запального 
процесу та до часткового або повного зникнення висипань, 
сприяло укріпленню волосся [8]. Ці результати узгоджу-
ються з даними про значну антибактеріальну активність 
соснової олії та доцільність її використання насамперед 
щодо збудників поверхневих дерматомікозів [4, 5].

Слід зауважити, що при використанні ефірної соснової 
олії, як і інших ефірних олій, з лікувально-профілактич-
ною метою слід суворо дотримуватись регламенту проце-
дури щодо шляху введення, концентрації і тривалості дії, 
аби запобігти небажаної побічної дії [26].

Спиртовий розчин соснової ефірної олії використову-
ють для санації побутових та лікарняних приміщень [22]. 
Ефірна соснова олія входить до складу багатьох препа-
ратів (ролатінекс, ТЕМ, пінабін та ін.), для лікування за-
хворювань нирок. ЇЇ доцільно використовувати для про-
філактики та лікування під час епідемій грипу та інших 
інфекційних хвороб [22, 14].

З насіння сосни корейської у Китаї отримано і запа-
тентовано жироолійний протипухлинний препарат кар-
цинолізин, що пропонується для лікування раку шлунка. 
Щоправда, за даними різних авторів, результати лікуван-
ня цим препаратом суперечливі [1].

Рід Mодрина – larix Mill. представлений деревами з 
довгими та короткими пагонами і з опадаючим на зиму 
листям. В Україні зростає 4 види, які культивуються у 
багатьох лісництвах та парках. Найбільшого поширення 
в лісокультурі в Карпатах та в парках і лісництвах різних 
регіонів мають модрини європейська (L. decidua Mill., 
модрина сибірська (L. sibirica Ledeb.) та модрина польсь-
ка (L. polonica Racib.) [12].

У медичній практиці як лікарську сировину викорис-
товують хвою, молоді пагони, живицю. Сировина апте-
ками не відпускається. Всі види модрин застосовуються 
рівноцінно. Найкраще досліджено хімічний склад модри-
ни сибірської, меншою мірою – модрини європейської. У 
корі міститься до 30 % дубильних речовин (при доброякіс-
ності 60-70 %), лігнін, глікозид конідоерин, у деревині до 
15 % камеді. Хвоя та гілки мають значний вміст аскорбі-
нової кислоти, каротиноїди, ефірну олію, мінеральні солі, 
стероїди, фенолкарбонові кислоти, феноли та їхні похідні, 
стильбени, катехіни, флавоноїди, дубильні речовини, ви-
щі аліфатичні вуглеводні, вищі аліфатичні спирти та їхні 

похідні, вуглеводи (сахароза, мальтоза, глюкоза). У на-
сінні міститься до 18 % висихаючої жирної олії, у живиці 
– до 16 % ефірної олії. З хвої добувають ефірну олію та ві-
тамінний концентрат, зі смоли – високоякісний скипидар, 
так званий венеціанський терпентин. Скипидар у вигляді 
пластирів та мазей використовують як відволікаючий та 
місцевоподразнювальний засіб при ревматизмі і подагрі, 
міозиті, невралгії, для інгаляцій при респіраторних інфек-
ціях, катарі верхніх дихальних шляхів та бронхіті [24]. У 
народній медицині скипидар та галенові препарати мод-
рини застосовують також як протикашльові засоби, при 
сечокам’яній хворобі, при метеоризмі, від стьожкових 
глистів, при цинзі та як послаблювальне, живицю – при 
захворюваннях лімфатичної системи, інтоксикаціях, діа-
реї. Експериментально доведено, що екстракт хвої мод-
рини європейської пригнічує репродукцію грипу типу А 
[24].

Деревина модрини цінується як сировина для одер-
жання целюлози, етилового спирту, камеді.

Модрина має фітонцидні властивості і добре витримує 
запилену атмосферу міст. Її як декоративне швидкоросле 
дерево висаджують у парках, скверах, використовують у 
лісомеліоративних насадженнях. Модрина дає багато пил-
ку, який збирають бджоли. У той же час модрини сибірська 
та європейська наводяться у списку алергенних рослин, їх 
пилок у квітні-травні може викликати алергію [18].

Рід ялиця – abies Mill. представлений вічнозеленими 
однодомними деревами з лінійними пласкими листками 
(хвоїнками, глицями), на нижньому боці яких є дві білу-
ваті смуги. Насіння з крилом [12].

В Україні культивують 9 видів ялиці в садах і парках, 
в окремих лісництвах. Ялиця біла зростає також в лісах, 
переважно в Карпатах.

У медичній практиці як лікарську сировину викорис-
товують зелені цьогорічні пагони, зелені нестиглі шишки, 
бруньки, глицю, живицю і продукти її переробки. Сирови-
на аптеками не відпускається. Усі види ялиці використо-
вуються рівноцінно.

Найкраще досліджено хімічний склад ялиці сибірської 
– Abies sibirica Ledeb. Бруньки, пагони, глиця і шиш-
ки містять ефірну олію, терпеноїди, дубильні речовини, 
вітаміни С та Е, каротиноїди, лігнани, вищі аліфатичні 
спирти та їхні похідні, вищі жирні кислоти, флавоноїди. 
У корі виявлено дубильні та пектинові речовини. Живиця 
містить ефірну олію, смоли, янтарну кислоту. У зрілому 
насінні – до 25 % напіввисихаючої жирної олії. З живиці 
отримують скипидар (терпентинну олію), каніфоль.

У ялиці білої – Abies alba Mill. хімічний склад близь-
кий до ялиці сибірської, але відрізняється дещо іншим 
вмістом і співвідношенням компонентів, що входять до 
його складу. Скипидар, так званий страсбурський терпен-
тин, дуже високоякісний.

У смолах, розчинених в ефірній олії живиці ялиці 
сибірської, смоляні кислоти представлені левопімаровою. 
Монотерпеноїди типу камфану знайдені в глиці ялиці. До 
складу ефірної олії входять борнілацетат, вільний борнеол, 
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камфен, альфапінен, сантен, бісоболен, дипентен, феланд-
рен, карен, лімонен. З пагонів ялиці сибірської отримують 
напівсинтетичну камфору. З цієї сировини гідродистиля-
цією виділяють ефірну олію, яка на 40 % складається з 
борнеолу та борніацетату, які є вихідними продуктами для 
синтезу камфори. При зовнішньому використанні знебо-
лювальну та подразнювальну дію камфори, ефірної олії та 
галенових препаратів ялиці використовують при лікуван-
ні остеохондрозу, ревматизму, невралгії, артритів, міалгії. 
Внутрішньо ефірна олія ялиці проявляє протизапальну та 
спазмолітичну, а бромкамфора у складі препарату Уроле-
сан – седативну та кардіотонічну дію. Препарати з хвої 
ялиці сибірської стимулюють роботу серця, звужують су-
дини, проявляють антибактеріальну активність. Екстракт 
і ефірна олія з глиці виявляють тонізуючу дію і підви-
щують працездатність. Ефірна олія і спиртовий екстракт 
використовуються для дезинфекції ароматизації повітря і 
аромамасажу, а у гомеопатії – при захворюваннях шлун-
ково-кишкового тракту [26].

Ялицева ефірна олія у формі ванн, саун, інгаляцій, аро-
маламп застосовується при бронхіті, кашлі, бронхіальній 
астмі, грипі, пневмонії, холециститі, нирковокам’яній хво-
робі, гіпергідрозі (особливо ніг). Психотерапевти стверд-
жують, що аромат ялицевої олії є «бальзамом для душі». 
Вона втішає, зміцнює нервову систему, вселяє оптимізм. 
Показана для регуляції емоційного фону, зокрема при від-
чутті самітності і покинутості. 

Для зняття больового синдрому при порушеннях опор-
но-рухового апарату, для поліпшення кровопостачання 
м’язів при сильному фізичному навантаженні доцільно 
використовувати ялицеву ефірну олію у формі розтиран-
ня, масажу або ванн. Для лікуванні і профілактики гострих 
респіраторних захворювань, для регуляції психічного 
стану та для усунення сторонніх запахів у приміщеннях 
ефективно застосовувати ялицеву олію в аромалампах. 
При будь-якому способі використання ялицева олія підви-
щує гостроту зору і запобігає втомі очей. Це особливо 
важливо при тривалій роботі на комп’ютері. У наших 
дослідженнях збагачені ялицевою ефірною олією креми, 
тоніки, ополіскувачі та гелі сприяли омолодженню шкіри, 
усуненню зморшок, а також профілактиці та лікуванню 
деяких дерматитів [15].

У народній медицині настій пагонів або відвар брунь-
ок здавна використовують від цинги, як сечогінний засіб, 
при запаленнях верхніх дихальних шляхів, туберкульозі 
легень, подагрі, ревматизмі, циститі, виразках шлунка, а 
також при відмороженнях (компреси), запаленнях гортані 
(полоскання), розширенні вен (компреси або натиран-
ня), при білях у жінок та смердючій пітливості ніг (ван-
ни) [19, 15].

Варто враховувати, що застосування будь-яких препа-
ратів з ялиці протипоказане при епілепсії, схильності до 
судом, а також при гострому запаленні нирок або індиві-
дуальному несприйманні ялиці. У списках алергенних 
рослин згадується ялиці біла, сибірська, одноколірна та 
бальзамічна, пилок яких у квітні-травні може викликати 

полінози [18].
Рід ялина, смерека – Picea Dietr. представлений віч-

нозеленими деревами. Насіння з крилом [12].
В Україні зростає 7 видів, переважно в лісництвах, са-

дах і парках. Ялина європейська (смерека) – Picea abies 
(L,) Karsten (Picea exelsa Link) росте в лісах Карпат, При-
карпаття, рідше Лісостепу, Полісся та широко культи-
вується по всій Україні.

У медичній практиці як лікарську сировину викорис-
товують бруньки, зелені нестиглі шишки, хвою та продук-
ти їхньої переробки. Сировина в аптеках не реалізується 
[32, 21, 24].

Сировина ялини містить ефірну олію, дубильні речо-
вини, смолу, каротин, вітамін С, солі заліза, хрому, мар-
ганцю, міді, алюмінію. У корі – значна кількість дубиль-
них речовин. Шляхом підсочки живих дерев отримують 
живицю, з хвої виробляють каніфоль, скипидар, деревний 
оцет, з деревини – дьоготь і активоване вугілля. У дьог-
ті містяться різні феноли. Ефірну олію ялини отримують 
гідродистиляцією з хвої. У її складі є пінени, карен, тер-
пінеол, лімонен, камфен. У терпентинній олії (скипидар) 
містяться терпени, дипентен.

В офіційній медицині використовують звичайний тер-
пентин (Terebinthia communis), скипидар очищений (Oleum 
Terebinthinae rectificatum), лінімент скипидарний складний 
(Linimentum Olei Terebinthinae compositum), препарати 
терпінгідрат (Terpinum hydratum) і пінабін (Pinabinum), 
каніфоль, дьоготь і активоване вугілля. Використання їх 
аналогічне препаратам із сосни звичайної.

Галенові препарати бруньок ялини мають відхарку-
вальні, дезинфікуючі, сечогінні, жовчогінні, потогінні і 
знеболювальні властивості. Їх використовують у народній 
медицині при запаленнях верхніх дихальних шляхів, брон-
хітах, хронічному запаленні легень, туберкульозі легень, 
ревматизмі, подагрі, нирковокам’яній хворобі, водянці, 
запаленні жовчного міхура та як антитоксичний «крово-
очисний» засіб при висипках на шкірі і лишаях. Із свіжих 
бруньок готують сироп, який застосовують при мікроін-
фарктах, міо- та ревмокардитах. Бруньки є ефективним 
засобом при запальних захворюваннях дихальних шляхів, 
при різних гінекологічних захворюваннях та в післяполо-
говий період, а також при ревматизмі, подагрі, шкірних 
хворобах і надмірному нервовому збудженні [15А, 18]. 
Настій хвої рекомендують для профілактики та лікування 
цинги, відвар шишок – при ангінах, тонзилітах, ларингі-
тах, гайморитах і вазомоторних ринітах (як полоскання та 
для закапування в ніс). Мазі з живиці використовують для 
лікування гнійних ран і фурункулів. У гомеопатії спиртові 
розчини ялини використовують при кардіоспазмах, іпо-
хондрії, запорах, важкості в епігастрії.

Ялинова ефірна олія (Piceae aetheroleum) має бакте-
рицидну дію [15]. При випаровуванні в приміщенні вона 
є гарним освіжувачем повітря, сприяє його дезинфекції і 
очищенню, запобігає поширенню гострих респіраторних 
інфекцій. Для лікування бронхіту, синуситу, пневмонії, в 
ароматерапії ялинову олію застосовують у вигляді гаря-
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чих інгаляцій або у ваннах чи саунах. Крім того, цю ефір-
ну олію рекомендують як регулятор емоційного фону, 
що дозволяє зняти перенапругу, нервозність, забезпечити 
балансуючу дію [13]. Спиртовий розчин ялинової ефірної 
олії використовують для розтирання при пітливості ніг, 
а збагачені ефірною олією креми, тоніки, гелі для душу, 
шампуні, ополіскувачі – для усунення гноячкових виси-
пок, лупи і випадіння волосся. Ялинова ефірна олія, за-
стосована в компресах, примочках, аплікаціях є гарним 
протиревматичним, протитравматичним засобом при ге-
матомах, саднах, ранах, у стоматології – протизапальним 
при стоматиті, періодонтиті. Використана у будь-якій 
формі вона сприяє швидкому одужанню після важких 
хвороб, підвищує опірність організму, підсилює захисні 
функції шкіри, усуває запальні процеси в бронхах, сприяє 
евакуації мокротиння.

Звичайно перебування у ялинових посадках, насичених 
хвойним ароматом, буває приємним у будь-яку пору року. 
Але слід відзначити, що у період утворення пилку (у трав-
ні) ялина може викликати полінози. У списку алергенних 
рослин, зокрема згадується ялина колюча [18], хоча пилок 
ялини, як і більшості шпилькових дерев, як алерген не має 
вагомого клінічного значення.

В Україні інтродуковані та культивуються у садах та 
парках види родів тсуга (Tsuga Carr.) – тсуга канадсь-
ка (Tsuga canadensis (L.) Carr.), псевдотсуга (Pseudotsuga 
Carr.) – псевдотсуга Мензіса (Pseudotsuga Menziesii 
(Mirb.) Franco), яка походить з Північної Америки та кедр 
(Cedrus Trew) – кедр гімалайський (Cedrus deodara (D. 
Don) G. Don fil.), який походить з Афганістану, кедр ат-
ласький (Cedrus atlantica (Endl.) Arn.) родом з північної 
Африки та кедр ліванський (Cedrus libani A. Rich), який 
походить з Малої Азії [11, 12]. 

Рід тсуга включає дерева висотою 20-30 м з горизон-
тально спрямованими гілками із звисаючими кінцями. З 
кори та гілок тсуги готують гомеопатичні есенції, які ви-
користовують при стані сп’яніння, відчутті подразненості, 
при сильному, до непритомності, голоді [26].

Рослини роду кедр – вічнозелені дерева 25-50 м за-
ввишки, з розлогою кроною. В Україні культивується в 
садах і парках Криму.

Деревина кедрів щільна і має приємний аромат через 
високий вміст ароматичних олій. Його запах відлякує му-
рашок, москітів та інших комах. Із деревних стружок та 
деревної тирси всіх видів кедра одержують кедрову ефір-
ну олію методом гідродистиляції. У давнину єгиптяни 
застосовували кедрову олію для бальзамування. Припус-
кають, що олія з кедру ліванського була першою отри-
маною людиною ароматичною олією. До складу ефірної 
олії входять цедрол, цедренол, кадинен, туйопсен, туйон, 
атлентон.

Олія кедра в східній медицині відома як ефективний 
засіб при бронхті, інфекціях сечостатевої системи. У су-
часній ароматерапії кедрову олію використовують як ан-
тисептичний, відхаркувальний, протикашльовий та діуре-
тичний засіб. У гарячих та холодних інгаляціях, ваннах, 
розтираннях, аплікаціях її рекомендують при гострих 
респіраторних захворювання, при урологічних інфекціях, 
при циститі та у стоматології при пародонтозі та стома-
титі [13, 22, 15]. У наших дослідженнях підтверджено ви-
соку ефективність застосування кедрової ефірної олії при 
проблемних шкірі та волоссі: у дерматології та космето-
логії – при вугровій висипці, дерматитах, екземі, для дог-
ляду за жирним волоссям, при лупі та випадінні волосся 
введеною до складу кремів, тоніків, шампунів, ополіску-
вачів [8, 13, 15, 31].

Кедрова олія має заспокійливу дію, викликає відчуття 
комфорту і рекомендується для регуляції емоційного фо-
ну при проявах страху, агресії, гніву, безсонні, тривозі, іс-
терії, передменструальному синдромі переважно у формі 
масажу та ароматизації повітря аромалампами.

В експериментальних дослідженнях американських 
вчених було показано, що ефірні олії з деревини кедрів, 
які зростають у Техасі ( США ), виявили протипухлинну 
активність при раку молочної залози. Однак автори виз-
нали їх неперспективними для медицини у зв’язку з висо-
кою токсичністю [29, 1]. 

Слід зауважити, що препарати з кедру, у тому числі 
і кедрова олія, протипоказані при вагітності та несумісні 
з хіміотерапевтичним лікуванням онкологічних хворих. 
Також неприпустиме передозування, оскільки ефірна кед-
рова олія може в цьому разі справляти подразнювальну, 
епілептиформну дію на центральну нервову систему.

Висновки
Представлено аналіз літературних даних стосовно 

досліджень основних груп біологічно активних речо-
вин, фармакологічної дії та застосування у медицині 
рослин родини соснові – Pinaceae. Різноманітні 
лікарські форми, отримані з сировини рослин родів 
сосна – Pinus l., модрина – larix Mill., ялиця – abies 
Mill., ялина – Picea Dietr, кедр – Cedrus Trew, тсуга 
– Tsuga Carr. є ефективними засобами лікування та 
профілактики багатьох захворювань Біохімічний 
склад рослин та різнобічна терапевтична дія окремих 
видів родини соснові дають підстави сподіватись, 
що вони можуть бути потенційним джерелом нових 
лікарських засобів та заслуговують на подальші більш 
глибокі дослідження.
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This article elucidates the state of studing plants class Coniferae family 
Pinaceae as meditional plants. The authors gives accent both to history and 
up to date aspects of using meditional raw materials of plants from named 
family as well as essential oils and other biological active substances extracted 
from pine, larch, fir, fir (Tsuga), abies, cedar in world medical practice and 
the expedience of using them in the case of different diseases and pathologic 
states and also about their possible negative influence upon human organism.
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Патологічне випадіння волосся – алопеція – є актуаль-
ною проблемою, яка займає в структурі шкірної патології 
одне з провідних місць. Волосся, особливо для жінок, є 
візиткою здоров’я, краси та молодості, тому надмірне йо-
го випадіння завжди викликає психологічний дискомфорт 
та знижує якість життя. У зв’язку з цим надзвичайного 
значення набуває фармакотерапевтична профілактика та 
лікування людей з облисінням, що при своєчасному про-
веденні дозволяє покращити чи усунути патологічний 
процес.

Існують різні види алопецій, які в залежності від етіо-
патогенетичних факторів та зовнішніх проявів поділяють 
на андрогенову, себорейну, токсичну, травматичну, гніз-
дну, рубцеву, симптоматичну, тощо [11].

Однією з найбільш поширених форм облисіння, що 
зустрічається як у чоловіків, так і у жінок, є андрогено-
ва алопеція (АА) – прогресуюче облисіння, викликане 
дією андрогенів на волосяний фолікул у осіб зі спадко-
вою схильністю [1]. У чоловіків категорично відміняєть-
ся трактування даного виду облисіння як захворювання, 
пов’язаного з дисфункцією ендокринних залоз, що розви-
вається на фоні надмірного циркулювання андрогенів у 
крові. У жінок, крім генетичної схильності, провокуючим 
фактором виникнення АА також може бути дисбаланс ен-
докринної системи, який зумовлює гіперандрогенію (нап-
риклад, при полікістозі яєчників) [6].

Виникнення АА пояснюється активністю ферменту 
5-α-редуктази, розташованого в клітинах волосяних ци-
булин голови, який перетворює неактивний тестостерон в 
активний гормон 5-α-дигідротестостерон (ДГТ). Останній, 
взаємодіючи з відповідними андрогеновими рецепторами 
волосяної цибулини, зумовлює біохімічні процеси, що 
пригнічують синтез протеїнів волосяного апарату [20]. В 
результаті скорочується фаза росту, зменшуються розміри 
волосяних фолікулів, відбувається поступова трансфор-
мація довгого волосся в пушкове. У волосяних цибулинах 
також присутній фермент ароматаза, який є антагоністом 
5-α-редуктази і трансформує тестостерон в естрадіол, а 
ДГТ – в естрон. Жіночі статеві гормони мають модулю-
ючий вплив на дію андрогенів. Тому в жінок, в яких кон-
центрація ароматаз вища, проявляється дифузний і менш 
виражений характер АА [20, 30].

Лікування АА на сьогодні залишається складним за-
вданням дерматології, оскільки номенклатура лікарських 
препаратів, які б впливали на патогенетичну ланку захво-

рювання, обмежена. Специфічна терапія АА полягає в 
застосуванні антагоністів 5-α-редуктази. До даної групи 
лікарських препаратів (ЛП) належить синтетичний фіна-
стерид, який в останні роки призначають для системно-
го лікування АА. Однак, фінастерид має ряд серйозних 
побічних ефектів на статеву систему чоловіків і повністю 
протипоказаний для жінок репродуктивного віку (викли-
кає фемінізацію плоду). Для місцевої терапії АА широко 
застосовують міноксидил у формі лосьйону. Препарат є 
сильнодіючим периферичним судиннорозширювальним 
засобом, який впливає на гладку мускулатуру кровонос-
них судин волосяного фолікула. Однак, ЛЗ характери-
зується рядом недоліків, найважливіші з яких – потреба 
постійного вживання для забезпечення терапевтичного 
ефекту, відсутність дії на патогенетичні ланки захворю-
вання, висока вартість [1, 2, 12, 25, 27].

Телогенова алопеція (ТА) – надмірне дифузне випадін-
ня волосся (переважно у жінок), що пов’язане з передчас-
ним переходом значної кількості волосяних фолікул із 
стадії анагену (фаза росту) в стадію телогену (фаза спо-
кою). ТА інакше називають симптоматичною, оскільки 
вона виникає як наслідок впливу психологічного стресу, 
незбалансованого харчування, деяких ліків, токсичних 
хімічних речовин, інфекційних захворювань, крововтрат, 
у період після пологів, при нераціональному догляді за 
волоссям тощо. Номенклатура ЛЗ при ТА включає препа-
рати базової терапії системного застосування (комплекси 
мікроелементів та вітамінів, препарати заліза, імуномоду-
лятори, біогенні стимулятори та ін.) та ліки специфічної 
дії. Для зовнішньої терапії ТА фармацевтичний ринок 
пропонує ЛП на основі природних та синтетичних лі-
карських субстанцій, які виявляють капіляропротекторні 
та венотонізуючі властивості, стимулюють регенерацію 
клітин волосяного фолікула [6, 8].

Гніздова алопеція (ГА) характеризується суцільним 
випадінням довгого волосся на різко обмежених ділянках 
шкіри округлих або овальних обрисів, у середньому 3-5 см 
у діаметрі. Для ГА характерний раптовий початок, частіше 
у людей молодого віку обох статей. Причини виникнення 
та механізм розвитку остаточно не встановлені. Численні 
факти вказують, що ГА є наслідком автоімунних, психо-
нейрогенних, токсичних факторів. Виникнення ГА також 
може бути симптоматичною ознакою деяких інфекційних 
захворювань (оперізуючий лишай, сифіліс та ін.), запаль-
них процесів на шкірі (екзема, піодермії) [12, 31]. 
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Незважаючи на широке застосування синтетичних ЛЗ 
у терапії різних видів алопеції (міноксидил, фінастерид, 
лінімент перцево-камфорний, цинктерал, етоній, комп-
лекс вітамінів «Перфектил» тощо), не втрачають своєї 
актуальності лікарські та косметичні засоби на основі лі-
карських рослин.

Лікарські рослини, що застосовуються при різних 
формах алопеції (табл.)

Для лікування АА доцільно використовувати росли-
ни, які містять комплекс біологічно активних речовин 
(БАР) з антиандрогенною дією. До таких рослин належить 
пальма сабаль (пальма повзуча або карликова). Пальма 
сабаль (Saw Palmetto, Serenoa repens (Bartram) Small) 
– лікарська рослина, що належить до родини пальмові 
(Arecaceae). Рослина зростає на південному сході США 
(Флорида, Арканзас, Техас), зазвичай в соснових лісах або 
уздовж узбереж, іноді також зустрічається на островах 
Карибського моря. Для медичних потреб використову-
ють плоди пальми сабаль, що містять близько 1,5 % олії, 

яка складається з фітостеролів (β-ситостерол), насичених 
і ненасичених жирних кислот (головні діючі речовини 
пальми сабаль). Вільні кислоти (пальмітинова, лауринова, 
міристинова, олеїнова кислоти тощо) складають близько 
63 % олії. Інша частина представлена етерифікованими 
стеролами, серед яких виділяють β-ситостерол і його глі-
козиди [14]. 

Комплекс БАР пальми сабаль виявляє антиандроген-
ну дію за кількома механізмами. Фітостероли інгібують 
фермент 5-α-редуктазу, зменшуючи кількість ДГТ в крові. 
Також вони блокують приблизно 50 % чутливих до ДГТ 
рецепторів і перешкоджають його зв’язок з ядрами три-
герних клітин. Крім цього, БАР активізують фермент 
3-α-гідроксистероїд-дегідрогеназу, який відповідає за пе-
ретворення ДГТ в менш активну форму – андростандіол 
[13, 14]. 

Наукові дослідження стверджують, що комплексна 
дія БАР екстракту пальми сабаль є більш ефективною у 
порівнянні з чистим β-ситостеролом. Біодоступність фі-

Таблиця
Характеристика лікарських рослин та їх лікувальна дія при алопеціях

Назва рослини
(латинська, українська) ЛРС Основні БАР Фармакологічна дія БАР, 

вид алопеції

Aesculus hypocastanum L., 
каштан кінський

Плоди Ескулін, есцин Посилюють мікроциркуляцію крові в шкірі голови, виявляють 
капіляропротекторну, протизапальну дію при ТА

Листя Флавоноїди 
(кверцетин, рутин)

Укріплюють стінки кровоносних судин, зменшують проникнення 
і ламкість капілярів – збагачують киснем шкіру голови при ТА

Arctium lappa L., 
лопух звичайний Корені Фенілкарбонові кислоти, 

протеїни, ситостерин Антисептичні, епітелізуючі та протизапальні властивості при ТА

Camellia sinensis L.,
чай китайський Листя Поліфенольні сполуки Виявляють антиоксидантні та радіопротекторні властивості, є 

інгібіторами ферменту 5-α-редуктази І-го типу при ТА і АА
Capsicum annum L., 
перець стручковий Плоди Алкалоїд капсаїцин Посилює мікроциркуляцію шкіри голови, сприяє виділенню 

ендогенних БАР при ТА і ГА
Eclipta alba L., 
вербезина біла Трава Фітостероли, 

лютеолін-7 глікозид Справляють інгібуючу дію щодо 5-α- редуктази при АА

Ginkgo biloba L., 
гінкго дволопатеве Листя Гінкголіди,

флавоноїди Антиоксидантні, капіляропротекторні властивості при ТА

Hibiscus rosa-sinensis L., 
гібіскус китайський

Квітки Ціанідин диглюкозид, 
флавоноїди і вітаміни

Відновлюють проліферативну активність волосяних фолікулів, 
пролонгують фазу росту волосяного циклу при ТА

Листя, 
стебла

β-ситостерол, 
стигмастерол, Пригнічують 5-α- редуктазу при АА

Humulus lupulus L.,
хміль звичайний Супліддя Ефірна олія, флавоноїди, 

фітоестрогени
Стимулюють процес епітелізації шкіри, виявляють антиандро-
генну дію при ТА і АА

Polygonum multiflorum Thunb, 
гірчак багатоквітковий Кореневища Глікозиди стильбену, 

β-ситостерол, флавоноїди
Пригнічують 5-α- редуктазу, стимулюють мелагонез, підвищують 
кількість активних волосяних фолікул при АА і ТА

Pygeum africanum,
слива африканська Кора β-ситостерол, ефіри 

ферулової кислоти
Пригнічують 5-α- редуктазу, зменшує активність тригерних зон 
до ДГТ при АА

Salvia officinalis L., 
шавлія лікарська Листя Ефірна олія, 

дубильні речовини
Виявляють фунгістатичну і протизапальну дію при себореї, АА 
і ТА

Serenoa repens (Bartram) 
Small, пальма сабаль Плоди β-ситостерол, ненасичені 

жирні кислоти
Пригнічують 5-α- редуктазу, блокують рецептори чутливі до ДГТ 
при АА

Sophora japonica L., софора 
японська Плоди Флавоноїди

(рутин, кверцетин)
Укріплює стінки кровоносних судин, зменшує проникнення і 
ламкість капілярів – збагачує киснем шкіру голови при ТА

Urtica dioica L., 
кропива дводомна

Листя, 
трава

Органічні кислоти, 
кремнійвмісні сполуки, 

вітаміни
Покращують кровообіг в капілярній системі шкіри, стимулюють 
обмін речовин при ТА

Корені β-ситостерол, 
мікоелементи Виявляють анти андрогенну, рістстимулюючу дію при АА
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тостеролів значно вища, коли вони зв’язані з жирними 
кислотами, ніж їх некон’юговані форми. Крім цього, віль-
ні ненасичені жирні кислоти плодів Serenoa repens також 
чинять інгібуючу дію щодо 5-α-редуктази [6, 9]. Додат-
ковою перевагою екстракту пальми сабаль, в порівнянні 
з чистим β-ситостеролом, є наявність у складі препарату 
глікозидів фітостеролів (фітостеролінів) – хімічних сполук 
фітостеролів і глюкозидів в положенні 3β-гідрокси групи. 
Фітостероліни мають високу біодоступність і більш ефек-
тивні в лікуванні АА [14, 19].

Африканська слива (Pygeum africanum (Prunus 
africana), родина розові (Rosaceae) – вічнозелене дерево 
заввишки 10-25 м, що в природі зростає в гірських райо-
нах Африки та на островах Мадагаскар, Сан-Томе, Фер-
нандо-По і Гранд-Комор. Лікарською рослинною сиро-
виною є кора рослини. Вона вміщує: фітостероли (в тому 
числі β-ситостерол) – інгібітори 5-α-редуктази; пентацик-
лічні тритерпени (урсолова та олеанова кислоти) – вони 
виявляють протинабрякові властивості; ефіри ферулової 
кислоти (n-докозанол і тетракозанол) – зменшують рівень 
пролактину та блокують нагромадження холестерину в 
судинах (пролактин збільшує рівень холестерину в во-
лосяних фолікулах, а холестерин підвищує тригерні зони 
для ДГТ) [19, 23]. У комплексі діючі речовини впливають 
на різні ланки патогенезу при АА, тому екстракт кори аф-
риканської сливи широко використовують в складі косме-
тичних засобів для догляду за волоссям.

Вербезина біла (Eclipta alba l., родина айстрові 
Asteraceae) – невелика розгалужена однорічна трав’яниста 
рослина з білим суцвіттям, що зростає у тропічних і суб-
тропічних регіонах світу. Для одержання препаратів ви-
користовують висушену траву, а також сік. ЛРС вміщує 
фітостероли, β-глікозиди фітостеролу, лютеолін-7 гліко-
зид, глікозиди тритерпенової кислоти та ін. Екстракти з 
надземної частини вербезини (метанольні, з комплексного 
екстрагенту – 1:1 петролейного ефіру та 70 % етанолу) у 
складі олій, емульсійних кремів олія/вода використову-
ються для стимуляції росту волосся при АА, симптома-
тичному облисінні та для підтримання природнього коль-
ору волосся [15, 16, 19, 28, 29].

Гірчак багатоквітковий (Polygonum multiflorum 
Thunb, родина гречкові Polygonaceae) – багаторічна 
трав’яниста рослина, що культивується в Китаї. Для 
одержання екстрактів використовують кореневища, які 
екстрагують 75 % етиловим спиртом, далі отриманий 
рідкий екстракт фільтрують, згущують і висушують на 
вакуумно-розпилювальної сушарці. Біологічно активні 
речовини екстракту представлені фітостеролами (гліко-
зиди стильбену, β-ситостерол), флавоноїдами (глікозиди 
кверцетину), дубильними речовинами тощо, що виявля-
ють в’яжучу, протизапальну, капілярозміцнювальну, ан-
тимікробну дію. Екстракт гірчака багатоквіткового ши-
роко використовують у складі косметичних засобів при 
АА та симптоматичному облисінні. Наукові дослідження 
підтверджують, що БАР (а саме 2, 3, 5, 4-тетрагідроксис-
тельбен-2-О-β-d-глікозид) стимулює мелагонез у мелано-

цитах, підвищує кількість активних волосяних фолікул та 
посилює ріст волосся [21, 23].

Зелені мікроводорості (спіруліна, хлорела) містять 
високий рівень незамінних амінокислот, мінералів і віта-
мінів. БАР виконують функції антиоксидантів (зменшу-
ють і відновлюють пошкодження шкіри голови і волосся), 
є джерелом будівельного матеріалу, що сприяє інтенсив-
ній епітелізації та росту нового волосся [19, 23]. Екстракт 
зелених мікроводоростей входить до складу лікарського 
засобу Альгопікс (Медіка АТ, Болгарія) у формі рідини 
для зовнішнього застосування при комплексному ліку-
ванні оперізуючого лишаю з ушкодженням волосяного 
покриву голови, жирної та сухої себореї, симптоматичній 
алопеції.

Гінкго дволопатеве (Ginkgo biloba l.) – листопадне 
голонасінне дерево родини гінкгові (Ginkgoaceae). БАР 
екстракту листя гінкго білоба (гінкголіди A, B, C, J, M, 
флавоноїди, фітостерин, терпенові лактони) сприяють 
зміцненню і підвищенню еластичності судинної стінки, 
покращують реологічні властивості крові, виявляють ан-
тиоксидантні властивості. Застосування екстракту приз-
водить до покращання мікроциркуляції, підвищення пос-
тачання мозку і периферичних тканин киснем і глюкозою, 
що комплексно забезпечує посилення росту волосся при 
симптоматичній алопеції [19].

Гібіскус китайський, китайська троянда (hibiscus 
rosa-sinensis l.) – рослина родини мальвових (Malvaceae). 
Рослина походить з Південно-Східної Азії. Листя і стебла 
містять β-ситостерол, стигмастерол, сполуки трициклоп-
ропану та їх похідні. Квітки містять ціанідин диглюкозид, 
флавоноїди і вітаміни (тіамін, рибофлавін, ніацин і аскор-
бінову кислоту тощо). Олійний екстракт квіток і листя за-
стосовують при симптоматичній алопеції, оскільки препа-
рати відновлюють проліферативну активність волосяних 
фолікулів, пролонгують фазу росту волосяного циклу. 
Екстракт та сік з листків гібіскусу завдяки вмісту фітосте-
ролів ефективний при АА [22, 24].

Чай, чайний кущ, або чай китайський (Camellia 
sinensis l.) – вічнозелений, галузистий кущ родини чай-
ні (Theaceae). Батьківщина китайського чаю – гірські лі-
си Південного Китаю та Індокитаю; у даний час рослина 
широко культивується в багатьох країнах світу. Хімічний 
склад листя варіює в залежності від кліматичних умов 
зростання, сезону збору, віку листя та ін. Основні БАР, які 
виявляють фармакологічний ефект на ріст волосся – полі-
фенольні сполуки (катехіни, епікатехіни та інші таніни; 
флавоноїди), вітаміни, мінеральні солі. Поліфенольні спо-
луки листя чаю здатні пригнічувати апоптоз, виявляють 
антиоксидантні та радіопротекторні властивості на фолі-
кулярні клітини, а також є інгібіторами ферменту 5-α-ре-
дуктази І-го типу [17-19].

Плоди перцю стручкового (Capsicum annum l.), ро-
дина пасльонові Solanaceae – джерело алкалоїду капсаїци-
ну. Капсаїцин посилює мікроциркуляцію шкіри голови, 
сприяє виділенню ендогенних біологічно активних речо-
вин (наприклад, інсуліноподібного фактора росту IGF-1, 
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який впливає на поділ клітин волосяного фолікула). Крім 
цього, настойка містить велику кількість інших БАР, 
включаючи ізофлавоноїди, вітамін С, тіамін, рибофлавін, 
каротиноїди, фолієву і нікотинову кислоти [5]. Препара-
ти перцю стручкового (настойка перцю стручкового; роз-
чин для зовнішнього застосування Капсиол виробництва 
ПАТ «Фітофарм», Україна) як місцевоподразнювальні за-
соби використовують для профілактики та лікування по-
чаткових стадій гніздного та телогенового облисіння.

Кропива дводомна, Urtica dioica l., родина Urticaceae 
– рослина, яка широко використовується в косметичних 
та лікарських засобах, призначених для стимуляції росту 
волосся. Сировиною є не тільки листя, а також вся надзем-
на частина та корені. Листя та надземна частина містить 
вiтамiни К i В2, глiкозид урцитрин, дубильнi i бiлковi ре-
човини, органічні кислоти (мурашина, аскорбiнова, пан-
тотенова), каротиноїди, хлорофiл (близько 3 %), органіч-
но зв’язаний кремній тощо. Листя кропиви за рахунок 
органічних кислот, кремнійвмісних сполук, дубильних та 
інших БАР покращують кровообіг у капілярній системі 
шкіри, стимулюють обмін речовин і трофічні процеси, 
виявляють регенеруючі та стимулюючі властивості на 
клітини волосяного фолікула, тому препарати з надземної 
частини рослини ефективні при симптоматичній алопеції 
[3, 9].

Корені вміщують до 1 % β-ситостеролу, до 0,2 % β-си-
тостеролу-3-O-β-глікозиду, лігнани, дубильні речовини, 
амінокислоти, мікроелементи тощо. Завдяки вмісту фітос-
теролів екстракти коренів кропиви здатні пригнічувати 
активність 5α-редуктази, тому ефективні при АА [19].

Софора японська, Sophora japonica l. – високе (до 
25 метрів) листопадне дерево, що належить до родини 
бобові (Fabaceae). Для медичних потреб використовують 
пуп’янки квіток (Alabastra Sophorae japonicae) і плоди 
софори (Fructus Sophorae japonicae). У пуп’янках і моло-
дих плодах софори міститься значна кількість рутину (до 
30 %). Крім рутину, в плодах софори є кемпферол-3-
софорозид, кверцетин-3-рутинозид, геністеїн-4-софора-
біозид та інші флавоноїди. Вітамін Р з софори японської 
укріплює стінки кровоносних судин, зменшує проник-
нення і ламкість капілярів – збагачує киснем шкіру голо-
ви. ЛРС входить до складу лікарського засобу Аллотон 
(ВАТ «Лубнифарм», Україна) у формі розчину (спрею) 
для зовнішнього застосування [3, 9, 19].

Каштан кінський (aesculus hippicastanum l.) –
високе листопадне дерево родини гіркокаштанові 
(Hippocastanaceae). Насіння каштану вміщує кумаринові 
глікозиди (ескулін, фраксин та ін.), тритерпенові сапоніни 
під загальною назвою есцин, флавоноїдні глікозиди (квер-

цетин, кемферол, рутин), жирну олію (5-7 %) та ін. [7]. 
Листя каштану містять флавоноїди (кверцитрин, ізоквер-
цитрин, кверцетин, рутин, спіреозид, астрагалін. Основні 
БАР насіння каштану входять до складу лікарського за-
собу «Фітовал лосьйон проти випадіння волосся» (КРКА, 
д.д., Ново место, Словенія). Ескулін стимулює мікроцир-
куляцію в шкірі голови, знижує ламкість судин; есцин 
стимулює шкірний кровообіг, зміцнює судинну стінку, 
зменшує проникність капілярів. 

Лопух великий (arctium lappa l.) – трав’яниста рос-
лина з родини айстрові (Asteraceae). Корені лопуха вели-
кого містять ефірну барданову олію, феніл-карбонові кис-
лоти (хлорогенову і кофейну), дубильні речовини, інулін, 
ситостерин і стигмастерин, протеїни тощо. У традиційній 
медицині та косметології препарати лопуха великого за-
стосовуються у вигляді реп’яхової олії як засіб для про-
філактики та лікування випадіння волосся. БАР коренів 
лопуха виявляють знеболювальні, протисвербіжні, ан-
тисептичні та епітелізуючі властивості – відновлюють 
структуру та функції шкіри [3, 4]. 

Хміль звичайний (humulus lupulus l.), родина ко-
ноплеві (Cannabinaceae) Супліддя або «шишки» хмелю 
містять ефірну олію (до 2 %), органічні кислоти (ізова-
леріанову, каприлову, пеларгонову, капринову), флавоної-
ди (астрагалін, рутин, кварцитрин, ізокверцитрин), фіто-
естрогени тощо. Компоненти шишок хмелю проявляють 
протизапальні, протисвербіжні, загальнозміцнювальні 
властивості, стимулюють процес епітелізації шкіри. ЛРС 
входить до складу ЛЗ «Аллотон»-розчин та інші косме-
тичні препарати даної серії [9, 19].

Шавлія лікарська (Salvia officinalis l.), родина гу-
боцвітні (Lamiaceae). Листя шавлії містить ефірну олію 
(цинеол, ліналоол, борнеол, туйон і ін.), флавоноїди, ду-
бильні речовини, вітаміни Р, РР, макро- і мікроелементи, 
рослинний антибіотик сальвін тощо. Для приготування 
препаратів використовують свіже і сухе листя шавлії. 
Препарати шавлії виявляють протизапальну, в’яжучу, 
антимікробну та фунгістатичну дію, завдяки чому є фек-
тивними при жирній себореї з надмірною лупою, при АА 
[10]. Екстракт листя шавлії входить до складу препарату 
«Фітовал шампунь для пошкодженого волосся».

Представлений перелік лікарських рослин є лише час-
тковим, оскільки асортимент фітосировини, що застосо-
вується при алопеції є набагато ширшим [19, 26]. 

Таким чином, в роботі представлені основні пато-
генетичні аспекти виникнення різних видів алопеції, 
а також детальна характеристика лікарських рослин, 
БАР та механізми їх дії при адрогеновій, телогенові та 
гніздній алопеції.
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В обзорной статье представлены основные патогенетические аспек-
ты возникновения различных видов облысения, а также подробная ха-
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The review article presents the main pathogenetic aspects of the different 
types of hair loss appearance, as well as a detailed description of medicinal 
plants, active substances and mechanisms of their action in androgenetic, 
telogen and alopecia areata.
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Базидіальні гриби можуть бути джерелом різно-
манітних біологічно активних речовин (БАР) медичного 
призначення, однак поки що їх потенціал не використо-
вується повною мірою [1, 6]. До даного класу грибів, які 
відзначаються значною видовою різноманітністю, а отже, 
великою кількістю потенційних джерел БАР, належить 
родина Russulaceae (сироїжкові або русулові). Найбільш 
дослідженою групою БАР грибів цієї родини, згідно літе-
ратурних даних [10], є сесквітерпени, які відіграють важ-
ливу біологічну роль у більшості з видів роду Lactarius 
DC. ex S. F. Gray (хрящ-молочник). Так, з метанольного 
екстракту висушених грибів, сировинна база яких у захід-
них областях України є достатньою, Lactarius pergamenus 
(Fr.) Fr. (хряща-молочника пергаментного) нами було 
очищено та ідентифіковано сесквітерпенову сполуку (3, 
14, 15-триметил-фуранолактаран-8-ол), яка виявляє анти-
мікробну, протигрибкову та антипроліферативну актив-
ність [8, 9]. 

Зважаючи на перспективу використання вищевказа-
ної сировини та фармакологічно активної субстанції з неї 
на основі 3, 14, 15-триметилфуранолактаран-8-олу у ме-
дицині виникає потреба у розробці методів їх стандарти-
зації. 

Метою даного дослідження була розробка методи-
ки контролю якості (МКЯ) висушених базидіом хряща-
молочника (х.-м.) пергаментного та густого екстракту 
(субстанції) базидіом хряща-молочника пергаментного за 
вмістом основної діючої або найбільш характерної речо-
вини для даної сировини та визначення основних число-
вих показників та їх допустимих меж. 

Матеріали та методи дослідження 
Об’єктом дослідження були висушені при +52 ± 2 °С 

базидіоми х.-м. пергаментного, зібрані в Сколівському 
районі Львівської області протягом усього вегетаційного 
періоду (липень-вересень) та густий екстракт базидіом 
х.-м. пергаментного, який отримували шляхом упарю-
вання метанольного екстракту, з наступною обробкою 
гексаном, як описано раніше [9].

Для розробки МКЯ на «Х.-м. пергаментного бази-
діоми» та «Х.-м. пергаментного базидіом густий 
екстракт» проведено дослідження з вибору параметрів 
стандартизації із врахуванням вимог ДФУ [2, 3, 4, 5], 

за відсутності аналогу монографії на вищі гриби як об’єк-
ту дослідження.

Результати дослідження та їх обговорення
Параметрами стандартизації для базидіом обрано: 

ідентифікацію (опис, тонкошарову хроматографію (ТШХ), 
температуру плавлення стеаринової кислоти); втрату в 
масі при висушуванні; загальну золу; золу, нерозчинну 
в 10 % розчині хлористоводневої кислоти; сторонні до-
мішки; кількісний вміст 3, 14, 15-триметилфуранолакта-
ран-8-олу у перерахунку на абсолютно суху сировину. 

Для густого екстракту базидіом було обрано наступні 
параметри стандартизації: ідентифікацію (опис, розчин-
ність, ТШХ); втрату в масі при висушуванні; залишкові 
розчинники (гексан); важкі метали; мікробіологічну чис-
тоту; кількісний вміст 3, 14, 15-триметилфуранолактаран-
8-олу у перерахунку на абсолютно суху сировину.

Опис. Цілі, фрагментовані або ламані базидіоми се-
редніх та великих розмірів висушених грибів, що склада-
ються з шапок і ніжок. Шапки 6-12 см у діам. (цілі), пласкі 
або увігнуто-розпростерті (лійкоподібні), зморшкуваті 
або гладкі, іноді з тріщинами. М’якуш щільний. Пластин-
ки дуже густі, прямі або звивисті. Край шапки підігнутий 
або рівний, іноді хвилястий. На зламі м’якуш шапки має 
кремове або світло-коричневе забарвлення, дещо темніша 
шкірочка, і найтемніші пластинки – від коричневого до 
темно-коричневого, контрастують з м’якушем.

Ніжки довгі (довжина не менше діаметра шапки), щіль-
ні або з порожниною, здебільшого зморшкуваті. М’якуш 
ніжки має таке ж забарвлення, як м’якуш шапки, і також 
дещо темнішу шкірочку. Запах приємний, грибний. Cмак 
неспецифічний, злегка гіркуватий.

Втрата в масі при висушуванні (ДФУ 2.2.32) не біль-
ше 9,8 % (1,0 г здрібненої на порошок сировини сушать при 
температурі 105 °С протягом 2 год); загальна зола (ДФУ 
2.4.16) не більше 9 %; зола, не розчинна в хлористо-вод-
невій кислоті (2.8.1) не більше 8 %; сторонні домішки 
(ДФУ 2.8.2) не більше 10 % органів рослин, не більше 
10 % мінеральних часток і не більш 2 % інших сторонніх 
домішок.

За зовнішніми ознаками висушені базидіоми Lactarius 
pergamenus практично неможливо відрізнити від висуше-
них базидіом L. piperatus. Останній гриб ряд дослідни-
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двічі перекристалізовують із нагрітого до +40 °С гексану. 
Температура плавлення осаду (стеаринової кислоти) по-
винна становити +69 °С ± 1 °С.

Проведені раніше дослідження показали, що протиг-
рибкову активність проявляють сесквітерпенові сполуки, 
серед них найбільш активною виявилась 3, 14, 15-триме-
тилфуранолактаран-8-ол [9].

Властивість 3, 14, 15-триметилфуранолактаран-8-олу 
флуоресціювати жовто-зеленим світлом за довжини хвилі 
365 нм, може бути використана як для ідентифікації мето-
дом ТШХ, так і для кількісного визначення як базидіом, 
так і густого екстракту базидіом. При проведенні ідентифі-
кації на хроматограмі досліджуваного розчину (метаноль-
них і гексанових екстрактів) в УФ світлі в нижній третині 
хроматограми має виявлятися зона з жовто-зеленою флу-
оресценцією 3, 14, 15-триметилфуранолактаран-8-олу на 
рівні пурпурового забарвлення алантолактону – розчину 
порівняння. Рухома фаза: гексан – етилацетат (8:1), ТШХ 
пластинка із шаром силікагелю.

Ця речовина має максимум поглинання при 230 нм 
(рис.). 

Для кількісного визначення 3, 14, 15-триметилфура-
нолактаран-8-олу можна застосовувати хроматоспектро-
фотометричний метод. 

З цією метою 20,0 г висушених при +55 ± 5 °С базидіом 
L. pergamenus, здрібнених на порошок (500), поміщають в 
апарат Соксклета і екстрагують гексаном на водяній бані 
протягом 1 год. Розчинник з екстракту відганяють, сухий 
залишок висушують у сушильній шафі при температурі 
не вище +70 °С, після чого його розчиняють у підігрітому 
до +40 – 50 °С гексані і після фільтрування поміщають у 
морозильну камеру на -18 °С на 2 год. Осад, що при цьому 
випадає, видаляють. Одержаний сухий залишок розчиня-
ють в 10,0 мл гексану, фільтрують і поміщають у пробірку 
з скляним притертим корком для нанесення на хроматог-
рафічну пластинку.

ків вважають лише різновидністю L. pergamenus. Вони 
дуже подібні до висушених базидіом L. vellereus та L. 
соntroversus, які можливо відрізнити лише тоді, коли є 
достатьо великі фрагменти шапок і ніжок, на яких можна 
розрізнити густоту пластинок і оцінити розміри ніжок цих 
грибів. Не відрізняються вони і за мікроскопічними озна-
ками. Тому параметрами стандартизації обрано хімічний 
склад базидіом. 

Як показали наші попередні дослідження [7], вису-
шені базидіоми L. pergamenus від споріднених видів (L. 
vellereus та L. соntroversus) суттєво відрізняються за 
вмістом стеаринової кислоти, вміст якої у метанольному 
екстракті висушених базидіом досліджуваного виду може 
сягати понад 75 %, тоді як у L. vellereus та L. соntroversus 
він є нижчим за 15 %. У інших досліджуваних нами видах 
грибів роду Lactarius (L. quetus, L. rufus, L. torminosus, L. 
volemus) у метанольному екстракті міститься олеїнова та 
пальмітинова кислоти. Ось чому стеаринова кислота мо-
же бути специфічною речовиною-маркером висушених 
базидіом L. pergamenus. Ідентифікувати вказані гриби за 
іншими речовинами, наприклад, сесквітерпенами, важ-
ко. Стеаринову кислоту з метанольного екстракту легко 
можна одержати у чистому стані шляхом його виморожу-
вання і трьохкратної перекристалізації одержаного осаду 
з метанолу. Тому «температура плавлення стеаринової 
кислоти» (+69 ºС) нами вибрано як важливий параметр 
при ідентифікації висушених базидіом хряща-молочника 
пергаментного. 

Температура плавлення – відкритий капілярний 
метод (ДФУ 2.2.15).

Досліджуваний розчин. 10,0 г здрібненої на поро-
шок сировини (500) (ДФУ 2.9.12) екстрагують гексаном 
у співвідношенні 1:8 на водяній бані в апараті Сокскле-
та впродовж 1 год., упарюють до ¼ початкового об’єму 
і поміщають в морозильну камеру (-18 °С). Осад, що ут-
ворюється, промивають холодним гексаном (-18 °С) і ще 

Рис. УФ-спектр 0,1 % метанольних розчинів 3, 14, 15-триметилфуранолактаран-8-олу (№ 1) та алантолактону 
(№ 2), знятий на спектрофотометрі NanoDrop ND 1000
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Одержаний розчин (0,1-0,2 мл) наносять смугою на 
хроматографічну пластинку із шаром силікагелю і хрома-
тографують в системі гексан-етилацетат (8:1). Після вису-
шування на повітрі при перегляді в УФ-світлі за довжини 
хвилі 365 нм на хроматограмах фракцій, що містять 3, 14, 
15-триметилфуранолактаран-8-ол, виявляється жовто-зе-
лена флуоресціююча зона з Rf 0,3 ± 0,04. Ділянки сорбенту 
із речовиною на хроматографічних пластинках зішкріба-
ють з основи пластинок і поміщають у пробірку. Силіка-
гель збовтують з метанолом, фільтрують через скляний 
фільтр в чисту пробірку. Процедуру повторюють тричі. 
Одержаний елюат доводять метанолом до визначенного 
об’єму та вимірюють оптичну густину при довжині хвилі 
максимуму поглинання світла метанольного розчину 
алантолактону – 227 нм у кюветі з товщиною шару 10 мм 
по відношенню до розчину порівняння.

Ці фракції об’єднують, розчинник випаровують. Го-
тують 0,1 % розчин алантолактону в метанолі, який ви-
користовують як розчин порівняння. Вимірювання про-
водять на спектрофотометрі за максимуму поглинання 
алантолактону – 227 нм. 

Кількісний вміст 3, 14, 15-триметилфуранолактаран-8-
олу в перерахунку на алантолактон у відсотках (Х) обра-
ховують за формулою:

1 0 1 3

0 2

100 100 ,
(100 )

D C V VХ
D a V b
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= ⋅
⋅ ⋅ ⋅ −

де D1 – оптична густина досліджуваного розчину при 
довжині хвилі 227 нм; 
D0 – оптична густина розчину стандартного зразка 
алантолактону при довжині хвилі 227 нм; 

С0 – концентрація розчину стандартного зразка алан-
толактону, г/мл; 
а – маса сировини, г; 
V1 – загальний об’єм екстракту, мл;
V2 – об’єм екстракту, нанесеного на хроматограму, мл; 
V3 – об’єм елюату з хроматограми, мл; 
b – втрата в масі при висушуванні сировини, %.
Аналіз кількісного вмісту 3, 14, 15-триметилфурано-

лактаран-8-олу в густому екстракті здійснюють подібним 
чином з врахуванням того, що досліджуваний розчин го-
тують безпосереднім розчиненням наважки в метанолі.

Вміст 3, 14, 15-триметилфуранолактаран-8-олу в сиро-
вині у перерахунку на абсолютно суху сировину має бути 
не менше 0,6 %, а в густому екстракті – має бути не менше 
8 % у перерахунку на алантолактон і густий екстракт.

Висновки
1. За відсутності аналогу монографії у Державній 

Фармакопеї України (ДФУ) вперше визначено основ-
ні числові показники, необхідні для стандартизації 
сировини висушених базидіальних грибів lactarius 
pergamenus (Fr.) Fr. (хряща-молочника пергаментно-
го) та субстанції із них.

2. Вперше запропоновано метод ідентифікації ви-
сушених базидіом l. pergamenus, що базується на виз-
наченні температури плавлення стеаринової кислоти 
– найбільш характерної для даної сировини речовини.

3. Розроблено метод визначення кількісного вміс-
ту 3, 14, 15-триметилфуранолактаран-8-олу (основної 
діючої речовини) у висушених базидіомах l. perga-
menus хромато-спектрофотометричним методом. 
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1. Введение 
В предыдущем сообщении нами был приведен обзор 

литературы по изучению пренил- и геранилпроизводных 
халканоидов Angelica keiskei (Miq.) Koidz., химическому 
составу рода Дудник (angelica), локализации природ-
ных соединений в различных частях Дудника кейского 
(angelica Keiskei Koidzumi). Установлено, что замеще-
ние пренильными (или геранильными) остатками в А и 
В-кольцах халконов увеличивает липофильность и моди-
фицирует их молекулы, обладающие сродством к биоло-
гическим мембранам, что, в свою очередь, проявляется в 
многообразии лекарственных свойств природных соеди-
нений этих растений. 

Произрастание Angelica keiskei – остров Hachijo (Япо-
ния). Листья растения издавна использовались в качестве 
овощной культуры для питания и как растительное ле-

карственное средство. Растение содержит значительные 
количества природных соединений, имеющих желтую 
окраску, полученных из корней, стеблей, листьев и было 
классифицировано по двум типам на основе морфологи-
ческих признаков и профилей элюции, полученных с по-
мощью метода ВЭЖХ, по компонентам кумаринов [1, 10, 
13]. Отмечено, что содержание халконов в новых побегах 
растения выше в стеблях, чем в листьях. В многолетних 
растениях (3 года), содержание халконов заметно увели-
чено в виде «запаса» в стеблях и корнях. Вместе с тем, 
содержание халконов в растениях не приводит к увели-
чению количества азота. Содержание халконов также не 
уменьшалось и при высушивании побегов, листьев и кор-
ней [13]. Таким образом, различия содержания халконов 
в порошке Ashitaba можно объяснить, главным образом, 
возрастом растений и образцов, взятых от них. Природ-

■ 1 В. И. Литвиненко, д. хим. н., проф, гл. н. с. 
1 Т. П. Попова, к. фарм. н., с. н. с. 
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ПРЕНИЛ- И ГЕРАНИЛХАЛКАНОИДы, ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
И ЛЕКАРСТВЕННыЕ СВОЙСТВА 
Сообщение 2. Фармакологическая оценка природных соединений
дудника японского (angelica keiskei (Miq.) Koidz.) (Обзор литературы)
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(Fr.) Fr ТА БІОЛОГІЧНО-АКТИВНОЇ СУБСТАНЦІЇ

Ключові слова: хрящ-молочник пергаментний, сесквітерпени, стеа-
ринова кислота, хроматоспектрофотометрія.

Вперше запропоновано метод ідентифікації висушених базидіом 
Lactarius pergamenus (Fr.) Fr, визначено основні числові показники і 
розроблено метод кількісного визначення основної діючої речовини, не-
обхідні для стандартизації сировини та субстанції.

Л. В. Панчак, В. О. Антонюк
СТАНДАРТИЗАЦИЯ СыРьЯ laCTarIUS PErGaMENUS 
(Fr.) Fr И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ СУБСТАНЦИИ

Ключевые слова: груздь пергаментный, сесквитерпены, стеарино-
вая кислота, хроматоспектрофотометрия.
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Впервые предложен метод идентификации высушенных базидиом 
Lactarius pergamenus (Fr.) Fr, определены основные числовые показатели 
и разработан метод количественного определения основного действую-
щего вещества, что необходимо для стандартизации сырья и субстан-
ции.

l. V. Panchak, V. O. antonyuk
STaNDarDIZaTION OF laCTarIUS PErGaMENUS (Fr.) Fr 
raw MaTErIal aND BIOlOGICal aCTIVE SUBSTaNCE

Keywords: Lactarius pergamenus (Fr.) Fr, sesquiterpenes, stearic acid, 
chromato- spectrophotometric analysis.

A method for the identification of Lactarius pergamenus (Fr.) Fr dried 
basidiomes was first proposed, the main values were calculated and the 
method for the quantitative analysis of the main active substance has been 
worked out, which are necessary for standardization of the raw material and 
pharmacologically active substance.





—Фітотерапія. Часопис — № 2, 2014 ——— 4�

Б і о л о г і я  т а  ф а р м а ц і я

ные соединения желтого цвета были идентифицированы 
как новые халконы, а также установлена их структура
[6, 7].

В дальнейшем было установлено, что растение обла-
дает разнообразными разнообразными лекарственными 
свойствами. До последнего времени, на основе много-
летнего опыта применения было принято, что корни и 
стебли обладают профилактическим действием при ише-
мической болезни сердца, гипертонии и раке [8, 9, 19, 20, 
21]. Несомненно, необходимы глубокие исследования на 
современном научном уровне для получения достаточно-
го количества доказательств, чтобы утверждать, что это 
растение заслуживает расширенных доклинических ис-
следований.

В недавнем исследовании основного халконового ком-
понента в Angelica keiskei – ксантоангелола, было изучено 
его влияние на клетки тканей и стимулирование апоптоза 
в нейробластоме у человека (IMR-32) и лейкемии (Jurkat) 
клетки. Установлено, что ксантоангелол дозозависимо 
увеличивал показатели выживаемости животных обеих 
исследуемых линий клетки, исходя из чего можно пред-
положить его использование в роли активного соединения 
при создании лекарственного средства для лечения ней-
робластомы и лейкемии у человека [33]. 

Два халконовых производных из корней A. keiskei так-
же подавляли рост опухоли и метастазы у мышей, носи-
телей опухоли, путём ингибирования, неоваскуляризации, 
вызванной опухолью, и/или ингибирования иммунного 
ответа [3, 20]. 

4-гидроксидеррицин, как второй из основных халко-
нов, выделенный из желтого жидкого содержимого стеб-
ля, на модели спонтанной гипертензии крыс, снижая рост 
систолического кровяного давления, уменьшал в сыво-
ротке крови уровень плотности липопротеина, а в печени 
– содержание триглицерида [2, 27]. 

Результаты эксперимента, в котором было иссле-
довано влияние компонентов растительного напитка 
(A. keiskei) у курильщиков табака, при ежедневном приёме 
в течение восьми недель, подтвердили гипотезу, что этот 
напиток проявляет канцеропротективный эффект за счёт 
уменьшения окислительных процессов при повреждении 
ДНК [4, 15].

2. Химическая и фармакологическая оценка кор-
ней ангелики из различных регионов. 

Корни Angelica sinensis в растительном препарате 
Danggui Buxue Tang (Danggui) использовались в Китае 
для улучшения кровообращения в качестве растительно-
го лекарственного средства в течение более чем 2 тысяч 
лет. Применение корней ангелики вначале было описано в 
трактате о лекарственных растениях Нег Shen Bencao Jing 
(200-300 гг. нашей эры, Династия Ханьшуй в Китае), в 
качестве лекарственного средства для улучшения состава 
крови, повышения иммунитета, анальгезирующего сред-
ства [5, 28, 31, 34, 35].

Второй вид корней растения рода Angelica, а именно 
Angelica gigas, широко применяется в Корее. Были изуче-

ны фармакологическая эффективность природных соеди-
нений корней Angelica, их основные химические и биоло-
гические свойства из различных регионов произрастания 
растения и проведено их сравнение [14].

Установлено, что корни A. sinensis имеют более вы-
сокое содержание феруловой кислоты, Z-лигустилида, и 
сенкиунолида A, в то время как высокие количества бу-
тирилфталида и Z-бутиленфталида были найдены в лишь 
корнях A. gigas. Экстракты, полученные из корней A. gigas 
были более эффективны по стимулированию остеогенеза 
и по эстрогенным свойствам в сравнении с аналогичными 
из A. sinensis из Китая [30]. Однако, это различие заметно 
уменьшилось при использовании корней дудника в ком-
бинации с корнем астрагала (Astragali Radix). Напротив, 
отвар, приготовленный из корней A. Sinensis, показал 
лучшие результаты на клеточных культурах. Кроме того, 
экстракты корней A. gigas обладали большой токсичнос-
тью на клетки как отдельного растения, так и в комби-
нации в препарате Danggui Buxue Tang. Этот результат 
свидетельствует, что фармакологические свойства при 
приготовлении оригинального растительного экстракта 
в традиционном препарате на основе корней дудника из 
Китая и Кореи, независимо от вида растений, сохранены. 
В настоящее время препарат продолжают применять для 
улучшения кровообращения, лечения менструальных рас-
стройств, укрепления иммунной системы, в качестве сла-
бительного средства при хроническом запоре при возрас-
тных патологиях и истощении [25].

Китайская Фармакопея (2010) в отношении препарата 
из корня ангелики (дудника) показывает, что последний 
получен из корней Angelica sinensis (Oliv), (сем. Apiaceae). 
Однако А. gigas, которая, главным образом, произрастает 
в Корее, также использовалась как сырьё в виде корня в 
Юго-Восточной Азии.

Корень ангелики был включён в состав многих из-
вестных растительных препаратов (сборов). Среди них, 
Danggui Buxue Tang (DBT) – один из самых простых 
и известных, который содержит корни двух растений: 
Астрагал перепончатый (Astragalus membranaceus var. 
mongholicus) и Дудник китайский (Angelica sinensis). DBT 
обычно использовался как специальная пищевая добавка 
для питания женщин в Китае на протяжении более чем 
800 лет. 

Женщинам с менопаузальными нарушениями назна-
чался приём препарата DBT ежедневно. Результаты не-
давних фармакологических исследований показали, что 
DBT имет способность улучшать гематопоэтическую 
функцию, стимулировать сердечно-сосудистую систему и 
иммунный ответ, стабилизировать образование инсулина, 
предотвращать остеопороз и действовать как антиокисли-
тель. Для доказательства роли корней ангелики в расти-
тельном препарате было проведено сравнение остеоген-
ных, эстрогенных и гематопоетических эффектов DBT, 
приготовленного из различного по месту произрастания 
сырья. 

В исследовании установлено, что корни дудника из 
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различных регионов Китая подобны как по химическому 
составу, так и по биологическим функциям, в то время как 
существенное различие было установлено в отношении 
корней дудника из Кореи, в том числе из Южной и Север-
ной. Исторически сложилось, что в области Ганьсу, как 
известно, произрастает дудник китайский с наибольшим 
содержание природных соединений. Ранее проведенные 
исследования показали, что высокое содержание феруло-
вой кислоты и Z-лигустилида были установлены в корнях 
ангелики из этого региона, в сравнении с аналогичными 
из других районов Китая. Однако суммарный итог сви-
детельствует, что корень ангелики из других мест Китая 
также содержит высокое количество аналогичных при-
родных соединений [22, 32].

Различие в химическом составе между корнями дуд-
ника из Китая, и Кореи зависело от принадлежности к 
разным видам, в то время как различие между A. gigas из 
Южной Кореи и Северной Кореи могло произойти в ре-
зультате культивирования в различных местах. 

Причина токсичности соединений из корней дудника 
из Кореи на культуре клеток неизвестна. В то же время, 
дудник, произрастающий в Корее, как известно, содержит 
высокое количество феруловой кислоты и Z-лигустилида. 
Исследования также показали, что корни A. gigas содер-
жат в составе пиранокумарин в качестве основного актив-
ного компонента, включая декурсин, его изомер декурси-
нол ангелат, и декурсинол [22]. 

Декурсин тормозит рост метастатических раковых кле-
ток простаты, в то время как и декурсин, и декурсинол ан-
гелат имели больший эффект, вызывая при этом апоптоз 
в цервикальных раковых клетках. Кроме того, декурсин 
был также цитостатическим агентом в отношении нор-
мальных клеток. Результаты исследования также показа-
ли, что корни A. gigas имели небольшой эффект на трёх 
линиях клеток, в то время как все корни дудника из Китая 
не имели подобного эффекта. Корень дудника из Южной 
и Северной Кореи использовался как потенциальный про-
тивораковый препарат, в то время как корни дудника из 
Китая имеют лучший эффект в стимулировании кровооб-
ращения, так как содержат высокое количество феруло-
вой кислоты и Z-лигустилида, которые могут уменьшать 
слипание тромбоцитов [20].

Традиционные терапевтические составы состоят из 
комбинации нескольких растений, представляя собой не 
просто сбор отдельных частей растений, а сложные вза-
имодействия природных химических соединений, что, в 
свою очередь, увеличивает терапевтическую эффектив-
ность и предотвращает потенциальные побочные эффек-
ты. 

Результаты данного исследования свидетельствуют, 
что разновидности и место произрастания растения необ-
ходимо учитывать при разработке составов препаратов, 
чтобы достигать максимальной биологической эффектив-
ности и минимальной токсичности составляющих ингре-
диентов.

2.1. Противоопухолевые и антиметастатические 
свойства 4-гидроксидеррицина из корней angelica 
keiskei

Установлено ингибирование роста опухоли и метаста-
зов в карциноме легкого Льюиса (LLC) при использова-
нии растворимой этилацетатной фракции и выделенного 
ксантоангелола из 50 % этанольного извлечения корней 
Angelica keiskei [19].

Были изучены эффекты 4-гидроксидеррицина на рост 
опухоли и метастазы легкого или печени при подкожном 
или внутриселезёночном LLC- введённом C57BL/6J у мы-
шей самок. 4’-гидроксидеррицин в подкожных инъекциях 
мышам в дозе 50 мг/кг x 2/день тормозил рост опухоли 
и останавливал развитие метастазов легкого и таким об-
разом продлевал время выживания после удаления под-
кожных опухолей хирургическим путём. Применяемый 
параллельно препарат Доксорубицин в дозе (5 мг/кг x 
2/недели,) тормозил рост опухоли и метастазов легкого 
и таким образом продлевал выживание животных после 
удаления подкожных опухолей хирургическим путём. 
Доксорубицин уменьшал количество лимфоцитов CD4 +, 
CD8 + и клетки NK по сравнению с аналогичными LLC-
удаленными у мышей. 

Полученные результаты позволяют предположить, 
что противоопухолевые и антиметастатические свойства 
4-гидроксидеррицина могут быть активизированы иммун-
ной системой и торможением ангиогенеза [18, 26].

2.2. Противовоспалительная активность angelica 
keiskei 

Установлено, что препараты из Angelica keiskei кроме 
противоопухолевого действия, проявляют антиоксидан-
тные и антидиабетические свойства, а свежие листья и 
высушенный порошок из них используются в пищу и в 
профилактических целях [16, 17]. Вместе с тем, несмотря 
на положительные эффекты, молекулярный механизм или 
механизмы противовоспалительного действия A. keiskei 
остаются неясными. В результате исследований установ-
лено, что. n-гексановая фракция из A. keiskei (HAK) инги-
бировала выработку NO и простагландина E2, вызванное 
ЛПС, и как следствие – уменьшала фактор – α некроз опу-
холи [23].

2.3. Спазмолитическое действие халконов, выде-
ленных из корней angelica keiskei

Этилацетатная фракция из 50 %-ого этанольного из-
влечения корней Angelica keiskei предотвращала спазм со-
судов аортального кольца у крыс, вызванное фенилэфри-
ном, в то время как этилацетатно-нерастворимая фракция 
не имела подобного эффекта в концентрации 100 мкг/мл 
[24].

Пять активных соединений, выделенных из этилаце-
татно-растворимой фракции корней, были идентифици-
рованы как ксантоангелол (1), 4-гидроксидеррицин (2), и 
ксантоангелолы B (3), E (4) и F (5), которые ингибировали 
спазм сосудов, вызванный фенилэфрином в концентра-
циях 10-100 мкг/мл. Установлено, что ксантоангелол (1), 
4-гидроксидеррицин (2), и ксантоангелолы E (4) и F (5) 
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не предотвращали спазм сосудов из-за образования окиси 
азота (NO). Среди пяти выделенных халконов, ксантоан-
гелол B (3) ингибировал спазм сосудов, вызванный фени-
лэфрином более сильно. Кроме того, 4- гидроксидеррицин 
(2) и ксантоангелол B (3) в концентрациях 10-100 мг/мл 
дозозависимо предотвращали увеличение содержания 
внутриклеточного свободного кальция [Ca 2+], вызванное 
фенилэфрином. Эти результаты приводят к единому ме-
ханизму предотвращения соединениями 1, 2, 4 и 5 спазма 
сосудов, вызванного фенилэфрином. 

2.4. Халконы, кумарины, и флаваноны из желези-
стых выделений angelica keiskei и их хемопревентив-
ные эффекты 

Из этилацетатно-растворимой фракции железистых вы-
делений стеблей Angelica keiskei получены 17 соединений, 
в том числе пять халконов (1-5), семь кумаринов (6-12), 
три флаванона (13-15), а также был выделен один диаце-
тилен (16), и один 5-алкилрезорцин (17). Эти соединения 
были оценены в отношении их ингибирующих эффектов 
на развитие вируса (EBV), который является первичным 
тестом обнаружения соединений, обладающих противо-
опухолевым действием. За исключением трех соединений 
(10, 16, и 17), все другие проверенные соединения пока-
зали мощные ингибирующие эффекты на индукцию EBV 
(на 92-100 % в 1x10 М отношение / 12-O-тетрадеканоил-
форбол -13ацетат (TPA) (3). Кроме того, также два халко-
на (2 и 3) и шесть кумаринов (6-11) оказали также мощные 
ингибирующие эффекты [36].

2.5. Цитостатические действия пренилхалконов из 
angelica keiskei 

Три пренилхалкона, а именно: 4’- гидроксидеррицин 
(1), ксантоангелол (2), и ксантоангелол F (3), выделен-
ные из Angelica keiskei, были преобразованы ферментами 
Aspergillus saitoi во флаваноны (то есть, 4, 8, и 12), и пре-
нил-цепи-гидраты (то есть, 5, 7, 9-11, и 13) и в В-кольцо-
гидроксилированные халконы (то есть, 6). Структуры трех 
новых метаболитов, 7, 9, и 13, были установлены как 2’, 
3’-дигидро-4,3’-дигидродеррицин, 6’, 7’-дигидро-7’-гид-
роксиксантоангелол, и 6’, 7’-дигидро-7’-гидроксиксанто-
ангелол F, соответственно. После оценки цитостатических 
эффектов составов 1-13, было установлено, что метаболит 
7 показал мощную цитотоксичность в отношении клеток 
HL60, вызвав их апоптоз. Кроме того, у соединений 1-4, 7-
10, 12, и 13 были исследованы их ингибирующие эффекты 
на развитие вируса (EBV) (TPA) в клетках Raji. Все изу-
ченные соединения проявляли ингибирующее действие 
на активацию EBV. Кроме того, метаболит 13 проявлял 
ингибирующий эффект на развитие меланомы в обычных 
условиях. 

2.6. С-геранилхалконы из стеблей angelica keiskei с 
антиоксидантной активностью 

Этилацетатная фракция метанольного извлечения из 
стеблей Angelica keiskei разделена хроматографически. 
Выделены и идентифицированы три новых производных 
геранилхалконов – ксантокейсмины А-С наряду с извест-
ным ксантоангелолом В. Эти соединения проявляют анти-

оксидантное действие [17].
2.7. Антидиабетическое действия халкона, выде-

ленного из angelica keiskei
Сахарный диабет – хроническая болезнь, которая ха-

рактеризована гипергликемией. Были исследованы пи-
щевые компоненты, входящие в состав нетрадиционных 
народных лекарственных средств Японии, которые со-
держат вещества, дополняющие действие инсулина по 
типу индукции адипоцитного дифференцирования и по-
вышения содержания сахара. В итоге было установлено, 
что этанольные извлечения из Angelica keiskei содержат 
два основных халкона – 4-гидроксидеррицин (4-HD) и 
ксантоангелол, которые оказывают действие, подобное 
инсулину, через механизм, независимый от peroxisome 
proliferator-активизированный рецептор. Для 4-HD уста-
новлен профилактический эффект на прогрессию диабета 
на линии генетических диабетических мышах KK-Ay [11, 
12, 29]. Кроме этого, обнаружены 20 видов халконов, в том 
числе два основных халкона, а именно ксантоангелол (XA) 
и 4’-гидроксидеррицин (4HD), которые присутствуют в 
больших количествах в сравнении с другими халконами. 
Предварительно установлено, что эти два халкона имеют 
инсулиноподобное действие по типу индукции адипоци-
тов дифференцирования и повышения уровня использова-
ния глюкозы. Кроме того, для соединения 4HD особенно, 
установлена более быстрая утилизации глюкозы и прояв-
ление профилактического эффекта на прогрессию диабета 
на линии генетических диабетических мышей, по сравне-
нию с XA. Было также исследовано, может ли 4HD умень-
шить уровни глюкозы крови мышей, у которых развивали 
гипергликемию, связанную с сопротивлением инсулина, 
и влиянием структуры халконов, используя природные и 
синтетические халконы. В результате 4HD показал снижа-
ющий эффект на уровни глюкозы в крови диабетических 
мышей, вероятно из-за повышения утилизации глюкозы. 
Таким образом, предположено, что 4HD проявляет гипог-
ликемическое действие через независимый от инсулина 
путь. В отношении влияния структуры, и 4-метокси груп-
пы заменяли группой, типа -пренил, -геранил, -фарнезил 
и -бензил кольца, что, как полагали, было существенным 
для утилизации глюкозы. 

2.8. Влияние ксантоангелола на метаболизм липи-
дов у крыс, склонных к инсульту со спонтанной гипер-
тонией 

Установлено, что 4-гидроксидеррицин, один из основ-
ных халконов в экстракте Angelica keiskei (этилацетатное 
извлечение из желтых железистых выделений стебля), 
проявил гипотоническое и липидрегулирующее действие 
у крыс, склонных к инсульту со спонтанной гипертонией 
(SHRSP) [28].

В настоящем исследовании был изучен эффект вли-
яния на артериальное давление и метаболизм липидов у 
крыс SHRSP ксантоангелолом, вторым из основных хал-
конов [28]. 

Крысам-самцам с SHRSP шестинедельного возраста 
в течение 7 недель со свободным доступом к пище и во-
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де давали с кормом добавки, содержащие 0,02 или 0,1% 
ксантоангелола. В течение экспериментального периода 
не наблюдали никаких существенных изменений в еже-
дневном рационе питания, в массе тела или систоличес-
ком кровяном давлении. Уровни холестерина в общем ко-
личестве сыворотки имели тенденцию к снижению в двух 
экспериментальных группах (хотя незначительно), кото-
рый происходит в результате дозозависимого уменьше-
ния содержания холестерина, имеющего малую плотность 
липопротеина фракции (ЛДЛ) [28]. Эти результаты позво-
ляют предположить, что диета ксантоангелола уменьшает 
уровни ЛДЛ в сыворотке.

В печени существенно дозозависимо наблюдалось 
уменьшение её массы и полном содержании триглици-
рида, что было отмечено в группах животных с добавка-
ми 0,01 и 0,10 ксантоангелола. Кроме того, значительное 
уменьшение содержания холестерина было установлено 
в группе животных с добавкой 0,10 ксантоангелола, что 
могло произойти из-за увеличения остаточного выделе-
ния холестерина. 

Исследование печени mNRA по концентрации белков, 
вовлеченных в метаболизм липидов, показало сущест-
венное увеличение пероксом, связанное с тенденцией 
увеличения ацил-кофермента (СоА) синтетазы и оксида-
зы ацил-СоА-mNRA, выраженное в группах животных, 
получавших ксантоангелол, которые могут быть ответс-
твенными, по крайней мере частично, за уменьшение со-
держания триглицеридов в печени крыс, принимавших 
ксантоангелолол. 

Установлено также, что корм животных с добавками 
ксантоангелола приводит к сокращению уровня ЛДЛ в 
сыворотке и полному уменьшению холестерина и содер-
жания триглицеридов в печени крыс с SHRSP.

Выводы
1. Показано применение видов рода Дудник в ка-

честве традиционной системы лечения при различных 
заболеваниях. Биологически активные соединения, 
выделенные из растений, главным образом, включают 
различные типы кумаринов, пирано- и фурокумари-
нов, халконов, сесквитерпенов, aцетиленовых соеди-
нений и полисахаридов. 

2. Данные литературы свидетельствуют, что пред-
ставителей пренил- и геранилхалканоидов angelica 
keiskei: 4-гидроксидеррицина ксантокейсминов А-С и 
ксантоангелолов А-Н, изобавахалкон можно рассмат-
ривать в качестве перспективных природных соеди-
нений для создания лекарственных средств, имеющих 
противоопухолевые, антидиабетические, спазмолити-
ческие и антиокислительные свойства.

3. Дудник кейский, произрастающий на тихоокеан-
ском побережье у берегов Японии, вводят в культуру 
с целью получения сортов, богатых алкилхалканои-
дами. Успешно проведенная интродукция этого вида 
в Корее и Китае даёт перспективу выращивания и в 
Украине.
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Наведений аналіз літератури з вивчення пренил- та геранилпохідних 
халканоїдів Angelica keiskei (Miq.) Koidz. роду Дудник (Angelica). Пока-
зано перспективність створення лікарських засобів на основі ксантокей-
смінів А-С та ксантоангелолів А-Н, що мають протипухлинні, антидіабе-
тичні, спазмолітичні та антиокислювальні властивості.
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Приведен анализ литературы по изучению пренил- и геранилп-
роизводных халканоидов Angelica keiskei (Miq.) Koidz. рода Дудник 
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Кукурудза звичайна – це однорічна, однодомна, роз-
дільностатева рослина. Вона є однією з найдавніших куль-
турних рослин широкого використання. Зерно кукурудзи 
є важливим харчовим продуктом, кормом для всіх видів 
тварин та сировиною для промислової переробки. З ліку-
вальною метою використовують стовпчики з приймочка-
ми кукурудзи як кровоспинний, жовчогінний та діуретич-
ний засіб [4]. Саме тому, з метою розширення сировинної 
бази, є доцільним вивчення іншої сировини кукурудзи 
звичайної. Листя кукурудзи звичайної має значну масу від 
загальної ваги рослини, тому воно є перспективною си-
ровиною, яка потребує розробки необхідної документації 
– методик контролю якості. Одним з необхідних парамет-
рів методик контролю якості є встановлення анатомічної 
будови сировини.

Анатомічна будова рослинного матеріалу є одним з 
факторів, що впливає на умови екстрагування біологічно 
активних речовин з лікарської рослинної сировини. Для 
створення препаратів і функціональних харчових продук-
тів з листя кукурудзи звичайної та для розробки методів 
контролю якості на цю сировину необхідно провести до-
слідження її анатомічної будови з визначенням діагно-
стичних ознак. 

Матеріали та методи дослідження
Для аналізу було обрано листя гібридів та сортів цук-

рової, надцукрової, зубовидної, восковидної, високоамі-
лозної та високолізинової кукурудзи заготовлених у фазу 
молочно-воскової стиглості насіння. Матеріал вирощений 
на науково-дослідній ділянці Інституту рослинництва 
ім. В. Я. Юр’єва УААН (м. Харків). Мікропрепарати для 
вивчення анатомічної будови сировини готували зі сві-
жезібраної та фіксованої сировини [1-3, 5-9]. 

У 5 рослин кожного сорту фіксували в суміші Чем-
берлена відрізки листка з середньої третини їх довжини 
[9]. Препарати з поверхні, поздовжньо-радіальні та поз-
довжньо-тангентальні вивчали за допомогою світлового 
мікроскопу «БІОЛАМ ЛОМО» при збільшені у 80, 120, 
400 та 600 разів. Отримані дані фіксували цифровою фо-
токамерою «OLYMPUS SH-21». 

Поперечні зрізи готували на мікротомі-кріостаті 
МК-25. Виготовлення зрізів: шматочки рослини відмива-
ли від фіксатора, в якому зберігався фіксований матеріал, 
загальновідомими прийомами. Відмиті зразки швидко 
заливали 12 % розчином желатину і ставили у термо-

стат з температурою +37 ºС для просочування матеріалу 
желатином. Потім замінювали 12 % желатин на «густий» 
– 20 %. Після цього матеріал залишали спочатку в кімнат-
них умовах, а потім в холодильнику для загуснення. Після 
повного затвердіння желатину в холодильнику виготов-
ляли желатинові блоки для різки на мікротомі-кріостаті. 
Зрізи фарбували, потім ставили у термостат (+37 ºС) для 
повного розчинення желатину. Після цього використову-
вали препарати, придатні для дослідження і фотографу-
вання [3].

Фарбували зрізи сафраніном, після фарбування мертві 
тканини (ксилема, склеренхіма) забарвлювались у роже-
вий колір, живі тканини (флоема, коленхіма) залишалися 
безбарвними. 

■ У. В. Карпюк, к. фарм. н., асис. каф. фармаког. та бот.

■ Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, м. Київ

ДОСЛІДжЕННЯ АНАТОМІЧНОЇ БУДОВИ ЛИСТЯ КУКУРУДЗИ ЗВИЧАЙНОЇ 
МЕТОДОМ СВІТЛОВОЇ МІКРОСКОПІЇ
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Рис. 1. Адаксиальна (А) та абаксиальна (Б) поверхня 
листя кукурудзи звичайної: Пр – продих; 

Ек – епідермальні клітини; Бк – біляпродихові клітини; 
Кк – кремнеземні клітини
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Для мікроскопічного дослідження поперечних зрізів 
листя кукурудзи звичайної використовували мікроскоп 
Micro-Med. 

Результати дослідження та їх обговорення
Епідермальні клітини листя та центральної жилки 

широко-трикутної форми, представлені довгими парен-
хімними 4 рідше 5-кутними клітинами з потовщеними 
або товстими звивистими оболонками з прямими пора-
ми, які чергуються з короткими округлими окорковілими 
(кремнеземними) клітинами (рис. 1. А, Б). Листок куку-
рудзи звичайної амфістоматичний. Продихи адаксиальної 
(верхньої) та абаксиальної (нижньої) поверхні близькі 
за розмірами, вони розміщуються рівномірно паралель-
ними рядами вздовж середньої жилки по всій поверхні 
листка. Продихи парацитного типу. Замикаючі клітини 
продихів сплющеної, гантелеподібної форми. Кількість 
біляпродихових клітин – 2. Вони мають трикутну форму 
(рис. 1. А, Б).

На верхній поверхні листка спостерігаються трихо-
ми. Опушення середнє, простого типу, сформоване сер-
поподібними волосками (хуками) (рис. 2. А) та довгими 
волосками, у яких одна видовжена клітина та добре розви-
нені базальні клітини, тобто ці трихоми мають підставку, 
яка утворена з базисних епідермальних клітин (рис. 2. Б). 
Поверхня волосків гладка. 

Форма поперечного зрізу листка широколанцентна. 
Під середньою жилкою та більшими бічними пучками 
спостерігається добре виражений округлий кіль. Епі-
дермальна тканина однорядна. В усіх клітин добре поміт-
не потовщення клітинних стінок. Епідермальні клітини 

Рис. 2. Трихоми верхньої епідерми кукурудзи звичайної: 
(А) – серпоподібні волоски

(Б) – довгі волоски

Б

А

Рис. 3. Мезофіл листа: АдЕ – адаксиальна епідерма; 
АбЕ – абаксиальна епідерма; Мк – моторні клітини; 

Тр – трихома; Ск – склеренхіма; Хл – хлоренхіма; 
Фл – флоема; Кс – ксилема
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на поперечному зрізі ізодіаметричні, на одному й тому ж 
боці листка вони варіюють за розмірами. Епідерму скла-
дають власне епідермальні клітини, трихоми, продихи. На 
адаксиальній (верхній) епідермі наявні групи тонкостін-
них моторних клітин. Їх кількість та розміри варіюють. 
По 3-4 клітини в кожній групі спостерігаються в області 
мезофілу; ближче до центральної жилки групи нарахову-
ють 6-8 моторних клітин (рис. 3). Клітини абаксиальної 
(нижньої) епідерми подібні до клітин верхньої епідерми 
формою, розміром; відрізняються менш потовщеними 
стінками (рис. 3).

Мезофіл листка включає провідні пучки, хлоренхіму, 
безхлорофільну паренхіму та склеренхіму. Тип листкової 
пластинки досліджених зразків «панікоїдний», тобто нав-
коло провідних пучків добре диференційована паренхімна 
обкладка, що містить великі хлоропласти, а склеренхім-

на обкладка розвинена слабко, іноді зовсім відсутня. У 
деяких зразків в області середньої жилки з адаксиальної 
сторони пучки склеренхімних волокон містяться субепі-
дермально. Хлоренхіма не диференційована, однорідна, 
іноді зустрічаються безхлорофільні клітини (рис. 3).

Провідна система представлена невеликими провідни-
ми пучками різного розміру. Клітини склеренхіми іноді 
спостерігають по обидва боки провідних пучків (пуч-
ки більшого розміру), дрібні провідні пучки механічної 
тканини не мають (рис. 3). Спостерігаються жилки трь-
ох типів (за Вуколовим). Жилки відносяться до IV (тяжи 
склеренхіми прилягають з абаксиального боку провідно-
го пучка) та деякі VI (відсутні тяжи склеренхіми) типів 
(рис. 4. А). Дуже рідко (поодинокі випадки) спостеріга-
ються жилки І типу (склеренхіма утворює балки, які при-
микають з обох сторін до епідерми) (рис. 4. Б). 

Рис. 4. Провідні пучки (А) – IV та VI типу, (Б) – І типу: АбЕ – абаксиальна епідерма; Пр – продих; Ск – склеренхіма; 
ПП – провідний пучок; Бхл – безхлорофільна паренхіма; Хл – хлоренхіма; Фл – флоема; Кс – ксилема

А Б

Рис. 5. Середня жилка. (А) – адаксиальна сторона; (Б) – абаксиальна сторона:
Ск – склеренхіма; ПП – провідний пучок; БхП – безхлорофільна паренхіма; Кс – ксилема; Фл – флоема

А Б
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Поперечний зріз центральної жилки широко-трикут-
ної форми. З верхньої та нижньої сторони жилки під епі-
дермою розташовується 3-4 шари перициклічної склерен-
хіми, нижче – основна паренхіма (рис. 5. А, Б). З нижнього 
боку жилки в основній паренхімі, ближче до склеренхіми, 
знаходяться закриті колатеральні провідні пучки (розта-
шовані в один ряд) різного розміру. У пучках зі сторони 
флоеми добре розвинена склеренхімна обкладинка, яка 
відсутня по боках та слабо розвинена зі сторони ксиле-
ми. Клітини основної паренхіми (безхлорофільна паренхі-
ма) округлі, тонкостінні, розміри яких ближче до центру 
збільшуються (рис. 5. А, Б).

Висновки
1. Проведено дослідження анатомічної будови епі-

дерми та поперечного зрізу листка кукурудзи звичай-
ної методом світової мікроскопії.

2. Встановлено основні діагностичні ознаки епідер-
ми, а саме: форма клітин епідерми, тип продихового 
апарату, тип трихом, наявність кремнеземних клітин.

3. Досліджено поперечний зріз листка кукурудзи та 
встановлено тип його будови, складові мезофілу, типи 
провідних пучків.
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У. В. Карпюк 
ДОСЛІДжЕННЯ АНАТОМІЧНОЇ БУДОВИ ЛИСТЯ 
КУКУРУДЗИ ЗВИЧАЙНОЇ МЕТОДОМ СВІТЛОВОЇ 
МІКРОСКОПІЇ

Ключові слова: кукурудза звичайна, мікроскопічне дослідження, 
світлова мікроскопія.

Досліджено анатомічну будову листка кукурудзи звичайної з виз-
наченням діагностичних ознак сировини методом світлової мікроскопії. 
Мікропрепарати для вивчення анатомічної будови сировини готували зі 
свіжезібраної та фіксованої сировини. В результаті дослідження верхнь-
ої та нижньої епідерми встановлено форму клітин епідерми, тип проди-
хового апарату, наявність та тип трихом. Особливістю будови епідерми 
листя рослин родини Злакові є кремнеземні клітини, наявність яких будо 
встановлено. Досліджено анатомічну будову поперечного зрізу листка 
кукурудзи. Встановлено тип будови листка, складові мезофілу, типи 
провідних пучків.

У. В. Карпюк 
ИССЛЕДОВАНИЕ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 
ЛИСТьЕВ КУКУРУЗы ОБыКНОВЕННОЙ МЕТОДОМ 
СВЕТОВОЙ МИКРОСКОПИИ 

Ключевые слова: кукуруза обыкновенная, микроскопическое ис-
следование, световая микроскопия.

Исследовано анатомическое строение листьев кукурузы обыкновен-
ной с определением диагностических признаков сырья методом световой 

микроскопии. Микропрепараты для изучения анатомического строения 
сырья готовили из свежеесобранного и фиксированного сырья. В ре-
зультате исследования верхней и нижней эпидермы установлена форма 
клеток эпидермы, тип устьичного аппарата, наличие и тип трихом. Осо-
бенностью строения эпидермы листьев семейства Злаковые являются 
кремнеземные клетки, наличие которых было определено. Исследовано 
анатомическое строение поперечного среза листьев кукурузы. Опреде-
лен тип строения листа, состав мезофилла, типы проводящих пучков.

U. V. Karpiuk 
ThE STUDY OF aNaTOMIC STrUCTUrE OF ZEa MaYS 
lEaVES USING ThE lIGhT MICrOSCOPY METhOD

Keywords: zea mays, microscopic research, light microscopy.

The anatomic structure of Zea mays leaves with diagnostic character 
identification have been studied with the help of light microscopy. The 
mounts have been prepared using fresh and fixed raw material for the study of 
leaves anatomic structure. The shape of epidermis cells, the type of stomatal 
apparatus, the presence and the type of trichomes have been determined for 
bottom and top epidermises. The feature of Poacaeae family is a presence of 
silica-body cells in epidermis. The anatomic structure of transverse section 
of Zea mays leaves has been studied. The type of leave structure, mesophyll 
composition, the type of conducting bundle has been determined.
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Одним з найважливіших завдань фармацевтичної 
науки України є пошук та створення лікарських пре-
паратів рослинного походження з вітчизняної рослин-
ної сировини. Цілеспрямована розробка оптимальних 
способів одержання біологічно активних фітосубстанцій, 
їх фізико-хімічне та фармакологічне вивчення та контроль 
якості є головним напрямком вирішення цієї актуальної 
проблеми. 

Шавлія лікарська (Salvia officinalis l.) – рослина 
родини губоцвіті (Lamiaceae), розповсюджена на тери-
торії України, невибаглива до умов існування, успішно 
культивується, що дає можливість забезпечення сировин-
ної бази. Інтерес як вітчизняних, так і зарубіжних вчених 
до цієї рослини зростає у зв’язку з відкриттям та деталь-
нішим вивченням різних класів біологічно активних речо-
вин та їх фармакологічної дії.

За останніми літературними даними, фітогенофонд ро-
ду Salvia L. складає близько 1000 видів. На території країн 
СНД росте 75 видів шавлії, а в Україні – лише 22. Найбіль-
ше в медицині використовується шавлія лікарська, в листі 
якої, за результатами експериментальних досліджень, 
міститься найбільший комплекс біологічно-активних спо-
лук за якістю та кількістю, які мають бактерицидну, анти-
токсичну, протизапальну, протигнильну, спазмолітичну, 
секретолітичну, кровоспинну, болезаспокійливу, в’яжучу, 
загальнозмінювальну дії та є офіцинальною в Україні та 
у ряді інших країн, а саме США, Росії, Великій Британії, 
Німеччині, Латвії, Швеції та інших. 

У медицині використовують листя шавлії лікарської, 
яке збирають протягом літа. З рослин першого року роз-
витку листя можна збирати у серпні-вересні, у подальші 
роки – у червні-липні у фазі дозрівання насіння, коли у 
листі накопичується найбільша кількість ефірної олії 
(1,4-1,6 %), другий збір проводять не раніше жовтня. Лис-
тя збирають, обриваючи пластинки з черешками завдовж-
ки не менше 2 см у міру їх наростання 3-4 рази в сезон.

Сушать сировину на відкритому повітрі в тіні, розкла-
даючи її шаром 3-5 см. Для запобігання втрати ефірної олії 
проводять штучну сушку при температурі не вище 60 °С у 
сушильних шафах. Висушене листя обмолочують для йо-
го відділення від стебел, квіток та домішок за допомогою 
комбайну, а остаточна дообробка сировини здійснюється 

на сортувальних пристроях. Упаковують сировину у міш-
ки або в тюки по 25-50 кг [1]. 

Історія. У працях італійських вчених зазначено, що у 
стародавньому Єгипті шавлію називали «Священною тра-
вою» та найкориснішим лікарським засобом, який допо-
магав при безплідді у жінок. Латинська назва Salvia озна-
чає «той, що рятує здоров’я», «бути здоровим». З давніх 
часів шавлію вважали ліками від усіх хвороб. Цей факт 
був зафіксований у працях Галена та Плінія Старшого. 
Водний настій листя шавлії відомий як «грецький чай». У 
Середньовіччі рослину використовували як засіб гігієни 
ротової порожнини. Бокаччо згадує, що шавлією натирали 
ясна при боротьбі зі стоматитом. Спектр її фізіологічної 
дії на організм є настільки широким, що в різних країнах 
у різні епохи і в наш час рослину називають «священною 
травою», «рятівником життя», «травою безсмертя» [13].

Поширення. Батьківщиною шавлії лікарської є Італія 
та південно-східна Європа (Греція, Албанія). Культиву-
ють у Греції, Італії, Франції, Чехії, Словаччині, республі-
ках колишньої Югославії, Молдові, Росії (Північний Кав-
каз), Україні. Росте на полях, городах, садах як культурна 
рослина. Шавлія лікарська є теплолюбною рослиною, за-
сухостійка, не виносить надлишку вологи.

За літературним аналізом відомо, що шавлію лікарську 
використовують у фітотерапії, народній медицині та кулі-
нарії багатьох країн світу. В США та Південній Європі її 
додають до чаю, у тютюн, безалкогольні напої, прянощі. 
Особливим чином рослину застосовують у Китаї, заварю-
ючи як чай. У Росії та країнах СНД шавлію застосовують 
як пряність [13].

Біологічно-активні речовини та їх фармакологічна 
дія. Аналіз наукових джерел свідчить, що склад біоло-
гічно-активних сполук шавлії лікарської не є постійним 
і залежить від термінів заготівлі, заготовлюваної частини 
(трава, квітки, листя, корені), місця виростання та багать-
ох інших факторів.

Листя шавлії містять кислоти – кофеїнову, хлороге-
нову, елагову, ферулову, галову та розмаринову (3,68 %).
Дубильні речовини складають 3-8 %. У листі шавлії є 
достатня кількість (до 2,5 %) ефірної олії [1]. Хімічний 
склад шавлієвої олії був темою багатьох публікацій, згід-
но з якими домінуючими компонентами переважного 

ШАВЛІЯ ЛІКАРСьКА – СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ
(Огляд літератури)
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числа зразків ефірної олії шавлії є цис-туйон (≤ 65,5 %), 
1,8-цинеол (≤ 59 %), камфора (≤ 45,7 %), транс-туйон 
(≤ 40,1 %), α-гумулен (33,7 %) та ліналоол (≤ 35 %). У листі 
шавлії лікарської, крім ефірної олії, містяться алкалоїди, 
флавоноїди, урсолова та олеанолова кислоти, гіркоти, 
уваол, парадифенол, вітаміни групи В, мікроелементи [10].

Оксикоричні кислоти та депсиди. За результатами 
експериментальних дослідів відомо, що у листі шавлії 
найбільший вміст оксикоричних кислот у перерахун-
ку на суху масу сировини, а саме розмаринової, кавової, 
хлорогенової, галової, лізоспермієвої, карнозолової та 
їх похідних, з яких найбільше – розмаринової кислоти 
(1,1-3,5 %). Київські вчені довели, що саме розмаринова 
кислота є маркером роду Salviae та визначає імуности-
мулюючі, протизапальні, антиоксидантні, антибактеріаль-
ні та противірусні властивості. Вона зменшує мінімальну 
інгібуючу концентрацію різних аміноглікозидів та інших 
антимікробних засобів проти ванкоміцин-резистентно-
го ентерококу [5]. Депсиди шавлії лікарської виявляють 
противірусну активність, що базується на активізації і під-
силенні вироблення інтерферону, що було підтверджено 
експериментально. Нещодавно була виявлена протипух-
линна активність депсидів в екстракті шавлії лікарської, 
механізм якої вивчений недостатньо [11].

Оксикоричні кислоти загалом зумовлюють гіркий смак 
рослин родини Губоцвіті (карнозол, карнозолова кислота, 
розманол, сагенон, розмаринова кислота тощо) [16, 18]. 
Феноли виявляють бактерицидні та імуностимулюючі 
властивості, підвищуючи клітинний та гуморальний імуні-
тет, хоча при тривалому застосуванні та при збільшенні 
дози можуть подразнювати шкіру та слизові оболонки (ев-
генол, тимол, карвакрол), тому у людей з підвищеною чут-
ливістю вірогідна поява алергічних реакцій (почервоніння 
та висип на шкірі, свербіж) [2, 3, 4, 5, 6, 9, 10]. З іншого 
боку, нові експериментальні дослідження показали, що 
комплекс біологічно-активних сполук шавлії лікарської в 
цілому стимулює продукування кишечником та нирками 
гістамінази. Цей фермент розщеплює гістамін, серотонін, 
норадреналін, адреналін та тіамін на нетоксичні продукти, 
тим самим не викликаючи алергічної реакції. Це сприяло 
підвищенню зацікавленості вчених у подальшому вивчен-
ні антигістамінних та протиалергічних властивостей за-
значеної рослинної сировини [3, 5, 8, 12, 13, 21].

Терпени. До терпенових вуглеводнів відносяться мо-
нотерпеноїди (мірцен, о-цимен, лімонен, феландрен, са-
бінен, пінен, цитраль, терпінен), сесквітерпеноїди (фар-
незен, бісаболол) та ароматичні сполуки (евгенол, тимол, 
карвакрол) [17]:

• монотерпени проявляють знеболювальну активність, 
але також можуть подразнювати слизові оболонки за три-
валого застосування; виявляють антибактеріальні, проти-
грибкові та противірусні, сечогінні, відхаркувальні, іму-
ностимулюючі властивості [6, 7].

• сесквітерпени виявляють гіпотензивні, заспокійливі. 
протизапальні та противірусні властивості; можуть справ-
ляти бактеріостатичну, імуностимулюючу, загальнотоні-

зуючу та протипухлинну дії [5, 14, 21].
Клінічні дослідження британських вчених показа-

ли, що пінен, який міститься в екстракті шавлії та шав-
лієвій олії, знижує кров’яний тиск за рахунок інгібування 
м’язових скорочень, спричинених ацетилхоліном, гістамі-
ном, серотоніном та хлоридом барію [17].

Кетони (цинеол (евкаліптол), туйон) та альдегіди 
(цитраль, цитронеаль) надзвичайно фізіологічно активні. 
У малих дозах діють заспокійливо, чинять протизапаль-
ну дію, прискорюють загоєння ран та циркуляцію слизу, 
стимулюють захисні сили організму; у великих дозах або 
при постійному застосуванні діють нейротоксично, абор-
тивно, а нещодавно було доведено, що екстракт α-туйону 
в настоянці шавлії має епілептиформну дію, оскільки при 
підвищенні дози може справляти збуджуючий вплив на 
кору головного мозку [4, 12]. Тому тривале застосування 
препаратів шавлії потребує значної уваги медичного пер-
соналу.

За результатами проведених лабораторних дослідів in 
vitro встановлено, що ефірна олія шавлії виявляє антимік-
робну активність: інгібує ріст грампозитивних та грам-
негативних бактерій та грибів, особливо S. aureus та B. 
subtilis, S. epidermidis, P. aeruginosa, E. coli, B. subtilis, and 
S. faecalis, Sh. subtillis, C. albicans, C. krusei, Cr. neoformans. 
Проте інгібуюча активність для Pseudomonas aeruginosa 
не виявлена. Активність шавлієвої олії щодо затримки 
росту золотистого стафілококу підтверджена наявністю 
рослинного антибіотика сальвіна, який також інактивує 
бактеріальний α-токсин, чим пригнічує гемолітичні та де-
рматонекротичні властивості останнього [6, 12, 14, 15].

Флавоноїди та дубильні речовини. Флавоноїди шавлії 
лікарської (апігенін, лютеолін, 7-О-метиллютеолін, еупа-
фолін, глюкозиди та глюкуроніди лютеоліну та 6-гідрок-
силютеоліну, глікозид апігеніну (віценін-2) мають проти-
запальні, жовчогінні, спазмолітичні та дезинтоксикаційні 
властивості. Гідроксикоричні кислоти представлені хлор-
геновою, феруловою, галовою кислотами [19]. За літера-
турними даними, флавоноїди та дубильні речовини шавлії 
лікарської мають антигрибкову активність по відношен-
ню до поверхневих дерматофітів [6, 7]. Завдяки Р-віта-
мінній активності флавоноїдів шавлія сприяє зниженню 
проникності кровоносних та лімфатичних судин, ущіль-
ненню епітеліальних клітин, що може бути використано 
при лікуванні атеросклерозу.

У фітотерапії та народній медицині шавлія лікарська 
входить до складу як внутрішніх (настої, відвари, насто-
янки, чаї, таблетки, пастилки, сиропи, мікстури), так і 
зовнішніх (концентрати для примочок, ванн, мазі, гелі, 
креми, гінекологічні фітотампони, шампуні) лікарських 
форм. Вітчизняними вченими проводяться експеримен-
тальні дослідження щодо доцільності застосування екс-
тракту шавлії у складі супозиторіїв з антисептичною, 
протизапальною дією, зокрема при лікуванні гіперплазії 
передміхурової залози, та фітотампонів при гінекологіч-
них захворюваннях [4, 5, 6, 20, 23].

Водні екстракти шавлії (настої, відвари) використову-
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ють, в основному, як протидіабетичний, протизапальний, 
протидіарейний, загальнозміцнювальний, протимікроб-
ний, в’яжучий засоби і такі, що покращують травлення та 
зменшують потовиділення (при туберкульозі, клімакте-
ричному періоді). Спиртові настоянки більш ефективні як 
антисептичні, спазмолітичні (при захворюваннях ШКТ) 
засоби і при лікуванні діабету та гінекологічних захворю-
вань. Сьогодні медики підтвердили, що шавлія лікарська 
містить фітогормони, які за фізіологічною дією схожі на 
естрогени, тому настої шавлії доцільно застосовувати для 
поліпшення зачаття, проте рослина протипоказана для 
годуючих матерів, бо зменшує лактацію. Доведено, що 
листя шавлії корисне для людей похилого віку, оскільки 
сприяє покращанню пам’яті, зміцненню нервової систе-
ми, зменшенню тремору рук. З цією метою настоянка та 
настій шавлії широко використовують у Франції та Німеч-
чині [4, 6, 20, 23].

Традиційно зовнішньо шавлію призначають у вигляді 
полоскань при ангіні, тонзиліті, стоматиті, ГРВІ, гінгівіті, 
хейліті, пульпіті. Протизапальна дія шавлії була проде-
монстрована пригніченням синтезу тромбоксану В2 та 
лейкотрієну В4. Водно-спиртовий екстракт шавлії (50 %) 
гальмує колагенолітичну активність при гінгівітах. Росій-

ські вчені довели ефективність застосування екстракту 
шавлії для зміцнення та покращання росту волосся та до-
цільність його додавання до шампунів. У вигляді місце-
вих та загальних ванн шавлію лікарську застосовують при 
ревматизмі, артрозі, радикуліті, міжхребцевому остеохон-
дрозі, хронічних запальних та обмінно-дистрофічних за-
хворюваннях суглобів, а примочки – як протизапальний, 
кровоспинний засіб для лікування гемороїдальних вузлів, 
а також при екземі, псоріазі, нейродерміті [5, 22].

Висновки
Аналіз існуючих літературних даних показав, що 

впродовж років вивчення шавлія лікарська зали-
шається актуальною. Відкриті нові фармакологічні 
властивості досліджуваної рослинної сировини, що 
дозволяє застосовувати її у таких галузях медицини: 
інфектологія, імунологія, гінекологія, отоларинго-
логія, гастроентерологія, неврологія, дерматологія, 
пульмонологія, у перспективі – в онкології. Тому з ог-
ляду на широку увагу до створення нових фітопрепа-
ратів в Україні та провідних країнах Європи шавлію 
лікарську можна вважати широкою за спектром дії 
лікарською рослиною, яку слід вводити до складу як 
монокомпонентних, так і складних лікарських засобів. 
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Вступ. Отримання лікарських субстанцій (препаратів) 
та дієтичних (харчових) добавок на основі рослинної си-
ровини, зокрема такої, що має підвищенний вміст віта-
мінів та біологічно активних речовин (БАР), все більше 
привертає до себе увагу з боку науковців та виробників. 
За сучасних умов з цією метою використовують різні ме-
тоди, прийнятні для певного технологічного процесу: екс-
тракція неводними розчинниками, багатостадійна екстра-
кція тощо. Серед недоліків таких методів слід окреслити 
недостатній рівень технологічності через надмірні втрати 
біологічно активних речовин (БАР) у процесі обробки си-
ровини внаслідок необхідності застосування термічної об-
робки та утворення на стадії екстракції значної кількості 
відходів. Усі вище перелічені фактори, звісно, призводять 
до зменшення рівня фармакологічної (або біологічної) ак-
тивності готового продукту. Тому пошук та використання 
методів технологічного процесу, спрямованих на збере-
ження усього комплексу БАР при вилученні його із сиро-
вини, є актуальним.

На сьогоднішній день ведуться дослідження з розроб-
ки субстанції на основі плодів сливи домашньої з м’якою 
проносною і сечогінною дією. Сприятливо впливаючи на 
обмін речовин, цей продукт регуляторно впливає на пе-

ристальтику кишкового тракту. Серед першочергових за-
вдань із одержання стабільної стандартизованої субстан-
ції на основі плодів сливи є розробка її технології.

Метою даної роботи було обґрунтування та розробка 
технології отримання субстанції на основі сливи домаш-
ньої.

Матеріали та методи дослідження
Об’єктом дослідження були плоди сливи домашньої.

Ліофілізовані порошки сливи одержували методом суб-
лімаційного сушіння на базі лабораторії кріовакуум-
ного консервування біологічних субстратів при ТДМУ 
ім. І. Я. Горбачевського і в Тернопільській обласній стан-
ції переливання крові.

Подрібнення плодів сливи домашньої здійснювали за 
допомогою гомогенізатора 1 типу МРW-30.

Пристінкове заморожування маси для ліофілізації, 
якою заповнювали флакони, проводили на установці 
HZ 12/50 при температурі – 40 ºС.

Сублімаційне висушування маси здійснювали на ус-
тановці LZ-30. Величина розрідження в субліматорі від 
1·10–1 до 1·10–5 мм рт. ст., температура заморожування на 
початкових етапах становила -35-50 °С, на завершальному 

■ 1 О. В. Лукієнко, к. фарм. н., доц., каф. заг. фармац. та безп. лік.
2 Л. В. Соколова, д. фармац. н., проф. каф. орг. та економ. фармац. з технол. лік.

■ 1 Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету, Харків
2 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛьНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
ЛІОФІЛІЗОВАНОГО ПОРОШКУ СЛИВИ

УДК: 581.6

І. В. Ніженковська, О. О. Цуркан, К. В. Седько
ШАВЛІЯ ЛІКАРСьКА – СУЧАСНІ АСПЕКТИ 
ЗАСТОСУВАННЯ (Огляд літератури)

Ключові слова: шавлія лікарська (Salvia officinalis L.), біологічно-
активні сполуки, фітотерапія.

В огляді висвітлені питання загальної ботанічної характеристики, 
поширення шавлії лікарської, наведені дані про нові біологічно-активні 
сполуки, їх фармакологічну дію та застосування в медицині.

И. В. Ниженковская, А. А. Цуркан, Е. В. Седько
ШАЛФЕЙ ЛЕКАРСТВЕННыЙ – СОВРЕМЕННыЕ 
АСПЕКТы ИСПОЛьЗОВАНИЯ (Обзор литературы)

Ключевые слова: шалфей лекарственный (Salvia officinalis L.), био-
логически-активные вещества, фитотерапия.

В обзоре освещены вопросы общей ботанической характеристики, 
распространения шалфея лекарственного, приводятся данные о новых 
биологически-активных соединениях, их фармакологическом действии 
и применении в медицине.

I. V. Nizhenkovska, a. a. Tsurkan, K. V. Sedko
ClarY MEDICal – MODErN aSPECTS OF ThE USE
(review of literature)

Keywords: Clary medical (Salvia officinalis L.), bioaktivе compaunds, 
phytotherapy.

The questions of general botanical description are exposed in a review, 
distributions of clary medicinal, the article has new information about new 
bioactive compaunds, their pharmacological action and application in 
medicine.

УДК 615.322 : 581.6 _______________________________________________________________________________________________



 © О. В. Лукієнко, Л. В. Соколова



Б і о л о г і я  т а  ф а р м а ц і я

—Фітотерапія. Часопис — № 2, 2014 ———62

Рис. Технологічна схема отримання ліофілізованого порошку сливи 
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– не перевищувала +40 °С. 
Контроль параметрів сушіння, а також фіксування тем-

пературних режимів здійснювали за допомогою електрон-
ного потенціометру ЕПП-09, графічний запис проводився 
на діаграмній стрічці.

Контроль параметрів технологічного процесу, а саме 
температурних показників, величини вакууму в сублі-
маційному котлі здійснювався за допомогою самописця 
«Зенакорд».

Результати дослідження та їх обговорення
Однією із основних стадій при виробництві, яка вагомо 

впливає на біологічну активність і збереження комплексу 
діючих речовин, є сушіння. Найчастіше використовують 
теплове сушіння, яке внаслідок застосування підвищених 
температур призводить до значних втрат БАР, чим змен-
шує біологічну активність одержаного продукту. Тоді 
як сушіння сублімацією у вакуумі гарантує стабільність 
сублімованих матеріалів як у процесі їх зневоднення, так 
і в процесі зберігання. Слід відзначити, що для отриман-
ня субстанції з рослинної сировини за допомогою сублі-
маційного сушіння використовують витяжки, екстракти, 
і вкрай рідко – нативну сировину (ягоди й плоди). Нами 
було випробувано використання даного методу для одер-
жання ліофілізованого порошку зі свіжих плодів сливи 
домашньої.

Ліофілізовані порошки сливи (ЛПС) отримували на-
ступним чином.

Свіжі плоди сливи звільнювали від кісточок, зважу-
вали і гомогенізували. На кожні 450 г отриманої суміші 
додавали структуроутворювач розчин сорбіту 10 % у кіль-
кості 50 мл та 450 мл води очищеної. 

Одними із важливих факторів, які впливають на якість 
отриманого продукту, є попереднє заморожування ма-
теріалу для сублімації. З цією метою нами було дослідже-
но можливість використання різноманітної тари для попе-
реднього заморожування і наступного сушіння сировини: 
флакони, чашки, лотки тощо. Враховуючи фізико-хімічні 
властивості досліджуваної субстанції, для попереднього 
заморожування матеріалу було використано ін’єкційні 
флакони, які заповнювали на 1/3 від загального об’єму.

Після пристінкової заморозки спостерігалось згущен-
ня водного розчину сливи, тому у флакони додавали воду 
очищену у співвідношенні 1:2-1:3 (на 50 мл пюре сливи 
– 100-150 мл води). При додаванні 150 мл води очищеної 
на 50 мл суміші якість сублімату підвищувалась.

Для отримання якомога сухішої субстанції шар замо-
розки має бути найтоншим, тому розчин сливи піддавали 
пристінковому заморожуванню на установці HZ 12/50 при 
– 40 ºС протягом 10 хвилин. 

При заморожуванні флакони були поміщені горизон-
тально, із нахилом з таким розрахунком, щоб максималь-
но заповнити поверхню флакону для збільшення поверхні 
випаровування. 

Після пристінкового заморожування флакони помі-

щали в морозильну камеру, де температура камери стано-
вила -40-45 ºС.

Флаконами заповнювали касети і поміщали в субліма-
тор (установка LZ-30). У початковому періоді роботи із 
висушування знижували тиск в субліматорі від 1·10–1 до 
1·10–5 мм рт. ст. і температуру заморожених матеріалів 
від -35 до -50 °С. Через 2 год. включали підігрів і через 
12-16 год. проводили постійне підвищення температу-
ри від мінусової до плюсової (+40 °С). Така температу-
ра сприяла повному збереженню всіх термолабільних 
речовин. Для одержання сухих ліофілізованих порошків 
загальна тривалість висушування становила 24 години. 
Шляхом пуску повітря урівноважували тиск субліматорів 
і вивантажували касети. За допомогою пристінкового за-
морожування досягається найбільша поверхня випарову-
вання з найменшою товщиною шару, а використання фла-
конів зводить до мінімуму контакт отриманого порошку з 
навколишнім середовищем безпосередньо після вигрузки, 
оскільки немає потреби переносити порошки в іншу тару, 
а є лише необхідність закупорки і закатки флакону. 

Одним з основних параметрів, який визначає зберіган-
ня вихідних властивостей лікарських засобів після їх сублі-
маційного сушіння, є кріогенна (евтектична) температура, 
яка в технологічному процесі отримання ЛПС дорівнюва-
ла сублімаційній температурі. Процес сублімації почався 
на 2-3 ºС нижче від кріогенної температури, а зростання 
температури сушіння зразків відбувалося досить плавно, 
що зводить до мінімуму різні фізико-хімічні перетворен-
ня, і на 10 годину сублімації температура стабілізувала-
ся, що свідчить про можливе зменшення часу сушіння до 
12-16 год., що відповідно зменшить собівартість.

При сублімаційному сушінні для забезпечення необ-
хідних фармако-технологічних і фізико-хімічних пара-
метрів необхідно використовувати різні допоміжні речо-
вини, зокрема структуроутворювачі і кріопротектори, які 
ма-ють виконувати захисну роль для збереження вихідних 
властивостей термолабільних біологічних матеріалів. На 
підставі аналізу даних літературних джерел та на власних, 
попередньо проведених експериментальних досліджень, 
нами був обраний сорбіт, що взабезпечував найкращі фар-
мако-технологічні і фізико-хімічні властивості. 

Технологічна схема отримання ліофілізованого по-
рошку сливи наведена на схемі. 

Висновки
Обґрунтовано доцільність використання ліофілі-

зації для отримання порошку сливи домашньої зі ста-
більним комплексом біологічно-активних речовин за 
умови введення структуроутворювача і кріопротекто-
ра сорбіту в концентрації 2 % та розроблено оптималь-
ну технологію ЛПС методом сублімаційної сушки, що 
має щадні режими одержання якісної субстанції. Об-
раний метод також дозволяє підвищити рентабель-
ність виробництва, завдяки можливості зменшення 
відходів.
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Обоснована целесообразность использования лиофилизации для по-
лучения порошка плодов сливы домашній со стабильным комплексом 

биологически активных веществ при условии введения структурообра-
зователя и криопротектора – сорбита в концентрации 2 % и разработана 
оптимальная технология лиофилизированного порошка сливы методом 
сублимационной сушки. Выбранный метод имеет щадящие режимы по-
лучения качественной субстанции и позволяет повысить рентабельность 
производства, благодаря возможности уменьшения отходов.

O. V. lukienko, l. V. Sokolova 
JUSTIFICaTION OF OPTIMal TEChNOlOGY PrUNUS
DOMESTICaPlUM lYOPhIlIZED POwDEr

Keywords: (Prunus domestica) plum lyophilized powder, technology, 
freeze-dried.

Expediency of using lyophilization for the receipt of powder of plum 
(Prunus domestica) is reasonable with a stable complex bioactive substances 
on condition of introduction of the amendment and cryoprotector – Sorbite in 
a concentration 2 % and optimal technology of lyophilized powder of plum 
(Prunus domestica) is worked out by freeze-dried method. The chosen method 
has the partial load modes of receipt the qualitative substance and allows to 
promote profitability of production, due to possibility of waste minimization.
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Лікарські рослини посідають значне місце в арсеналі 
лікарських засобів. Тому пошук рослин як перспективних 
лікувально-профілактичних засобів пояснює інтерес до 
вивчення хімічного складу лікарських рослин, який фор-
мується під впливом біотичних та абіотичних факторів. 
Вплив абіотичних чинників на рослини значною мірою 

залежить від топографічних характеристик, які, диферен-
ціюючи поверхню, можуть сильно змінювати як клімат, 
так і особливості розвитку ґрунтів [3]. 

Робіт щодо вивчення природного вмісту водорозчин-
ного флуору з врахуванням ландшафтно-геохімічних і клі-
матичних особливостей території є багато, проте геогра-
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фічний аспект впливу на накопичення ґрунтом флуоридів 
неоднозначний [9, 10]. А враховуючи, що Чернівецька 
область є однією з найскладніших областей України за 
грунтово-кліматичними умовами, рельєфом (схилові зем-
лі займають близько 90 % території), ґрунтовим покривом 
[8], й до того ж ендемічною за гіпофлуорозом [1], то ре-
зультати дослідження щодо впливу ландшафтно-геохіміч-
них особливостей території на міграційну здатність форм 
флуору в системі грунт-рослина викликають інтерес.

Форми сполук хімічних елементів з компонентами 
ґрунту – один з найважливіших чинників, що визначає 
їх біодоступність. Переважна частина елементів, що міс-
тяться у ґрунтах, за даними В. В. Ковальського, рослинам 
недоступна. Доступність рухомих форм хімічних еле-
ментів для рослин, на думку науковця, становить менше 
25 %. Механізми міграції сполук флуору через різнома-
ніття можливих сполук складні і залежать від умов се-
редовища зростання рослин. При значному промиванні 
ґрунту флуористі сполуки, незважаючи на погану розчин-
ність, можуть виноситись, внаслідок чого біодоступність 
рухомих форм флуору підвищується, що призводить до 
накопичення їх у рослинах [9].

Попередні дослідження щодо вмісту флуору засвід-
чили, що вміст флуоридів для більшості рослин лучних 
біотопів Чернівецької області визначається водорозчин-
ними формами флуору, які є доступнішими, ніж рухомі. А 
вклад рухомих форм в накопичення флуоридів рослинами 
зростає на заплавних луках [5]. Оскільки серед досліджу-
ваних рослин виділено групу, що характеризується низь-
ким вмістом флуору незалежно від місця зростання (ін-
диферентні до флуору рослини) [4], то виникло питання 
щодо доступності водорозчинних та рухомих форм флуо-
ру на територіях, ендемічних за гіпофлуорозом, саме для 
цієї групи рослин, серед яких Mentha arvensis l.

Серед трьохсот на сьогодні відомих видів м’яти тільки 
близько 20 мають широке застосування. Серед них м’ята 
польова (перекоп, бежева, драголюба), настій якої здавна 
застосовують у народній медицині при застуді, нудоті, бо-
лях у шлунку та проносі. 

Mentha arvensis l. – багаторічна трав’яниста рослина 
родини Губоцвіті з висхідним чи прямостоячим, розгалу-
женим голим або опушеним стеблом 15-60 см заввишки. 
Листки супротивні, прості, яйцевидні або видовжено еліп-
тичні, волосисті, на верхівці гострі, короткочерешкові, 
верхні листки – сидячі. Квітки зигоморфні, дрібні, роже-
во-лілові, у щільних розсунутих кільцях. Плід – горішок. 
Цвіте у червні-серпні. Світлолюбна рослина, що добре 
росте на пухких родючих ґрунтах на берегах водойм, у за-
плавних лісах і на луках по всій території України. Як пра-
вило, використовують листя, зібране на початку цвітіння 
рослини. Щодо хімічного складу відомо, що листя Mentha 
arvensis L. містить ефірну олію, до складу якої входять 
монотерпеноїди, флавоноїди: гесперидин, рутин; кароти-
ноїди, дубильні речовини, глюкоза, рамноза, аскорбінова 
кислота. Рослина неофіцинальна. Водний настій трави 
польової м’яти використовують для примочок при шкір-

ній сверблячці, артритних і ревматичних болях, судомах, 
при туберкульозі легень, коклюші, кашлі. У складі ряду 
засобів (сиропів) використовують як препарати, що мають 
протизапальну дію та стимулюють відхаркування. Зов-
нішньо використовують олію для лікування ран і ерозій 
шийки матки [6]. Крім того, її широко використовують у 
приготуванні тонізуючих напоїв, чаю або як добавку до 
інших чаїв.

Мета дослідження – оцінити вплив місцезростання на 
вміст флуоридів в індиферентного до флуору виду рослин 
Mentha arvensis L., що зростають на ендемічних за гіпоф-
луорозом територіях.

Матеріали і методи дослідження
Об’єктом досліджень були рослини виду Mentha 

arvensis L. та грунт 12 лучних біотопів Чернівецької об-
ласті. Досліджувані ділянки виділяли на відстані 10 км від 
підприємств та населених пунктів і 3-5 км від централь-
них доріг. Площа ділянок становила 100 м2. Забір рослин 
і ґрунту проводили в кінці серпня за загальноприйнятими 
методиками, коли закінчується приріст більшості рослин. 
Визначення водорозчинних та рухомих форм флуору в 
ґрунті проводили потенціометричним методом [3]. Аналі-
зи зразків ґрунту проводили дворазово. Фізико-хімічні 
властивості ґрунту визначали стандартними методиками. 
У рослинному матеріалі флуориди визначали потенціо-
метричним методом із флуоридселективним електродом. 
Одержані результати підлягали статистичному аналізу да-
них у програмах «Ехсеll» і «Statistica 7,0». 

Результати дослідження та їх обговорення
Попередні дослідження вмісту флуоридів у рослинах 

лучних біотопів Чернівецької області від фізико-хімічних 
показників ґрунту засвідчили, що кожному виду рослин 
властивий свій набір пріоритетних показників, які впли-
вають на накопичення флуоридів рослинами [7]. Тому для 
комплексної оцінки впливу сукупності фізико-хімічних 
показників ґрунту на накопичення флуоридів рослинами 
Mentha arvensis L. виведені достовірні рівняння регресії:

Cнадз = 1,161 - 0,139ГК - 0,026СВО - 0,001Р2О5 
(р < 0,01; R = 0,9; R2 = 0,92 ) та

Cпідз = 1,969 + 0,1458Гумус - 0,0102N2O5 - 0,0037К2О
(р < 0,001; R = 0,9; R2 = 0,90), де

ГК – гідролітична кислотність, мг·екв/100 г ґрунту; 
СВО – сума ввібраних основ, мг·екв/100 г; 
N2О5 – вміст нітрогену у перерахунку на оксид, мг/1 кг;
Р2О5 – вміст фосфору в перерахунку на оксид, мг/1 кг; 
К2О – вміст калію в перерахунку на оксид, мг/1 кг.
Збільшення факторіальної ознаки гідролітичної кис-

лотності на 1 % спричиняє зменшення результативної 
ознаки – вмісту флуоридів у надземній частині рослин 
досліджуваного виду на 13,9 %, а збільшення вмісту гу-
мусу в ґрунті призводить до зростання вмісту флуору на 
14,6 % у підземній частині. Результати регресійного 
аналізу свідчать, що поглинання флуоридів надземною 
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та підземною частинами рослин визначається різними 
показниками едафотопу. У надземній частині рослин 
Mentha arvensis L. нагромадження флуору відбувається на 
некислих ґрунтах з невисоким вмістом фосфору, вміст у 
підземній частині визначається вмістом гумусу, калію та 
нітрогену. 

У топографії ґрунтового покриву мезорельєфу на-
лежить головна роль, тому для вивчення впливу геогра-
фічних особливостей місцезростання на вміст флуору у 
рослинах Mentha arvensis L. визначали вміст флуоридів 
у ґрунті та рослинах досліджуваного виду схилових, рів-
нинних, суходільних і заплавних екотопів (рис. 1, 2).

Достовірних відмінностей вмісту флуоридів у Mentha 
arvensis L. рівнинних луків і схилів не встановлено. 

Порівняно високий вміст рухомих форм флуору зареєс-
тровано на схилах, що пов’язано з поглинальною здат-
ністю щодо флуору карбонатних та буроземних ґрун-
тів схилів [9, 10]. Вміст рухомих форм флуору в 2,3 рази
більше (p < 0,05), ніж водорозчинних (рис. 1). Росли-
ни виду Mentha arvensis L. не мають накопичувальної 
дії – вміст у надземній частині рослин схилів у 9,4 рази
(p < 0,01) менший за вміст рухомих форм й у 4,2 рази
(p < 0,05) менший за вміст водорозчинних форм. Вміст 
флуоридів у підземній частині відносно вмісту рухомих 
форм менший у 3,9 рази (p < 0,05). Достовірних залежно-
стей для рослин рівнинних лук від вмісту флуору в ґрунті 
не встановлено. 

При підвищеному зволоженні створюються сприят-

Рис. 2. Середній вміст флуору (мг/кг сух. маси) в ґрунті та рослинах Mentha arvensis L.
заплавних та суходільних лучних біотопів Чернівецької області.

Рис. 1. Середній вміст флуору (мг/кг сух. маси) в ґрунті та рослинах Mentha arvensis L. рівнинних та схилових лучних 
біотопів Чернівецької області. 

Примітка (тут і надалі): * – достовірна різниця відносно водорозчинних форм; ^ – достовірна різниця відносно рухомих форм.
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О. О. Перепелиця
ОСОБЛИВОСТІ ПОГЛИНАННЯ ФЛУОРИДІВ РОСЛИНАМИ
MENTha arVENSIS l. ЛУЧНИХ БІОТОПІВ
ЧЕРНІВЕЦьКОЇ ОБЛАСТІ 

Ключові слова: флуориди, рослини, ґрунт, накопичення.

Проведене дослідження щодо впливу місцезростання на вміст флуо-
ридів в індиферентного до флуору виду рослин Mentha arvensis L., що 
зростають на ендемічних за гіпофлуорозом територіях. При зборі рос-
линної сировини з підвищеним вмістом флуоридів слід враховувати, що 
рослини виду Mentha arvensis L. характеризуються вищим вмістом флу-
оридів у надземній частині на некислих збіднених фосфором ґрунтах, у 
підземній частині – на багатих гумусом та збіднених калієм та нітроге-
ном ґрунтах.

О. О. Перепелица
ОСОБЕННОСТИ ПОГЛОЩЕНИЯ ФТОРИДОВ 
РАСТЕНИЯМИ MENTha arVENSIS l. ЛУЧНыХ 
БИОТОПОВ ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ

Ключевые слова: фториды, растения, почва, накопление.

Изучена зависимость содержания фторидов в индифферентном к 
фтору виде растений Mentha arvensis L., произрастающих на эндемиче-

ских по гипофторозу территориях, от места произрастания. Установлено 
более высокое содержание фторидов в надземной части растений на не-
кислых, обедненных соединениями фосфора почвах, в подземной части 
– на богатых гумусом и обедненных соединениями калия, азота почвах, 
что следует учитывать при сборе растительного сырья с повышенным 
содержанием фторидов.

O. O. Perepelytsia 
PECUlIarITIES OF FlUOrIDES aBSOrPTION BY PlaNTS 
FrOM MENTha arVENSIS l. FaMIlY OF ChErNIVTSI 
rEGION MEaDOw haBITaTS

Keywords: fluorides, plants, soil, absorption.

Research of habitat influence on content of fluorides in species of plants 
Mentha arvensis L. that is indifferent to fluorine and grows on territories, 
endemic on lowered content of fluorine has been conducted. While gathering 
raw herbs with heightened fluorides content it should be taken into account 
that plants from Mentha arvensis L. species are characterized by heightened 
fluorides content in aboveground part on non-acidic soils that have low content 
of phosphorus, and in underground part – on soils that are rich in humus and 
have low content of nitrogen.
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ливі умови для міграції різних форм флуору – на заплав-
них луках вміст водорозчинних та рухомих форм флуору 
менший, ніж на суходільних (рис. 2). Вміст флуоридів у 
рослинах Mentha arvensis L. суходолів визначається ру-
хомими формами Mentha arvensis L. флуору – вміст у 
надземній частині у 3,4 рази, а у підземній – у 2,3 рази 
нижчий за вміст рухомих форм (p < 0,001). Достовірних 
залежностей для рослин заплав від вмісту флуору в ґрунті 
не встановлено. 

Висновки
Рослини виду Mentha arvensis l. не мають накопи-

чувальної дії відносно флуоридів незалежно від місця 
зростання. За низького (природного) вмісту флуору в 
ґрунті його надходження в рослини контролюється, 
переважно, концентрацією рухомих форм та едафічни-
ми чинниками. Низький вміст флуоридів у рослинах 
Mentha arvensis l., що зростають на схилах та суходо-

лах, пов’язаний з низькою доступністю рухомих форм 
флуору.

Переважна кількість флуоридів акумулюється у 
підземній частині, вміст яких визначається вмістом 
гумусу, калію, нітрогену. Збільшення вмісту у над-
земній частині рослин має місце на некислих ґрунтах 
з невисоким умістом фосфору. Тому, при збиранні 
рослинної сировини Mentha arvensis l. з підвищеним 
вмістом флуоридів слід враховувати, що рослини виду 
Mentha arvensis l. характеризуються вищим вмістом 
флуоридів у надземній частині на некислих збіднених 
фосфором ґрунтах, у підземній частині – на багатих гу-
мусом та збіднених калієм та нітрогеном ґрунтах.

Перспективи подальших досліджень. Отримані 
результати свідчать про доцільність подальшого вив-
чення доступності сполук флуору для лікарських рос-
лин, що сприятиме практиці раціональної заготівлі 
екологічно чистої сировини з відомим вмістом цінних 
елементів.
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28 березня 2014 р. у м. Києві відбувся науковий сим-
позіум з міжнародною участю «АКТУАЛьНІ ПИТАН-
НЯ НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ: 
ЗДОРОВ’Я ТА ДОВГОЛІТТЯ», присвячений 20-річ-
чю заснування кафедри фітотерапії, гомеопатії, біоенер-
гоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський медичний 
університет УАНМ» та 20-річчю заснування науково-
практичного видання «Фітотерапія. Часопис»; 15-річчю 
впровадження спеціальності «Лікар народної і нетради-
ційної медицини». 

Симпозіум внесений до «Реєстру з’їздів, конгресів, 
симпозіумів та науково-практичних конференцій, які 
проводитимуться у 2014 році» МОЗ та НАМН України, 
за № 3. 

Організатори: ВГО «Асоціація фахівців з народної і 
нетрадиційної медицини України», ПВНЗ «Київський ме-
дичний університет УАНМ».

Подія відбулась за підтримки: 
Біонорика, Німеччина
ESPARMA GmbH, Німеччина
Leros, Чехія
ТОВ фірма «ЮЛГ» Київ, Україна
Хеверт Артснайміттель, ГмбХ&Ко.Кг, Німеччина
Національний комплекс «Експоцентр України»

Інформаційний супровід: 
«Український медичний часопис»
«Здоров’я і довголіття»
«Фітотерапія. Часопис»
«Зелена планета Земної»

Було проведено 2 пленарних засідання під голову-
ванням Гарник Т. П., Андріюка Л. В., Чекмана І. С., 
Вітенка І. С. та майстер-класи, семінари, стендові до-
повіді, школу з біоенергоінформаційної медицини.

Загалом зареєстровано 120 осіб. Було проведено по-
передню електронну реєстрацію учасників, в якій взяли 
участь 62 особи.

У програму конференції включені доповіді, майстер-
класи та дискусії за наступними тематиками:

1. Шляхи адаптації традиційної медицини (китайської, 
індійської аюрведи, тібетської тощо) до реалій в Україні. 

2. Еволюція натуропатії в Україні.
3. НіНМ і здоровий спосіб життя – запорука довголіття 

та їх реалізація в державних Національних програмах.
4. НіНМ як спосіб активного і здорового довголіття, 

університет здоров’я.
5. НіНМ в паліативній і хоспісній допомозі.

ЗВІТ
ЗА РЕЗУЛьТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОГО СИМПОЗІУМУ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

«АКТУАЛьНІ ПИТАННЯ НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ: ЗДОРОВ’Я ТА ДОВГОЛІТТЯ»

6. Особливості ментальності та свідомості, які сприя-
ють існуванню та розвитку НіНМ.

7. Українські школи та міжнародний досвід гомеопатії, 
фактори, що сприяли розвитку та особливого підходу до 
гомеопатії.

8. Українські школи та міжнародний досвід електро-
пунктурної діагностики, лікування, їх розвиток та досяг-
нення.

9. Успіхи та проблеми щодо впровадження електро-
пунктурних методів у стандарти експрес-діагностики та 
корекції лікування у первинній ланці охорони здоров’я.

10. Мануальна терапія (традиційна мануальна терапія, 
массаж, остеопатія, краніосакральна терапія, юмейхотера-
пія), особливості їх застосування в клінічній практиці.

11. Фітотерапія – від емпіричних знань траволікування 
до фітоніринга. Фітоергономіка, фітодизайн. Ароматера-
пія. Фітонутрицевтична підтримка здоров’я. Фітоконцен-
трати – легенди, міфи і наукові реалії.

12. Особливості цілительства в Україні у порівнянні з 
іншими країнами світу.

13. Нормативно-правова база врегулювання медичної 
діяльності у галузі НіНМ в Україні.

14. Юридичні аспекти врегулювання НіНМ в різних 
країнах світу.

15. Звіт головних позаштатних спеціалістів з НіНМ.

28 березня 2014 з 10:00 до 10:20 відбулось 
урочисте відкриття наукового симпозіуму 

з міжнародною участю «АКТУАЛьНІ 
ПИТАННЯ НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ 
МЕДИЦИНИ: ЗДОРОВ’Я ТА ДОВГОЛІТТЯ»

НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ 
Були зроблені доповіді у відповідності до програми 

конференції:
* Гарник Т. П., Туманов В. А., Петріщева В. О., Гарник 

К. В. Сучасний стан та перспективи розвитку фітотерапії.
* Андріюк Л. В., Хіміопрепарати – фактори порушення 

рівноваги організму.
* Вайріх Ральф (40 хв.). Гомеопатія – еволюція, порів-

няння класичних та комбінованих лікарських засобів, 
комплексні гомеопатичні препарати: Хеверт Пульмо та 
Хеверт Синуситіс.

* Козыменко Т. Н. Значение теории гомеопатии для 
клинической практики.

* Коваленко О. Є. Неінвазивна рефлексотерапія в за-
гальноклінічній практиці.

* Чекман І. С. Наномедицина та фітотерапія, стан до-
сліджень, впровадження результатів у практику.

* Нечипоренко И. П. Биоритмология – новое научное 
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направление в медицинской науке.
* Степаненко В. В., Войтенко Г. М. Досвід лікування в 

центрі «Аюрведа Бхаван у Ришикеші».
* Марушко Ю. В. Ефективність використання рослин-

них відхаркувальних та муколітичних препаратів у педіат-
ричній практиці.

* Синишин Д. М. Нейрофізіологічні аспекти апітера-
пії.

* Гарник Т. П. Нормативно-правові питання врегулю-
вання медичної діяльності у галузі НіНМ в Україні та у 
світі. Цілительство в Україні.

* Вовкун Т. В. Залежність дії кверцетину на шлункову 
секрецію від стану парасимпатичної іннервації.

Відбулися МАЙСТЕР-КЛАСИ ТА СЕМІНАРИ
за такими темами:
* Меньшова В. О., Березкіна В. І. Збагачення асорти-

менту лікарських рослин шляхом інтродукції.
* Зубицька Н. П. Лікарські рослини в народній меди-

цині України.
* Соколенко А. Н., Ходун С. В. Применение препара-

тов фунготерапии в профилактике и реабилитации онко-
логических заболеваний в Киевском центре фунготера-
пии, биорегуляции и аюрведы.

* Гарнык К. В., Петрищева В. А. Европейские стандар-
ты в производстве фитосредств.

* Осипенко О. Д., Буянов Ю. В. Астрологічний про-
гноз для України на 2014 рік.

* Галян Я. А. Пути интеграции традиционной тибетс-
кой медицины в сознание и практику оздоровления насе-
ления Украины. Диета, образ жизни, лекарства, внешние 
процедуры.

Відбулася нарада головних позаштатних спе-
ціалістіві зі спеціальності «Народна і нетрадиційна ме-
дицина», на якій розглянуті питання звітності та уре-
гулювання медичної діяльності в галузі НіНМ.

Відбулася нарада правління ВГО «Асоціація фахів-
ців з народної і нетрадиційної медицини України», на 
якій заслухано звіт за поточний період та розглянуто 
план заходів подальшого розвитку ВГО.

Була проведена ШКОЛА З ПИТАНь ІНФОРМО-
ДІАГНОСТИКИ ТА ІНФОРМОТЕРПІЇ В ГІНЕКО-
ЛОГІЇ під головуванням Головахи М. О., де були розгля-
нуті такі питання:

1) Електропунктурна діагностика інфекцій, що переда-
ються статевим шляхом, прояви хронічних інфекцій ста-
тевих шляхів у жінок за електропунктурними ознаками 
та тестування збудників, засоби додаткової об’єктивізації 
даних.

2) Віддалені наслідки гінекологічних інфекцій, у тому 
числі для народжених після інфікування дітей,особливості 
їх інформодіагностичного виявлення, міазми.

3) Особливості обміну гормональних інформацій-
них сигналів при гінекологічних розладах, їхня інфор-

модіагностика.
4) Психологічні аспекти гінекологічних хвороб, вплив 

на викривлення сприйняття інформації, у тому числі лі-
кувальної. Інформотерапія психологічних розладів, пов’я-
заних з гінекологічними хворобами.

5) Розлади гінекологічної сфери та сексуальність. Ін-
формотерапія сексуальних розладів у жінок.

6) Гомеопатична корекція інформаційних розладів на 
всіх регуляторних рівнях при гінекологічних хворобах.

7) Частотно-резонансна корекція інформаційних роз-
ладів на клітинному та органному рівнях при гінекологіч-
них хворобах.

8) Акупунктурна корекція інформаційних розладів на 
сегментарному рівні при гінекологічних хворобах.

9) Мікрогенераторна корекція інформаційних розладів 
на всіх регуляторних рівнях при гінекологічних хворо-
бах.

В дискусіях та виступах взяли участь Головаха М. О., 
Маслій Л. І., Місюк О. І., Дідевич О. В., Ященко С. В., 
Семеній А. М., Лук’янова Е. С.

Були представлені СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ:
* Myrzabayeva N. A. Reflexotherapy influence on quality 

of life of patients with gastroesophageal reflux disease 
combined with functional dyspepsia.

* Бикадоров В. І. Клініко-патогенетичні особливості 
перебігу синдрому подразненого кишечнику, поєднаного 
з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ліку-
вання хворих в амбулаторно-поліклінічних умовах.

* Бурда Н. Є., Кливняк Б. М. Визначення кількісного 
вмісту флавоноїдів у траві якірців сланких.

* Волошин О. І., Васюк В. Л., Васюк Д. О. Вікові ас-
пекти застосування Іберогасту у хворих з коморбідною 
патологією системи травлення.

* Гарнык К. В. Актуальные вопросы обоснования оп-
тимизации лечения больных неалкогольным стеатогепа-
титом в сочетании с остеопорозом.

* Гріньков Є. Х. Ефективність есберитоксу при медич-
ній реабілітації хворих з апікальним периодонтитом.

* Єрмоленко О. В., Соцька Я. А. Рівень «середніх моле-
кул» у крові хворих з гастроезофагеальною рефлюксною 
хворобою на тлі хронічного обструктивного захворюван-
ня легень.

* Іванова Л. М., Компанієць К. М., Налапко К. К., 
Височин М. В., Сабковська Х. О., Холіна О. А. Медична 
реабілітація хворих на хронічний некалькульозний холе-
цистит у сполученні з ішемічною хворобою серця із засто-
суванням фітопрепаратів.

* Карпюк У. В., Кисличенко В. С. Застосування бріонії 
білої в медицині.

* Кривуля І. Г., Тєрьошин В. О. Ефективність комбіно-
ваного фітозасобу алфагіну в комплексі медичної реабілі-
тації хворих з синдромом подразненого кишечника на тлі 
нейроциркуляторної дистонії.

* Кудінова О. І. Загальні засади психотерапевтичного 
супроводу хворих на панічний розлад.
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* Куліш А. С., Євсюкова Є. В., Політун А. М. Переваги 
використання комплексного фітопрепарату «Стоматофіт» 
при індивідуальній гігієні порожнини рота у пацієнтів з 
ожирінням та запальними захворюваннями тканин паро-
донта.

* Лоскутов А. Л. Імуномодулююча дія глутаргіну та 
імуномаксу у хворих з хронічним гепатитом персистую-
чій вірусній інфекції змішаного генезу (герпетичною та 
epstain-barr).

* Носиков А. А., Лоскутова І. В. Вплив нуклеїнату на 
цитокіновий профіль крові у хворих з ожирінням при ге-
нералізованому пародонтиті.

* Політун А. М., Оболонська Г. О. Оцінка ефектив-
ності використання рослинного препарату «Альтан» на 
етапі професійної гігієни у разі пломбування каріозних 
порожнин ІІ класу за Блеком у хворих на генералізований 
пародонтит.

* Сафиулин З. Т., Ткаченко А. Г. Реабилитационная 
программа «Eni-sala эксперт».

* Сенюк Б. П., Глубоченко О. В. Особливості впливу 
препарату «Рафахолін-Ц» на моторику жовчного міхура у 
хворих на хронічний холецистит.

* Стешенко О. Д., Кисличенко В. С., Омельченко З. І.
Жовч ведмежа як перспективне джерело отримання лі-
карських засобів.

* Тєрьошина І. Ф. Порушення стану енергетичного ме-
таболізму у хворих на рекурентні депресивні розлади та 
їх корекція.

* Чащева О. Г. Імунореабілітація хворих на рецидиву-
ючий риносинусит з хронічною персистуючою вірусною 
інфекцією змішаного генезу (герпетичної групи).

* Коваленко О. Є., Коваленко О. В., Половка Л. І., Ілля-
шенко В. І. Перспективні заходи реабілітації хворих в за-
гальноклінічній практиці із застосуванням неінвазивних 
методів рефлексотерапії.

* Марушко Ю. В. Забезпеченість мікроелементами ди-
тячого населення м. Києва.

* Марушко Ю. В., Таринська О. Л., Шеф Г. Г. Корекція 
харчування студентської молоді та дієтичні можливості 
корекції виявлених порушень.

В дискусіях взяли участь провідні вчені, лікарі та ці-
лителі.

Представлені звіти головуючих на засіданнях. 
Ухвалено резолюцію симпозіуму.

Відбулося вручення сертифікатів, посвідчень, 
урочисте закриття симпозіуму.

Матеріали наукового симпозіуму з міжнародною 
участю були надруковані у збірнику: «Актуальні пи-
тання народної і нетрадиційної медицини: здоров’я та 
довголіття», за редакцією д. мед. н., проф. В. А. Тума-
нова, д. мед. н., проф. Т. П. Гарник: Наукове видання. 
– Київ. – 2014. – 100 с.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я 
сучасний розвиток народної і нетрадиційної медицини є 
пріоритетним напрямком в оздоровленні населення.

Українські вчені послідовно розробляють, впроваджу-
ють та сприяють законодавчому врегулюванню методів 
народної і нетрадиційної медицини. 

Цього року відмічає свій 20-річний ювілей кафедра 
фітотерапії, гомеопатії, біоенергоінформаційної медици-
ни ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»; так 
само цього року відмічаємо 20-ту річницю заснування 
науково – практичного видання «Фітотерапія. Часопис». 
Минуло вже 15 років з часу впровадження спеціальності 
«Лікар народної і нетрадиційної медицини» в Україні. 

Саме Українська система правового врегулювання під-
готовки фахівців цієї галузі була відзначена ВООЗ як одна 
з найбільш досконалих, її було рекомендовано за основу 
розробки національних програм урегулювання розвитку 
народної і нетрадиційної медицини інших країн світу.

Кафедри народної та нетрадиційної медицини по всій 

РЕЗОЛЮЦІЯ
НАУКОВОГО СИМПОЗІУМУ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

«АКТУАЛьНІ ПИТАННЯ НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ: ЗДОРОВ’Я ТА ДОВГОЛІТТЯ»
(28 березня 2014 року)

Україні проводять вивчення методів народної і нетради-
ційної медицини, регулярно обмінюються набутим досві-
дом на спільних конференціях та симпозіумах, проводячи 
підготовку фахівців з «Народної і нетрадиційної медици-
ни».

Оскільки народна медицина виникла і розвивалась 
паралельно з розвитком людства, глибока підсвідома 
довіра до цих методів є беззаперечна. Натомість існують 
механізми чутливості до рослин та природних лікуючих 
факторів певної місцевості. Ігнорування цих фактів приз-
водить до втрати зв’язку між пацієнтом та лікарем, втрати 
ефективної взаємодії, заснованої на взаємній довірі. По-
дальше інтегрування народної і нетрадиційної медицини в 
загальну систему охорони здоров’я дозволить підвищити 
рівень взаємопорозуміння, а відповідно, якість виконання 
призначень, та наблизить комплаєнс до одиниці.

Існує необхідність розробляти та удосконалювати спе-
ціальні методики викладання традиційних методів інших 
країн (китайської, індійської аюрведи, тібетської тощо), 
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враховуючи систему підготовки фахівців у медичних ВУЗ-
ах України, набуті ними навички та знання, особливості 
ментальності. 

Народна і нетрадиційна медицина має особливе зна-
чення для лікування пацієнтів з хронічними хворобами, 
в реабілітаційній медицині, геронтології, сімейній, паліа-
тивній та хоспісній медицині.

Українські школи народної і нетрадиційної медицини 
з різних напрямків мають свої особливості, що склалися 
на фоні реальних соціально-економічних умов, психоло-
гічних особливостей сприйняття інформації. 

Так, більшість українських шкіл гомеопатії тяжіє до 
призначення монопрепаратів, часто застосовуються висо-
кі розведення, що сприяє нормалізації регуляторних сис-
тем при стресових та інших психологічних розладах.

Українські школи електропунктурної діагностики 
найчастіше застосовують метод Фоля, як найбільш пе-
ревірений часом та відтворюваний, інтегрують в призна-
ченнях різні натуропатичні методи, розглядають організм 
як ієрархічну систему, послідовно вивчаючи (інфор-
модіагностика) та коригуючи (інформотерапія) різні ін-
формаційні рівні: молекулярний – клітинний – сегментар-
ний – психологічний (особистісний) – соціальний (в тому 
числі – сімейний).

Серед українських шкіл мануальної медицини помітна 
тенденція до пом’якшення методик та зменшення травма-
тичності, підвищення рівня та техніки виконання, розвит-
ку та впровадження методів самокорекції за допомогою 
спеціальних вправ.

Українська школа фітотерапії відзначається фунда-
ментальним вивченням біологічно активних складових 
лікарських рослин, їх взаємодії, можливостей комбіну-
вання різних рослин у фітозасобі, виходячи з прогнозу-
вання хімічної взаємодії складників. Вивчаються сучасні 
досягнення фітонірингу, фітоергономіки, фітодизайну, які 
висвітлюються на принципах доказової медицини у нау-
ково-практичному виданні «Фітотерапія. Часопис». 

Цілительство в Україні має законодавчо встановлені 
норми щодо експертизи фахового рівня, надання спеціаль-
них дозволів, алгоритму взаємодії цілителя з лікарем. Та-
ка підтримка може дозволити цілителю інтегруватись у 
загальну систему первинної медичної допомоги.

У зв’язку з цим, учасники наукового симпозіуму з між-
народною участю «АКТУАЛьНІ ПИТАННЯ НАРОД-
НОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ: ЗДОРОВ’Я 
ТА ДОВГОЛІТТЯ» пропонують:

1. Вивчити рівень поінформованості студентів медич-
них ВУЗів та лікарів щодо можливостей кожного з ме-
тодів НіНМ та актуальні викривлення інформації, сумніви 
та непорозуміння відносно кожного методу.

2. Впровадити послідовне та системне вивчення ме-
тодів народної і нетрадиційної медицини у медичних 
ВУЗах України, інтегрувавши їх у систему отримання 
медичних знань та навичок на кожному етапі, починаючи 
з базових дисциплін. Закладати фундамент розуміння ме-
ханізмів впливу методів народної і нетрадиційної медици-
ни з перших курсів навчання. 

3. Розробити систему адаптації вивчення методів на-
родної і нетрадиційної медицини інших країн до особли-
востей української ментальності. 

4. Вивчити рівень поінформованості населення що-
до можливостей кожного з методів НіНМ та актуальні 
викривлення інформації, сумніви та непорозуміння сто-
совно кожного методу.

5. Продовжити подальше регулярне проведення виста-
вок та конференцій з метою популяризації методів народ-
ної і нетрадиційної медицини, результати яких висвітлю-
вати у ЗМІ та науково-практичних виданнях.

6. Удосконалити систему популяризації методів на-
родної і нетрадиційної медицини, залучивши фахівців у 
кожній галузі НіНМ, враховуючи існуючі актуальні пи-
тання у пацієнтів відносно кожного методу. 

7. Забезпечити подальший розвиток цілительства, в 
межах нормативно-правової бази України.

8. З метою ознайомлення студентів медичних ВУЗів 
України, лікарів та населення з лікарськими рослинами, 
занесеними до Червоної книги України, видати серію ін-
формаційної літератури.

9. Продовжити науково-методичне обґрунтування ме-
тодів народної і нетрадиційної медицини у наукових та 
навчальних установах і закладах охорони здоров’я. На-
ціональній академії наук України, Національній академії 
медичних наук України сприяти науково-методичному 
обґрунтуванню методів народної і нетрадиційної меди-
цини.

Прийнято ОДНОГОЛОСНО на заключному пле-
нар-ному засіданні наукового симпозіуму з міжнарод-
ною участю «АКТУАЛьНІ ПИТАННЯ НАРОДНОЇ І 
НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ: ЗДОРОВ’Я ТА 
ДОВГОЛІТТЯ» 28 березня 2014 року.

Туманов В. А.
Гарник Т. П.

Андріюк Л. В.
Гарник К. В.

Козименко Т. М.
Головаха М. О.
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Актуальність. Навчальна програма «Лікарські рос-
лини у фітотерапії» спрямована на вивчення гуртківця-
ми лікарських рослин рідного краю [3], їх застосування в 
офіційній та народній медицині [1, c. 5; 6], дії рослин на 
організм людини та формування здорового способу жит-
тя гуртківців [2]. Вона реалізується в гуртку оздоровчого 
спрямування позашкільного навчального закладу. Її зміст 
розрахований на гуртківців (дітей та молодь) віком від 12 
років.

Програма розроблена із врахуванням положень законів 
України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» [12] та 
відповідно до Положення про позашкільний навчальний 
заклад (від 06 травня 2001 року), Типових навчальних 
планів для організації навчально-виховного процесу в по-
зашкільних навчальних закладах системи Міністерства ос-
віти і науки України (від 31 жовтня 2011 року) [8, 9, 14]. 

Мета програми – формування компетентностей учнів 
з використання лікарських рослин у фітотерапії. 

Основні завдання полягають у формуванні таких 
компетентностей:

• пізнавальних – засвоєння початкових знань, понять з 
лікарських рослин, оздоровлення організму; формування 
й розв’язання пізнавальних задач; засвоєння гуртківцями 
наукових понять, що стосуються умов існування рослин 
у природному середовищі; знань основних видів роботи з 
визначниками та ключами, веденню особистих спостере-
жень за рослинами у природних умовах, 

• практичних – оволодіння прийомами збирання лі-
карської рослинної сировини різних морфологічних груп, 
заготівлі, сушіння та зберігання рослин; опанування на-
вичками вирощування лікарських рослин на навчально-
дослідних земельних ділянках; проведення досліджень і 
фенологічних спостережень; уміннями вести польові що-
денники рослин; 

• творчих – розвиток творчих здібностей гуртківців у 
процесі вивчення флори України, розроблення й реаліза-
ції екологічних проектів, проведення творчих конкурсів; 
підготовка гуртківців до участі в науково-практичних 
конференціях, участь у науково-дослідницьких проектах 
МАН, екологічних маршрутах, акціях.

• здоров’яформуючих – створення умов для формуван-
ня та розвитку професійно-важливих якостей та властиво-
стей шляхом використання засобів професійно-приклад-
ної фізичної культури.

• соціальних – залучення гуртківців до здорового 
способу життя, засвоєння природозберігаючих моделей 

ЗМІСТ НАВЧАЛьНОЇ ПРОГРАМИ «ЛІКАРСьКІ РОСЛИНИ У ФІТОТЕРАПІЇ» 
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поведінки, виховання дбайливого ставлення до ресурсів 
дикорослих лікарських рослин, дотримання принципів 
біо- та екоетики; професійного самовизначення; усвідом-
лення вихованцями гуртка необхідності екологічної та 
природоохоронної діяльності.

Навчальна програма передбачає 5 років навчання:
1-й рік – початковий рівень – 4 години на тиждень

(144 години на рік);
2-й рік – початковий рівень – 4 години на тиждень

(144 години на рік);
1-й рік – основний рівень – 6 годин на тиждень

(216 годин на рік);
2-й рік – основний рівень – 6 годин на тиждень

(216 годин на рік);
1-й рік – вищий рівень – 6 годин на тиждень (216 годин 

на рік).
Визначення рівня сформованості компетентностей 

гуртківців здійснюється під час проведення практичних 
занять у формі екопроектів та ігор, вікторин, конкурсів 
тощо.

Програма сприяє підвищенню інтересу до поглиблен-
ня знань з екології, біології, медицини (фіто- та фізіоте-
рапії), косметології, фармації; розвиває уміння і навички 
з допрофесійної та професійно-прикладної підготовки, 
сприяє використанню природних засобів оздоровлення, 
вчить основам збереження власних сил організму, зако-
нам здоров’я й основам екологічної освіти; формує вміння 
та навички роботи з природним матеріалом [1, 2, 4, 5, 10, 
11, 13 та ін.].

Заплановані теми дають можливість гуртківцям вив-
чати біологічні особливості лікарських рослин, фарма-
кологічну активність, лікувальні властивості, заготівлю 
лікарських рослин для здачі в пункти прийому лікарської 
сировини (аптеки, зелені аптеки тощо), збереження та від-
творення дикорослих лікарських рослин, а також здобути 
знання про вплив лікарських рослин на організм людини, 
забезпечення його вітамінами, мінеральними солями, амі-
нокислотами, що сприятиме нормалізації життєво важли-
вих процесів [3, 6, 7, 14 та ін.].

Зміст програми відповідає загальнодидактичним та 
спеціальним принципам: науковості, доступності, систе-
матичності, послідовності, зв’язку з життям, екологічним 
особливостям України, безперервного систематичного 
чергування розумового та рухового навантаження (відпо-
чинку) на організм вихованця.

З огляду на вікові особливості вихованців програмою 

НАВЧАЛьНА ПРОГРАМА

© А. А. Ребрина
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запропоновано використання різноманітних форм і мето-
дичних прийомів подачі матеріалів.

Форми і методи навчання: бесіди, лекції, семінарські 
заняття, практичні роботи, ситуаційні ігри, вікторини, 
тематичні вечори, тренінги, екскурсії, ігрові та творчі за-
вдання, науково-практичні конференції, дослідницька ро-
бота, експедиції.

Рекомендується проведення виставок, створення бук-
летів, колажів, відео, оформлення фотоальбомів, розробка 
маршрутів екологічних стежок.

На заняттях гуртківці здобувають знання про особли-
вості і значення певних груп рослин, що допомагає фор-
мувати поняття про цілісність природних комплексів, еко-
логічні проблеми в регіоні, про рідкісні та зникаючі види 
рослин, особливості біоресурсів рідного краю.

Робота гуртка планується таким чином, щоб теоретич-
ний матеріал поєднувався з самостійною роботою над літе-
ратурою, з написанням рефератів, з практичними завдан-
нями (проведенням фенологічних спостережень, роботою 
з визначниками рослин, збиранням лікарської сировини, 
вирощуванням лікарських рослин на навчально-дослід-
них земельних ділянках, роботою з природним матеріа-
лом). Під час проведення занять, екскурсій, походів слід 
приділити особливу увагу дотриманню правил техніки 
безпеки, відмітити недопустимість збору лікарської си-
ровини в межах міської смуги, дотримуватись принципів 
раціонального природокористування, охорони рідкісних 
та зникаючих видів рослин, сприяти відтворенню запасів 
лікарських рослин [5, 11, 14 та ін.].

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. ВСТУП. ЗНАЧЕННЯ РОСЛИН ДЛЯ жИТТЯ 

ЛЮДЕЙ (5 год.)
Природа – джерело лікарських рослин. Загальні пра-

вила з техніки безпеки. Екологічні проблеми людства. 
Народна медицина та її зв’язок з наукою. Фітотерапія як 
наука. Історія розвитку фітотерапії. 

2. ПІД ОХОРОНОЮ ЗАКОНУ (16 год.)
Теоретична частина. Види лікарських рослин, що 

підлягають охороні на території регіону чи області. Росли-
ни Червоної Книги України. Охорона рідкісних та зника-
ючих видів рослинних угруповань. Зелена книга України. 
Збереження біологічного різноманіття. Заповідні території 
України. Юридична відповідальність за порушення вимог 
природоохоронного законодавства.

Практична частина: виявлення рідкісних для даної 
місцевості рослин, які занесені до Червоної Книги Украї-
ни; створення фотоальбому лікарських рослин Червоної 
Книги області чи регіону.

3. МОРФОЛОГІЯ, АНАТОМІЯ І ФУНКЦІЇ ОР-
ГАНІВ РОСЛИН (25 год.)

Теоретична частина. Особливості будови рослин та 
її окремих органів. Закономірності їх утворення. Фотосин-
тез. Дихання та живлення рослин. Розмноження рослин. 
Зміна рослинної будови в ході індивідуального та історич-
ного розвитку. 

Практична частина: будова мікроскопа та правила 
роботи з ним; вивчення під мікроскопом будови клітини, 
тканин; ознайомлення з гербаріями та натуральними жи-
вими наочними об’єктами.

4. РІЗНОМАНІТНІСТь РОСЛИННОГО СВІТУ 
(18 год.)

Теоретична частина. Основні положення системати-
ки. Рослини. Водорості, їх властивості та використання. 
Гриби та лишайники. Лікарські властивості зеленого пе-
ніцилу. Бактерії. 

Дикорослі та культурні рослини. Розвиток рослинного 
світу. Роль та значення рослин у природі та житті людини. 
Елементи географії рослин. 

Практична частина: визначення пристосувань рос-
лин до життя в природі; складання колекцій плодів і насін-
ня різних рослин; сезонні роботи по догляду за рослинами 
на навчально-дослідній земельній ділянці; виготовлення 
відеоальбому «Рослини нашої місцевості».

5. Отруйні рослини (10 год.)
Теоретична частина. Характеристика отруйних рос-

лин. Отруйні кімнатні і садові рослини. Правила безпеки і 
поведінки в природі. Попередження отруєнням і надання 
першої допомоги при отруєнні.

Практична частина: оформлення стендів, буклетів, 
відеоматеріалів за темою розділу.

6. ФЛОРА НАШОГО ДОМУ (26 год.)
Теоретична частина. Значення флори для життя 

людей. Флора нашого дому. Вегетативне розмножен-
ня кімнатних рослин. Рослини – «шкідники». Проблеми 
надмірного озеленення в домі. Хвороби як наслідок дії 

НАВЧАЛьНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
початковий рівень, перший рік навчання

№ 
з/п Назва розділу

Кількість годин
Заняття

Разом
теоретичні практичні

1. Вступ. Значення рослин для 
життя людей 3 2 5

2. Під охороною Закону 6 10 16

3. Морфологія, анатомія і 
функції органів рослин 10 15 25

4. Різноманітність рослинного 
світу 14 4 18

5. Отруйні рослини 6 4 10

6. Флора нашого дому 12 14 26

7.
Професійно-прикладна 
фізична культура. Робота 
на навчально-дослідних 
ділянках

10 20 30

8. Підсумкові заняття, масові 
природоохоронні заходи - 14 14

Всього: 61 83 144
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алергенів.
Практична частина: ознайомлення з куточком при-

роди; вирощування кімнатних рослин; догляд за кімнат-
ними рослинами; декоративне озеленення; фітодизайн.

7. ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА КУЛь-
ТУРА. РОБОТА НА НАВЧАЛьНО-ДОСЛІДНИХ 
ДІЛЯНКАХ (30 год.)

Теоретична частина. Поняття про професійно-при-
кладну фізичну культуру. Особливості трудової діяль-
ності на навчально-дослідній ділянці. Професійно-важливі 
якості. Шляхи і методи поєднання теоретичного навчання 
з практикою. Взаємозв’язок розумового, фізичного та тру-
дового виховання. Спостереження. Наочність. Навчально-
дослідна ділянка і практична робота на ній. 

Практична частина: розвиток професійно-важли-
вих якостей вихованців, організація території навчально-
дослідної ділянки, закладання відділів навчально-дослід-
ної ділянки.

8. ПІДСУМКОВІ ЗАНЯТТЯ, МАСОВІ ПРИРОДО-
ОХОРОННІ ЗАХОДИ (14 год.)

Екскурсії за темами: «Рослини лісу», «Рослини луків 
та водойм»; до природничого музею; ботанічного саду то-
що.

Акції: «Чисте джерело», «Зелений патруль», «День 
здоров’я» тощо.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛьТАТ
Початковий рівень, перший рік навчання

Вихованці мають знати і розуміти: загальну харак-
теристику значення рослин для людини; основні правила 
користування мікроскопом; історію розвитку фітотерапії; 
рослини Червоної Книги України; вимог природоохорон-
ного законодавства; морфологію, анатомію і функцію 
органів рослин; основні принципи раціонального приро-

докористування; основні положення систематики; харак-
теристику отруйних рослин; проблеми надмірного озеле-
нення в домі; про взаємозв’язок розумового, фізичного та 
трудового виховання; правила техніки безпеки заняття. 

Вихованці мають вміти: виявляти рідкісні для даної 
місцевості рослини, які занесені до Червоної Книги Ук-
раїни; створити фотоальбом лікарських рослин Червоної 
Книги області чи регіону; користуватися мікроскопом та 
розглядати під мікроскопом будову клітини, тканин; зби-
рати колекції плодів і насіння різних рослин; доглядати 
за рослинами на навчально-дослідній земельній ділянці; 
вирощувати та доглядати за кімнатними рослинами; за-
кладати відділи навчально-дослідної ділянки.

Висновки 
У вихованців мають сформуватися такі компетен-

тності:
• пізнавальні – засвоєння початкових знань, понять, 

термінів за темою «Лікарські рослини», «Професійно-
прикладна фізична культура»; 

• практичні – опанування навичками вирощування 
та догляду за кімнатними рослинами та рослинами на 
навчально-дослідних земельних ділянках; 

• творчі – розвиток творчих здібностей гуртківців у 
процесі вивчення кімнатних рослин; уміння слухати, 
чітко висловлювати власні думки;

• здоров’яформуючі – створення умов для ведення 
здорового способу життя;

• соціальні – розвиток професійних якостей, залу-
чення гуртківців до вирощування та догляду за росли-
нами на навчально-дослідних земельних ділянках.

Перспективи подальших досліджень. У подаль-
шому передбачається розроблення змісту навчальної 
програми «Лікарські рослини у фітотерапії» для гурт-
ківців II-го року навчання позашкільної освіти.

1. Васильев М. Популярная энциклопедия народной терапии / М. Ва-
сильєв. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 320 с.

2. Впровадження Комплексної програми щодо формування навичок 
здорового способу життя у дітей та підлітків (за проектом «Діалог») 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.himlaceen.ru/zahody/
dialog.doc.

3. Екологічна освіта на Хмельниччині: [навчально-метод. посіб-
ник / упоряд. В. О.Віркун, Л. А. Мирна]. – 3-є вид., переробл. та доп. 
– Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В. С., 2008. – 228 с. – (Серія: 
Шкільна екологічна бібліотека).

4. Дудченко Л. Г. Плодові і ягідні рослини-цілителі / Л. Г. Дудченко, 
В. В. Кривенко. – К.: Наукова думка, 1987. – 112 с.

5. Каталог лікарських рослин – довідник лікувальних трав [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://fedoriv.com.ua/dovidnik/index.
php.

6. Комрат Є. П. Народний лікарський порадник. Щит від недуг / 
Є. П. Комрат; [пер. з рос. О. В. Зав’язкін]. – Донецьк: БАО, 2008. – 335 c.

7. Крисаченко В. С. Екологічна культура: теорія і практика: [навч. 
посібник] / В. С. Крисаченко. – К.: Заповіт, 1996. – 352 с.

8. Методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних 
програм з позашкільної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://iitzo.gov.ua.

9. Навчальні програми з позашкільної освіти для гуртків дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку / За заг. ред. В. В. Мачуського, 
О. А. Артеменко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iitzo.gov.ua.

10. Ніколайчук Л. В. Трав’яні ванни і косметика / Л. В. Ніколайчук 
– К.: Радянська Україна, 1992. – 24 с.

11. Прахов М. М. Екскурсії з ботаніки в середній школі / М. М. Пра-
хов, М. П. Приходько. – К.: Радянська школа, 1966. – 263 с.

12. Про позашкільну освіту [Електронний ресурс]: закон України: 
[прийнято ВР 22.06.2000 № 1841-III; документ 1841-14, чинний, поточ-
на редакція від 10.08.2012, підстава 5029-17]. – Режим доступу: http://
zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1841-14.

13. Раевский Р. Т. ППФП студентов технических вузов: [учеб. посо-
бие] / Р. Т. Раевский – М.: Высшая школа, 1985. – 136 с.

14. Хижняк М. І. Здоров’я людини та екологія / М. І. Хижняк, 
А. М. Нагорна. – К.: Здоров’я, 1995. – 228 с.

15. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха. 
– К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с.
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В начале ХХ в. немецкий фитотерапевт Р. Штей-
нер предложил оригинальный метод оценки лечебных 
свойств растительных экстрактов – метод чувствительной 
кристаллизации, МЧК [1]. Штейнер утверждал: если кап-
лю разведенного растительного экстракта объединить на 
предметном стекле с каплей разбавленного раствора CuCl2 
или CuSO4 (обычно – 5 %-ного), то по форме кристаллов, 
образующихся при высыхании такой объединённой кап-
ли, можно оценить лечебные свойства исследуемого экс-
тракта; если в процессе высыхания образуются кристаллы 
«древовидной» формы, растительный экстракт обладает 
лечебными свойствами, а если – кристаллы кубической 
или ромбической формы, то не обладают.

Вследствие наглядности получаемых результатов, 
МЧК получил широкое распространение в фитотерапии и 
гомеопатии [1-5], а в 2002 г. был признан Российской Ака-
демией Естественных Наук как научное открытие [5].

Вместе с тем, очевидное непонимание природы яв-
лений, лежащих в основе диагностического применения 
МЧК [5], ограничивает информацию, получаемую с его 
помощью, качественным уровнем. Такое положение мы 
посчитали неудовлетворительным. Поэтому нами были 
проведены исследования, направленные на выяснение 
физико-химической природы явлений, определяющих по-
лиморфизм солевых кристаллов.

На начальном этапе таких исследований мы изучили 
зависимость формы кристаллов, образующихся при вы-
сыхании солевых растворов, от свойств поверхности, на 
которой происходило кристаллообразование. Особенно 

ПРИРОДА ЧУВСТВИТЕЛьНОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ

■ Ю. В. Пивоваренко

■ ННЦ «Физико-химическое материаловедение» Киевского национального университета им. Тараса Шевченко
и НАН Украины

важные, в аспекте изучаемой проблемы, результаты были 
получены при изучении кристаллообразования хлорида 
натрия на поверхности активированного угля и силика-
геля. Оказалось, что после высыхания активированного 
угля, смоченного раствором хлорида натрия, образуются 
мелкие кристаллы кубической формы, а при высыхании 
смоченного силикагеля – нитевидной [6].

Поскольку активированный уголь является сорбен-
том положительных ионов, а силикагель – отрицательных 
[7], мы пришли к выводу, что форма солевых кристаллов 
определяется электрическим зарядом поверхности, на 
которой происходит кристаллообразование. Также мы 
предположили, что форма солевых кристаллов может за-
висеть от электрического потенциала их растворов. При 
проверке этого предположения было установлено, что 
после высыхания солевых растворов, приготовленных на 
воде с потенциалом +250 мВ, образуются кристаллы ку-
бической или призмовидной форм (рис. 1, слева), а после 
высыхания солевых растворов, приготовленных на воде с 
потенциалом –250 мВ, образуются кристаллы игловидной 
формы (рис. 1, справа) [6].

В ходе дальнейших исследований выяснилось, что 
выявленная закономерность практически не зависит от 
химической природы растворённой соли. Это наглядно 
демонстрирует игловидная форма кристаллов, образую-
щихся после высыхания раствора NaCl, приготовленного 
на воде с потенциалом –250 мВ (рис. 2) [6].

Полученные результаты (рис. 1, 2) позволяют сделать 
следующие ВыВОДы:

1. лечебные свойства растительных экстрактов оп-
ределяются их электрическим потенциалом;

Рис. 1. Слева: призмовидные кристаллы KH2PO4 , 
образующиеся после высыхания раствора,

приготовленного на воде с потенциалом +250 мВ. 
Справа: игловидные кристаллы KH2PO4, образующиеся 
после высыхания раствора, приготовленного на воде

с потенциалом –250 мВ.

Рис. 2. «Древовидные» кристаллы, образующиеся
после высыхания раствора NaCl, 

приготовленного на воде с потенциалом –250 мВ.

 © Ю. В. Пивоваренко
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2. разбавляя растительные экстракты водой с от-
рицательным потенциалом (полученной, например, 
при пропускании через слой активированного угля), 

1. Штейнер Р. Основы искусства врачевания согласно духовно-
научному познанию / Р. Штейнер, И. Вегманн // Антропософский мед. 
журн. – 1997. – С. 3-6.

2. Витулкас Д. Гомеопатия. Медицина нового человека / Д. Витул-
кас. – Москва: Similla, 1992. – С. 10-26.

3. Ботт В. Антропософская медицина. Расширение искусства вра-
чевания / В. Ботт. – Москва, 1997. – С. 12-13.

4. Келлер Г. Гомеопатия. – Штутгарт: Гиппократ, 1998. – 
С. 13-56.

5. Воробьёва В. А. Закономерность формирования кристаллогра-
фической картины при воздействии биологической жидкости человека 

и гомеопатического препарата с кристаллообразующим раствором /
В. А. Воробьёва, А. В. Воробьёв, Н. А. Замаренов // РАЕН / Диплом № 231; 
приоритет открытия от 8 июня 2002 года.

6. Киркилевская Л. Н. Влияние геофизических факторов на фор-
му кристаллов, образующихся после высыхания солевых растворов, 
в аспекте диагностики методом чувствительной кристаллизации / 
Л. Н. Киркилевская, Ю. П. Пивоваренко, А. М. Ляхов // Фитотерапия. 
– 2007, № 4. – С. 42-47.

7. Некрасов Б. В. Основы общей химии / Б. В. Некрасов – Москва: 
Химия, 1974. – Т. 1. – С. 267.
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можно восстанавливать или усиливать их лечебные 
свойства.

Якон (Smallanthus sonchifolius) розповсюджений у 
природі в гірських районах східних схилів Анд, а нині ін-
тродукований в багатьох країнах на різних континентах. 
Більшість досліджень, проведених вченими різних країн, 
вказують на суттєвий гіпоглікемічний ефект при апроба-
ції препаратів з якону на тваринах. Наші попередні до-
слідження також підтвердили наявність даного впливу на 
організм щурів коренеплодів цієї рослини, вирощеної на 
експериментальних ділянках у Полтавській та Київській 
областях.

На відміну від багатьох сільськогосподарських куль-
тур, замість крохмалю якон запасає полісахарид інулін, 
тобто полі-Д-фруктозу. Окрім вуглеводів, у тканинах яко-
ну виявляють у значних кількостях низку інших біологіч-
но-активних речовин, включаючи флавоноїди та гідрокси-
коричні кислоти і особливий спектр мікроелементів.

Це відкриває можливість багатоцільового використан-
ня зазначеної рослини в лікуванні окремих хвороб. У 
зв’язку з цим має певний теоретичний і практичний ін-
терес дослідження впливу препаратів із тканини цієї рос-
лини на особливості відтворення зовнішньосекреторної 
функції печінки.

Проведені гострі досліди на анестезованих тіопента-
лом натрію (75 мг/кг маси тіла тварини, внутрішньоче-
ревинно) самцях білих щурів масою 200-250 г із канюль-

ованою жовчною протокою. Тваринам дослідної групи 
вводили внутрішньопортально водну витяжку із сухого 
листя, шкірок та м’якоті коренеплодів якону, сконцентро-
вану в 0,2 мл. Остання включала відповідну кількість екс-
трагованих речовин, рекомендованих згідно пропису для 
одноразового прийому людині, з урахуванням ваги щура. 
Контролем слугували спроби із внутрішньопортальним 
введенням тваринам такого ж об’єму води, проведеної 
за аналогічною схемою термообробки. У ході проведен-
ня досліду та контролю збирали шість півгодинних проб 
жовчі і реєстрували зміни динаміки холерезу за весь час 
експерименту. У кожній пробі жовчі методом тонкоша-
рової хроматографії визначали концентрацію вільних 
і кон’югованих жовчних кислот та основних фракцій 
ліпідів. А також з допомогою полум’яної фотометрії виз-
начали концентрацію іонів натрію та калію у півгодинних 
пробах біорідини.

У ході експериментів з’ясувалося, що апробовані екс-
тракти із сухого листя, шкірок та м’якоті коренеплодів 
якону поступово посилюють вміст глікохолевої кислот 
впродовж досліду і найбільша різниця у 8,3 % спостері-
галася порівняно із контролем в кінці досліду, в шостому 
півгодинному проміжку. Останнє співпадало із поступо-
вим зростанням концентрації у жовчі піддослідних щурів 
іонів натрію.

■ 1 Л. Т. Міщенко, 2 Т. П. Гарник, 1 С. П. Весельський, 1 Є. М. Решетнік,
1 А. В. Майданюк, 1 В. А. Барановський, 1 В. М. Бабан

■ 1 Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
2 Київський медичний університет Української асоціації народної медицини

ВПЛИВ ЕКСТРАКТІВ З ТКАНИНІ SMallaNThUS SONChIFOlIUS НА 
ЗОВНІШНьОСЕКРЕТОРНУ ФУНКЦІЮ ПЕЧІНКИ

УДК 612.357.1, 612.357.3
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Хроматографічний аналіз змін у співвідношенні жовч-
них кислот виявив також доволі повільно наростаючі од-
носпрямовані зміни в їх спектрі при застосуванні даних 
препаратів. Найбільш помітні зміни були зареєстровані 
в підвищенні на 9,2 % рівня вільнїхолевої та на 14,6 % 
(p < 0,05) при навантаженні організму щурів екстрактом 
із м’якоті коренеплодів. У той же час екстракт зі шкурок 
коренеплодів проявив стимулюючий ефект у насиченні 
жовчі піддослідних щурів фосфоліпідами, концентрація 

яких у заключній шостій півгодинній пробі перевищувала 
контрольні величини на 16,2 % (p < 0,05).

Таким чином, введення екстрактів з тканин якону 
плавно змінювало більшість досліджуваних характерис-
тик зовнішньосекреторної функції печінки, а розрахунки 
коефіцієнтів кон’югації, гідроксилювання, етерифікації та 
холато-холестеринове співвідношення вказують в цілому 
на підвищення колоїдостійкості жовчі при дії біологічно 
активних речовин з даної рослини.

Вітаємо зі святами, які випали на цей період!
Бажаємо творчої наснаги, здоров’я, миру, 

злагоди, духовного зростання, гарного відпочинку
та вірного, впевненого вибору свого життєвого шляху –

вступу до вищого навчального закладу, 
де поєднують фундаментальні класичні основи, 

які базуються і зростають на ниві 
народної медицини багатьох країн світу. 

Ці знання ви зможете отримати з перших курсів 
навчання у вузі. А лікарі, які вже мають певний рівень 

підготовки, можуть розширити і поглибити свої знання 
на курсах післядипломної освіти, яка має очно-заочну 
форму навчання з народної і нетрадиційної медицини.

Чекаємо. Пишіть, телефонуйте: 
(044) 234-99-01
(044) 288- 03-29
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Цього року, а саме – 4 червня, відзначається ювілей-
на дата від дня народження Мачерет Євгенії Леонідівни 
– доктора медичних наук, професора, члена-кореспонден-
та Академії медичних наук України, академіка АН Вищої 
школи України, лауреата Державної премії України, за-
служеного діяча науки і техніки України, кавалера Ордена 
княгині Ольги ІІІ ст., професора Тяньцзінського коледжу 
традиційної китайської медицини, президента Українсь-
кої академії традиційної східної медицини і культури, по-
чесного Президента Української асоціації акупунктури і 
лазеротерапії, до 2011 р. – завідувача кафедри неврології 
і рефлексотерапії Національної медичної академії після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Надзвичайно болісно думати про те, що 08.09.2011 р. 
ми, її учні, представники створеної нею школи рефлексо-
терапії, втратили цю чудову людину – Вчителя з великої 
букви, але, як відомо, людина залишається живою духов-
но доти, доки жива пам‘ять про неї, доки продовжується її 
справа. Світла пам‘ять...

Свій трудовий шлях Мачерет Є. Л. розпочала лікарем-
неврологом. Одразу після закінчення Київського медич-
ного інституту в 1955 р., працювала головним лікарем в 
Вишевичевській дільничній лікарні Житомирської об-
ласті. З 1958 року – клінічний ординатор на базі кафедри 
неврології Київського інституту удосконалення лікарів 
(нині Київська медична академія післядипломної освіти). 
В 1964 році Євгенія Леонідівна успішно захистила кан-
дидатську дисертацію на тему «Сочетанное поражение 
сосудов головного мозга, сердца и нижних конечностей» 
і почала працювати асистентом кафедри. На цьому науко-
вий пошук Євгенії Леонідівни не закінчився, і в 1971 році 
захистила докторську дисертацію – «Эхоэнцефалография 
в клинической практике». З 1976 року стає професором 

Коваленко О. Є.
Президент ВГО «Українська асоціація рефлексотерапії

та медичної акупунктури» (ВГО «УАРМА»)
д. мед. н., проф. каф. сімейної медиц. та амбулат. 

поліклін. допомоги НМАПО ім. П. Л. Шупика

МАЧЕРЕТ 
Євгенія Леонідівна

Ми пам‘ятаємо… 
До 85-річчя від дня народження. 

кафедри, а з 1978 року і до 2010 року Євгенія Леонідівна 
очолювала кафедру неврології з курсом рефлексотерапії 
(нині кафедра неврології і рефлексотерапії НМАПО імені 
П. Л. Шупика).

Очолювана професором Мачерет Є. Л. кафедра невро-
логії і рефлексотерапії Київської медичної академії після-
дипломної освіти поряд з підготовкою фахівців з невроло-
гії готувала спеціалістів з рефлексотерапії вже з 1978 року. 
Основні напрямки наукових досліджень кафедри – нові 
підходи до діагностики, лікування та реабілітації судин-
них і запальних захворювань центральної і периферійної 
нервової системи, наслідків перенесених черепно-мозко-
вих травм, больових синдромів, вивчення механізмів роз-
витку церебральних і периферійних розладів в осіб, які 
постраждали під час аварії на ЧАЕС, розробка способів 
лікування традиційними методами східної медицини, а 
також за допомогою лазеропунктури й електропунктури, 
КВЧ-пунктури та інші, терапія судинних захворювань в 
умовах штучного мікроклімату «Біотрону». Великий цикл 
робіт присвячено розробці лазерних апаратів, електрости-
муляторів і апаратів акупунктурної діагностики та ліку-
вання. Під її керівництвом, разом із Коркушко О. О., було 
розроблено низку апаратів з акупунктурної діагностики 
і лікування, полісегментарної електропунктури, низь-
коінтенсивні лазерні апарати інфрачервоного діапазону 
(Біомед 01 та ін.). Ці апарати з успіхом застосовувались в 
практичній медицині. Окремо слід відзначити їх успішне 
застосування в 1990-х роках в закладах охорони здоров’я 
в районах, постраждалих від аварії на ЧАЕС.

Науково-експериментальні та клінічні дослідження 
механізмів дії голко- та лазерорефлексотерапії розпочато 
з 1979 року, вони знайшли відображення у понад 1700 на-
укових роботах, опублікованих у провідних журналах як 



—Фітотерапія. Часопис — № 2, 2014 ——— 7�

П а м ’ я т і

нашої країни, так і за кордоном (у країнах Європи, США 
та в Китаї), опубліковано 19 монографій (2 з них за кор-
доном), 15 навчальних посібників, понад 60 методичних 
рекомендацій, авторських свідоцтв і патентів – 31.

Основні монографії та посібники: «Руководство по 
рефлексотерапии» (1982, 1989), «Атлас акупунктурних 
зон» (1986), «Клініко-фармакотерапія неврологічних і 
нейрохірургічних захворювань» (1993), «Основы электро- 
и акупунктуры» (1993), «Справочник врача-невропатоло-
га поликлиники» (1995), «Практична неврологія» (1997), 
«Радіаційна енцефалопатія і нетрадиційні методи її ліку-
вання» (2000), «Електропунктурна діагностика та лікуван-
ня в рефлексотерапії» (2001), «Нервові хвороби» (2002), 
«Основы традиционной китайской медицины в рефлексо-
терапии», (2004), тощо.

Багато сил Мачерет Євгенія Леонідівна віддала підго-
товці наукових, педагогічних та лікарських кадрів. Під її 
керівництвом підготовлено та захищено 12 докторських 
та 50 кандидатських дисертацій; пройшли навчання 43 ас-
піранти та 62 клінічних ординатори з України, СНГ і країн 
Сходу та Заходу.

Цікава сторінка діяльності цієї мудрої людини – участь 
в громадській роботі, яку Мачерет Є. Л. поєднувала з нау-
ково-педагогічною. Вона була членом редколегій багатьох 
медичних журналів. Заслуги Євгенії Леонідівни отримали 
широке міжнародне визнання. Вона користувалася авто-
ритетом серед зарубіжних науковців, отримала диплом 
професора Таньзцинського коледжу традиційної китайсь-
кої медицини з правом викладання на Сході. В 1992 році 
під керівництвом Мачерет Є. Л. було створено Українську 
асоціацію акупунктури і лазеротерапії (нині Всеукраїнсь-
ка Громадська організація «УАРМА»), президентом якої 
вона була. 

Євгенія Леонідівна – видатний вчений-невролог, яка 
збагатила державну медицину та охорону здоров’я праця-
ми першорозрядного значення і підготувала велику пле-
яду висококваліфікованих фахівців, їй присвоєно звання 
винахідника СРСР, вона є лауреатом республіканської 
премії ім. В. К. Семінського, за плідну та багаторічну пра-
цю відзначена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. В 1989 
році проф. Мачерет Є. Л. було присвоєно почесне звання 
заслуженого діяча науки і техніки УРСР, у 1993 – лауреата   
Державної премії України. В 1996 р. проф. Є. Л. Мачерет 
було обрано академіком Академії Наук Вищої школи, а 
з 1997 р. – член-кор. Академії Медичних Наук України. 
З 1984 р. вона – президент Європейської асоціації з лазе-
ротерапії, віце-президент Всесвітньої асоціації з акупун-
ктури.

Весь життєвий шлях Є. Л. Мачерет була прикладом са-
мовідданого служіння науці, якій вона присвятила майже 
60 років свого яскравого життя.

Під керівництвом професора Мачерет Є. Л. в 1977 році 
розпочалися курси по підготовці лікарів з РТ, завдяки чому 
підготовлено більш ніж 27 тис. спеціалістів, у тому числі 
іноземних лікарів не тільки з європейських країн, але й з 
країн Сходу (Китаю, В’єтнаму, Сирії, Індії та ін.). Поряд з ка-
федрою неврології і рефлексотерапії НМАПО ім. П. Л. Шу-

пика рефлексотерапія викладається в Харківській академії 
післядипломної освіти (ХМАПО), Львівському державно-
му медедичному університеті ім. Данила Галицького, До-
нецькому державному медичному університеті ім. Макси-
ма Горького.

В 1980 році була створена служба РТ, відкрито ме-
режу кабінетів РТ, розроблено велику кількість методик 
лікування та діагностики різних захворювань методами 
РТ. Для підтримки роботи на місцях в кожній області та 
АР Крим, містах Києві та Севастополі призначені головні 
спеціалісти з РТ, роботу яких координувала головний спе-
ціаліст МОЗ України з РТ, член-кор. АМН України, проф. 
Мачерет Є. Л.

У зв’язку з успішним поширенням РТ у країні і на під-
тримку методу виходить ряд наказів МОЗ України. Так, 
9 червня 1993 року був виданий наказ № 130 МОЗ України 
про затвердження 24-ої лікарської спеціальності – рефлек-
сотерапії, а 29 грудня 1994 року був виданий наказ № 318 
МОЗ України «Про удосконалення рефлексотерапевтич-
ної служби в Україні», в якому було затверджено поло-
ження про кабінет рефлексо- та лазеротерапії, положення 
про лікаря кабінету, про організацію кабінетів рефлексо-
лазеротерапії в обласних та міських лікарнях, а також цен-
тральних, районних поліклініках, визначено навантажен-
ня лікаря-рефлексотерапевта. Всі ці заходи підкріпили 
правову базу щодо розвитку РТ в Україні. 

Окрім образу вченого, лікаря, педагога при згадуванні 
професора Мачерет Є. Л. на думку приходить образ жінки 
із загостреним почуттям жаги до життя, любові до людей, 
особливо знедолених, тварин, природи, всього прекрасно-
го. Ці якості прекрасно уживались зі скромністю у побуті, 
жертовністю – не рахуючись зі своїм часом та силами в 
прагненні комусь допомогти – чи то людині, чи то тварині. 
Я не пам‘ятаю жодного епізоду, щоб Євгенія Леонідівна 
відмовила у допомозі хоча б комусь – навіть при невилі-
ковних хворобах, коли відмовили всі інші спеціалісти. 
При візитах до неї знедолених пацієнтів, матеріально не 
спроможних, я не раз була свідком того, як вона діставала 
зі свого гаманця гроші й віддавала нещасним на оплату 
високовартісних обстежень (МРТ тощо) або купівлю ліків. 
Завдяки високій людяності та професіоналізму вона по-
довжила не одне людське життя. Своїм оптимізмом вона 
розпалювала віру у власні сили не тільки у пацієнтів, але 
й своїх учнів, за що я особисто їй надзвичайно вдячна. Во-
на навчила долати труднощі, не відступати назад. Будучи 
емоційною жінкою, Євгенія Леонідівна не тримала у душі 
зла, а хто наніс їй смертельну образу – навіки залишать-
ся з нею наодинці, не встигнувши отримати прощення… 
Вона надзвичайно оберігала свою сім‘ю – чоловіка й сина 
намагалась долучати тільки до позитивів, і, страждаючи 
від фізичного болю, зберігала на обличчі усмішку, сяючі 
очі…

Надзвичайно нелегким був шлях до впровадження 
РТ в медицину нашої країни. І лише зусиллями видатно-
го лікаря та вченого, красивої жінки та чуйної людини, 
професора Мачерет Євгенії Леонідівни та її однодумців 
населення нашої країни нині має змогу отримувати реф-
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лексотерапевтичну допомогу.
Згадати історію становлення РТ та її фізіологічну дію 

при різних захворюваннях людини саме в ці дні є даниною 
пам‘яті Вчителя поряд з відчуттям гострої необхідності не 
втратити, а удосконалювати цю систему профілактики та 
лікування населення нашої країни.

Рефлексотерапія та її методи, що включають різні види 
впливу, в тому числі і фармакологічні, на певні ділянки 
тіла людини з відмінними фізичними та біохімічними ха-
рактеристиками (точки акупунктури – ТА), яка базується 
на основних засадах ТКМ, сповідує головний принцип 
медицини. Саме людина в цілісному психофізичному ас-
пекті, а не окрема хвороба, є в полі зору лікаря-рефлексо-
терапевта. 

Найбільш відомим і поширеним у складі ТКМ вва-
жається лікувальний метод, що включає вплив голкою та 
прогріванням (припалюванням) на точки акупунктури, 
або ЧЖЕНь-ЦЗЮ – акупунктура та припалювання. Тер-
мін «акупунктура» перекладається або від латинського 
– «punctual» – точковий – перший корінь «acu» перекла-
дається як «голка». Друга частина терміну вказує на прин-
ципову відмінність якості методу – локальність, точність 
впливу, ця обставина сприяла інтернаціональному термі-
ну «акупунктура» для позначення різних характерних точ-
кових лікувальних впливів. Існують терміни – пунктурна 
рефлексотерапія – точкова терапія.

Щоб оцінити масштабність становлення та доведення 
дієвості методів РТ, слід зробити принаймні короткий ек-
скурс в історію його розвитку.

Отже, основи РТ – акупунктури (АП) закладені біль-
ше 3000 років до нашої ери. Найбільш повне уявлення 
про давньосхідну систему медичних знань наука отрима-
ла з китайських джерел (VIII–ІІІ ст. до н. е.). Цікаво, що 
АП являла собою важливий компонент цілісної системи 
врачування. Давній трактат «Хуанді ней цзин» є одним з 
фрагментів культурно-історичного спадку всієї Китайсь-
кої цивілізації. Він є плодом праці багатьох поколінь фі-
лософів і лікарів, що жили у часи «Весняного і осіннього 
рівноденства» (770-476 рр. до н. е.) до правління династії 
періоду «Ворогуючих імперій» (475-221 рр. до н. е.). Уза-
гальнена система філософських і медичних поглядів того 
часу практично не зазнала змін і є основою сучасної ТКМ.

Перша у Європі книга з голковколювання і припалю-
вання була опублікована у 1671 році місіонером Harvieu P. 
Достовірні історичні свідчення застосування АП в Англії, 
Франції, Німеччині та Італії відносяться лише до середини 
ХVIII ст. Наприклад, у Франції до того часу було опублі-
ковано більше 20 книг.

Протягом XVI ст. Berlios L. опублікував узагальнюючу 
роботу про успіхи практичного застосування Джень-дзю. 
У середині сторіччя Trouseau A. присвятив цьому методу 
цілий розділ у своєму керівництві з внутрішніх хвороб. Ця 
книга викликала інтерес у багатьох лікарів до використан-
ня давнього методу. Однак, відсутність наукової трактов-
ки і низька популяризація практики Джен-дзю призвели 
до втрати вироблених сторіччями тонкощів методу і, від-
повідно, до зниження ефективності. 

Новий підйом зацікавленості до медицини Сходу у Єв-
ропі окреслився наприкінці XIX ст. і співпав з бурхливим 
розвитком природознавства і вивчення нервової системи. 
Ідеї детермінізму і рефлекторної теорії у дусі Р. Декарта 
були головними опорами наукової ідеології того історич-
ного періоду. У 1899 році В. Вінтерніц вперше пояснив 
на основі цих поглядів механізми лікувальних ефектів, що 
викликані нехімічним чинниками.

З того моменту і почалась історія нового напрямку у 
європейській медицині, що отримав назву рефлексотера-
пія. Однак, історію самого терміну прийнято зв’язувати з 
іменем Iavorski, який вперше застосував його у 1912 році. 
Термін став використовуватися для позначення слабких 
лікувальних впливів, що викликають включення нерво-
вих рефлекторних механізмів, без залежності від природи 
впливу і місця його прикладення. Тим не менше, до тепе-
рішнього часу РТ частіше всього асоціюють з методами 
голковколювання та припалювання.

Серед найбільш видатних дослідників ТКМ ХХ ст. у 
Європі слід згадати Fuye R., Bahmann I., Mann F., Biss-
chko I., Kaller H., Schnorranberger C., Bossy I.

На початку ХІХ ст. У Росії зацікавленість акупунк-
турою проявили П. А. Корнієвський і П. Я. Плєсєцкий. 
Протягом ХХ ст. – Віолін А. Я., Татарінов А. А. Перші 
фундаментальні монографії з акупунктури належать 
Віоліну А. Я., Корсакову В. В., В’язємському В. С. 

У післявоєнні роки інтерес до АП проявляли переваж-
но у Європі. Однак, в 1972 році після візиту президента 
США Р. Ніксона у Китай виникла серйозна зацікавленість 
до методів ТКМ у США, де застосування акупунктури бу-
ло взяте під державний контроль. 

В СРСР систематичне вивчення і клінічне застосуван-
ня АП почалося тільки з 1956 року, після відвідування 
Китаю групи лікарів (Алєксєєнко А. М., Балабан Н. М., 
Кочергін І. Г., Вогралік В. Г., Русєцкий І. І., Осипова Н. Н., 
Усова М. К., Тикочинська Е. Д.). Багатьма з них незабаром 
були видані книги з описом Джен-дзю, які стали на довгі 
роки керівництвом з РТ для кількох поколінь лікарів. У 
подальшому вони стали засновниками перших наукових 
шкіл РТ у різних містах країни. Найбільш науково обґрун-
тований підхід до вивчення механізмів РТ розвивав у той 
період київський вчений Балабан Н. М. Він випередив у 
часі всіх вітчизняних вчених у галузі досліджень механіз-
мів дії корпоральної РТ. Йому ж належить у СРСР пріори-
тет у дослідженнях мікроакупунктурної системи вуха, які 
він проводив практично одночасно з провідними зарубіж-
ними вченими. Широка популяризація РТ почалась з ви-
данням російською мовою посібника з Джен-дзю терапії 
Чжу Лянь.

У 1959 році була затверджена МЗ СРСР перша інструк-
ція, яка регламентувала застосування голковколювання і 
припалювання у медичній практиці. У Москві з 1960 року 
почалась підготовка лікарів з голкотерапії у Центрально-
му Інституті удосконалення лікарів.

У 1976 році у Москві було створено центральний 
НДІ рефлексотерапії. Його засновником і першим дирек-
тором був професор Дуринян Р. А. Він першим почав у 



—Фітотерапія. Часопис — № 2, 2014 ——— �1

П а м ’ я т і

країні глибокі наукові дослідження нейрофізіологічних 
механізмів акупунктури. Підготовка і удосконалення 
спеціалістів склала одну із актуальних проблем практич-
ної ланки охорони здоров’я. В її рішенні провідна роль в 
СРСР відводиться державним інститутам удосконалення 
лікарів. Велике значення для розвитку РТ мала уніфікація 
навчальних програм. Перша така програма була створена 
групою експертів під керівництвом центрального інсти-
туту удосконалення лікарів (Москва) у 1978 р., яка була 
переглянута і доповнена у 1985 р. 

Розвиток РТ в Україні формально почався з Наказу 
Міністерства Охорони Здоров’я СРСР № 266 від 17 берез-
ня 1976 р. про відкриття курсу РТ при кафедрі неврології 
№ 1 Київського інституту удосконалення лікарів, де заві-
дувачем кафедри був професор Панченко Д. І., а завідую-
чою курсом рефлексотерапії – професор Мачерет Є. Л.

Для розуміння значущості РТ у сучасній медицині слід 
згадати анатомофізіологічне обгрунтування її ефектив-
ності.

Застосування методів РТ практично в усіх розділах 
клінічної медицини, а також дослідження проблем діагнос-
тики функціонального стану організму за деякими пара-
метрами точок акупунктури залучили до цих досліджень 
не тільки медичних працівників, але і біологів, фізіологів, 
спеціалістів технічного профілю не тільки в Україні, але й 
у багатьох країнах світу. Комплексні дослідження дозво-
лили впровадити у практику найрізноманітніші способи 
і технічні засоби впливу на ТА, аж до мікрохвильових і 
оптичних квантових генераторів (лазерів).

Сьогодні, як і на зорі інтересу до РТ, основною задачею 
залишається побудова наукової концептуальної основи і 
сучасне осмислення філософсько-історичної спадщини 
народної медицини, особливо, країн Сходу. Формування 
і розвиток сучасної теорії РТ відбувається паралельно з 
прогресом базових медико-біологічних наук. Нові нау-
кові факти й уявлення, процеси наукової спеціалізації й 
інтеграції, природно відбиваються на еволюції теоретич-
них поглядів, термінології, що використовується в ліку-
вальній практиці. Перший продуктивний крок на шляху 
до розуміння РТ, як у методичному, так і в практичному 
відношенні, відбувся в застосуванні рефлекторної теорії. 

У цілісному організмі будь-який вплив на відповідні 
рецепторні зони шкіри, слизових оболонок тощо, як пра-
вило, викликає складну, багатоступінчасту відповідну 
реакцію, що включає, як суто моторні компоненти, так і 
більш віддалені в часі зміни стану тканин, органів і сис-
тем, опосередковані вегетативними і гормональними зсу-
вами. Проте, використовуючи рефлекторну теорію для 
пояснення феномена РТ, не слід його спрощувати.

Базуючись на результатах нейрофізіологічного аналі-
зу феноменів РТ, доповнених новими молекулярно-біо-
логічними даними про механізми нервової, гуморальної, 
екстра- і внутрішньоклітинної регуляції, з’явилися уяв-
лення про регуляторний континуум (РК). Нова ідеологія 
РТ, базуючись на РК, виявилася надзвичайно близькою 
до концептуальних основ Традиційної Китайської меди-
цини (ТКМ). Концепція РК дозволяє воєдино зв’язати РТ 

і ТКМ, зрозуміти ряд ефектів РТ, які не знаходили раніше 
пояснень із погляду класичної рефлекторної теорії. Нові 
дані про тісну взаємодію імунної і нервової систем, зокре-
ма із системою регуляції больової чутливості, дозволили 
зробити новий крок у розумінні лікувально-профілактич-
них ефектів РТ. Було встановлено, що нейроімунні ме-
ханізми рефлекторної анальгезії, що активують механізми 
стрес-лімітуючої системи, являють собою базовий систе-
моутворюючий чинник, який лежить в основі розвитку 
інших численних проявів загальної реакції організму на 
РТ. Саме цей механізм сприяє підвищенню ефективності 
наявних, надолуженню дефіцитних і в кінцевому рахунку 
– формуванню нових функціональних систем, що забезпе-
чують оптимальну адаптивну відповідь організму у разі 
стресу. Для РТ це відчиняє широке коло показань щодо за-
стосування при різноманітних захворюваннях і для їхньої 
профілактики. Саме механізм конвергенції, пов’язаний із 
соматовісцеральними перекриттями і мультимодальною 
аферентацією може бути одним із найголовніших шляхів 
функціонального зв’язку екстеро- і пропріоцепторів реф-
лекторних зон і ТА з внутрішніми органами на рівні спин-
ного мозку, стовбура мозку, ретикуляторної формації, 
гіпоталамусу, таламусу і кори великого мозку (П. Г. Кос-
тюк, Н. Г. Преображенский, 1975; Р. А. Дуринян. 1980; 
J. Bonica, 1977, та ін.).

Принциповим моментом в рефлексотерапії є те, що 
людина розглядається як цілісна система, де порушення в 
одній її ланці не залишають інтактними інші відділи. То-
му високий терапевтичний ефект досягається завдяки лі-
куванню хворого, а не окремої хвороби. Концептуальність 
методу є принциповою, акупунктурні рецепти (поєднання 
ТА в одному сеансі) складаються лікарем за певними пра-
вилами, що базується на нейрогуморальних, циркадних та 
енергетичних взаємозв’язках в організмі.

З арсеналу сучасної рефлексотерапії найчастіше вико-
ристовують корпоральну класичну голкотерапію (акупун-
ктуру), аурікулярну терапію, скальптерапію, лазеропунк-
туру. Місцем впливу є точка акупунктури – ділянка м’яких 
тканин організму, яка анатомо-фізіологічно відрізняється 
від оточуючих тканин організму цілим рядом морфогісто-
логічних показників, як деякі з них – скопичення фіброб-
ластів, макрофагів та тучних клітин, артеріовенозних 
анастомозів з густою периваскулярною нервовою сіттю, 
високий вміст рецепторних нервових закінчень різних 
типів, більша щільність холінореактивних елементів, ви-
тончення епітеліального шару, значне скопичення рихлої 
сполученої тканини, тощо. Таке підґрунтя зумовило при-
сутність в зоні ТА відмінних фізичних параметрів: підви-
щення електропровідності, парціального тиску кисню, 
інфрачервоного випромінювання, інтенсивності світіння 
в високочастотному розряді (ефект Кірліан), тощо. Наяв-
ність акупунктурних каналів та їх зв’язки з внутрішніми 
органами та системами доведена клінічно, але науково-те-
оретична база дотримується певних теорій. Найбільш при-
йнятною з них вважається теорія Y. Bossy, де канали роз-
глядаються, як структурно-функціональні сліди органних 
закладок в філо- та онтогенезі. Зв’язок внутрішніх органів 
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з нервовою системою, а через них зі шкірою зумовлене 
пенетрацєю нервових елементів у внутрішні органи в про-
цесі органогенезу. Як відомо іннервація тіла має метамер-
ний, сегментарний характер. У процесі зростання організ-
му змінюються форма, розміри та конфігурація сегментів, 
при чому нервові зв’язки не втрачаються, а тільки зміщу-
ються топографічно, витягуючись у лінії взаємозв’язку 
(акупунктурні канали), що й є топографічним відображен-
ням функціональної єдності органів та тканин. 

Отже, рефлексотерапевтичний вплив розпочинається 
зі стимуляції рецепторного апарату в точці акупунктури. 
У подальшому розвивається складний каскад нейрогумо-
ральних реакцій, які крім периферійного, охоплюють як 
сегментарний, так і надсегментарний рівні нервової систе-
ми. Ефекти РТ включають загальну (зріст загальної неспе-
цифічної резистентності до різних стресорів, підвищення 
імунітету, тощо) і вибіркову (специфічну) дії на певний 
орган або систему. Остання ґрунтується на феномені кон-
вергенції аферентних шляхів на загальних нейрональних 
елементах, що забезпечують взаємне переключення різно-
модальної інформації як соматичних, так і вісцеральних 
систем на базі метамерно-сегментарної організації і фор-
мують інтегрований образ інформації, під впливом якого 
активуються адаптивні еферентні програми управління 
сенсорними і моторними функціями організму. 

Існують різні рівні конвергенції різномодальних афе-
рентів: спінальний, стовбуровий, таламо-кортикальний, 
завдяки яким відбувається забезпечення мозку найпов-
нішою інформацією. На спінальному рівні така конвер-
генція реалізується на чутливих нейронах задніх рогів, де 
щільно контактують синапси соматичних і вісцеральних 
аферентів в межах відповідного сегменту та сусідніх. 

Стовбуровий рівень значною мірою визначається фун-
кцією ретикулярної формації мозку (РФ), яка крім забез-
печення феномену конвергенції еферентної та аферентної 
інформації, має неспецифічний активуючий вплив на го-
ловний мозок, забезпечує реалізацію функцій поведінки, 
концентрації уваги та емоцій, інтеграції сенсорних та мо-
торних програм, підтримки стану бадьорості, таким чином 
беручи вагому участь у складних адаптаційних процесах. 
Як відомо, РФ має щільні структурні зв’язки з трійчастим 
та блукаючим нервами, що пояснюється філогенетичною 
єдністю, а також з неспецифічними ядрами таламуса, гіпо-
таламуса та іншими складовими лімбічної системи. 

У таламусі – у вентральному ядрі – та у корі головного 
мозку завдяки механізму конвергенції кожна вісцеральна 
система отримує відповідний соматичний гомолог, що 
викликає адресацію відображеної аферентної реакції від 
даного органу тільки на певній ділянці зовнішніх шарів 
тіла. Отже, чим ростральніше розташована структура моз-
ку, тим масштабнішими та складнішими є можливості 
конвергенції. Відомо, що штучно викликані соматичні 
сигнали спроможні подавляти проведення вісцеральної 
аферентації.

Таламо-кортикальний рівень впливу реалізується за-
вдяки щільним двобічним зв’язкам ядер таламусу (вент-
ральні, інтраламінарні ядра, колінчасті тіла) з проекційни-

ми сомато-сенсорними зонами кори, поясною звивиною 
та іншими підкорковими структурами. На рівні таламусу 
також відбувається передача сигналу від специфічних 
аферентів – зорових та слухових завдяки латеральним 
та медіальним колінчастим тілам відповідно. Вентральні 
ядра завдяки їх зв’язкам беруть участь в передачі інфор-
мації від мозочка до кори, від середнього мозку до лім-
бічної системи, а також сомато-вісцеральній аферентації, 
конвергенції ноцицептивних сигналів, таким чином беру-
чи участь у модуляції збудливості проекційних мотоней-
ронів кори, в інтеграції емоційно-вісцеральної інформації 
лімбічної системи та емоційно-сенсорної інформації та-
ламо-кортикальної системи, реалізації трігемінальної та 
вагусної сомато-вісцеральної конвергенції. 

Гіпоталамус, як центральний керівний орган вісцераль-
них систем і внутрішнього середовища в цілому, формує 
адекватні програми управління завдяки щільним зв’язкам 
з таламо-кортикальною та лімбічною системами, РФ. Ме-
ханізм управління на гіпоталамічному рівні принципо-
во різниться від інших: крім нейрогенного шляху через 
зв’язки зі стовбуром та ефекторними центрами вегетатив-
ної системи він реалізується нейрогуморальним шляхом 
через гіпофіз. Крім широкого представництва вторин-
них трігемінальних аферентів гіпоталамус не має прямих 
зв’язків з сомато-вісцеральними аферентними системами. 
Однак завдяки конвергенції трігемінальних та аферентів 
верхньошийних сегментів на рівні довгастого мозку може 
відбуватися активація гіпоталамуса. 

Нейрогуморальний фактор має величезне значення в 
ефектах РТ. На центральному рівні стимуляція гіпотала-
мусу сприяє виділенню, зокрема гіпоталамічного рилі-
зинг-фактору, який в свою чергу впливає на гіпофіз з 
наступним виділенням адрено-кортикотропного гормону 
(АКТГ). Як наслідок, відбувається стимуляція виділен-
ня гормонів кори наднирників. Адреналін, у свою чергу, 
впливає на активність РФ, яка, у свою чергу, підсилює 
збудження гіпоталамусу з наступною раніше розгляну-
тою відповіддю. Крім того, на активність гіпоталамусу з 
наступною означеною ланцюговою реакцією впливають 
стресори у вигляді психічного стресу (з позитивними або 
негативними емоціями) та фізичних і хімічних подразни-
ків (ноцицептивної стимуляції, термічного, електричного, 
лазерного впливів, тощо). 

Отже, адекватна стимуляція ТА різними фізичними 
чинниками (акупунктурою, низькоінтенсивним лазерним 
випромінюванням, вакуумом тощо) призводить врешті-
решт за рахунок зворотного зв’язку до гармонізації гіпо-
таламо-наднирникової системи з прогнозованими резуль-
татами. Маючи в основі складні патогенетичні феномени 
нейрогуморальної регуляції, РТ впливає на ноцицептивні 
та антіноцицептивні системи за рахунок опосередкованої 
секреції опіоїдних та неопіоїдних пептидів (вазопресину, 
окситоцину, нейротензину тощо). Розглянуті патогене-
тичні механізми обґрунтовують можливості впливу сома-
тичної аферентації на вісцеральні системи. 

Таким чином, адекватна соматична аферентація, яка 
формується шляхом складання та виконання акупунк-
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турних рецептів (стимуляції сукупності певних точок в 
одному сеансі за відповідними правилами) викликає у 
відповідь складну сомато-вісцеральну та вегетативну ре-
акції з очікуваною регуляцією функцій. Саме адекватний 
індивідуалізований підхід до хворого є запорукою успіш-
ного терапевтичного результату.

Як відомо, в рефлексотерапії застосовується синдро-
мальний підхід у діагностиці патології. На перший пог-
ляд він здається незручним, не досить науковим. Але при 
детальному аналізі з’ясовується, що він якнайглибше 
характеризує індивідуальні прояви патології і висвітлює 
приховані причинно-наслідкові зв’язки її появи або пог-
либлення. Для лікарів інших спеціальностей може зда-
ватися незвичною, ненауковою специфічна термінологія 
РТ, в якій відображені історичні аспекти становлення РТ, 
яка базується на філософському підгрунті ТКМ. Однак, 
легко знайти аналоги в академічній медицині: «інь-ян» 
– гомеостаз, «синдром надлишку» – гіперфункція, синд-
ром подразнення, «синдром недостатності» – гіпофункція, 
синдром випадіння, тощо. Задача лікаря-рефлексотерапев-
та – відновити порушений баланс «інь-ян», тобто віднови-
ти порушений гомеостаз, фізіологічну норму конкретного 
пацієнта. 

Слід звернути увагу на сучасні способи впливу на 
ТА, зокрема, на лазеропунктуру – вплив низькоінтен-
сивним лазерним випроміненням на ТА. Особливості дії 
низькоінтенсивного лазерного світла на клітинному рів-
ні забезпечують більшу долю загального неспецифічного 
впливу на організм порівняно з іншими подразниками, за-
мінючими голку в РТ. Ефект лазеропунктури пов’язаний з 
активацією саногенетичних механізмів клітинного рівня, 
поширюється за межі опромінених лазером ТА і викли-
кає загальний адаптаційний синдром, наслідком якого є 
підвищення імунної та стресової резистентності.

Експериментальні дослідження на тваринах та нерво-
вих клітинах, проведені Мачерет Є. Л. та Коркушко О. О. 
ще в 1980-90-х роках, довели, що лазерне випромінюван-
ня здатне змінювати електрофізіологічні параметри збуд-
ливих мембран, сповільнюючи розповсюдження сенсор-
них потенціалів, покращувати синапатичну провідність, 
впливати на обмінні процеси клітинного рівня, стимулю-
вати процеси регенерації нервових волокон. Низькоінтен-
сивне лазерне випромінювання впливає на біоенергетичні 
процеси в мітохондріях усіх клітин організму. Під його 
впливом активується важливіший фермент – термінальна 
оксидаза системи транспорту електронів. Це приводить 
к активізації окислювально-відновлювальних процесів, 
збільшення продукції макроергів (АТФ) і тим самим до 
нормалізації редокс-потенціалу усіх клітин, реставрації їх 
структури і функцій, міжклітинних контактів. Окрім того, 
фотохімічні процеси ініційовані лазерним випромінюван-
ня приводять до утворення оксиду азоту, який викликає 
як локальні, так і дистатні зміни в мікроциркуляції (вазо-
ділатація). Внаслідок цього, пришвидшується кровообіг, 
збільшується доставка кисню, зменшується набряк. Оксид 
азоту також модулює активність імунних клітин, зменшує 
прояви запального процесу. Дистантна дія лазерного вип-

ромінювання забезпечується не тільки дифузією оксиду 
азоту, а ще і нервовими механізмами – аксон-рефлексом 
та ретроградним аксонним транспортом. Таким чином мо-
дулюється не тільки механізм периферичної сенситізації, 
пов’язаний з біллю в наслідок травм і запальних процесів, 
а також нейрональні інтегративні механізми сегментарно-
го і надсегментарного рівня в межах відповідних проек-
цій ТА. Крім того, у відповідь на аферентацію, викликану 
безпосередньо лазерним випроміненням та продуктів йо-
го впливу в зоні ТА, виникають складні нейрорефлекторні 
та нейрогуморальні реакції з активацією симпатоадрена-
лової та імунної систем. Отже, лазеропунктура поєднує 
в собі лікувальні властивості лазерного опромінення та 
рефлексотерапії.

Крім фізичних чинників впливу на точки акупункту-
ри застосовується фармакопунктура – введення малих доз 
фармацевтичних препаратів в зони точок, що поєднує в 
собі властивості медикаменту та ефекти рефлексотерапії. 
Фармакопунктура дозволяє більш специфічно підійти до 
лікування хворого, зменшити медикаментозне наванта-
ження, сприяти більш високому засвоєнню ліків тощо. 
Таким чином, перевірений віками концептуальний підхід 
з застосуванням певних принципів та правил рефлексоте-
рапії за урахування конкретних параметрів кожного хво-
рого дозволяє досягти високого ступеню індивідуалізації 
лікування з застосуванням як класичних способів впливу 
на ТА, так і сучасних. 

Отже сучасна рефлексотерапія – це науково-обгрун-
тована цілісна лікувально-діагностична і профілактично-
реабілітаційна система, в основі якій знаходится активація 
саногенетичних процесів. Філософьске підгрунтя рефлек-
сотерапії базуется на традиційній китайській медицині і 
дозволяє розглядати організм хворої людини як єдине 
ціле з чинниками хвороби, ії психо-емоційним станом та 
соціальним оточенням. 

Слід зазначити, що методи рефлексотерапії мають 
значне поширення в усьому світі, акупунктура є однією 
з університетських дисциплін та впроваджена у страхову 
медицину у ряді країн, розроблені стандарти лікування, 
проводяться дослідження щодо вивчення ефективності 
методів РТ при різних захворюваннях. Зокрема, і в нашій 
країні у 2010 році були затверджені у МОЗ України прото-
коли лікування методами РТ вертеброгенних захворювань 
нервової системи та невропатії лицевого нерву, розроб-
лені зусиллями робочої групи з рефлексотерапії на чолі 
з головним позаштатним спеціалістом з РТ МОЗ (Наказ 
№ 475 від 21.06.2010). 

Зважаючи на вищевикладене, рефлексотерапія заслу-
говує на подальший розвиток, її слід ширше впроваджу-
вати в медичну практику, зокрема – в первинну ланку ме-
дичної допомоги – практику сімейного лікаря. 

І на останнє. Пам‘яті Вчителя професора Мачерет Єв-
генії Леонідівни. Від імені учнів – спільноти ВГО «УАР-
МА» рефлексотерапевтів та неврологів України, великої 
кількості вилікованих вдячних пацієнтів та редколегії 
«Фітотерапія. Часопис» – низький уклін.
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
журнал «Фітотерапія. Часопис» видається чотири рази на рік (передплатний індекс – 06684).

Авторські матеріали в ньому друкуються українською
або російською мовами, анотації українською, російською та англійською.

Пропонуємо Вашій увазі правила подання матеріалів для публікації.
Більшість з них не відрізняються від загальноприйнятих, тому, сподіваємося,

не завдадуть ніяких труднощів тим, хто вже має досвід публікації в науково-практичних виданнях.

Отже, нагадуємо про них:
1. До розгляду приймаються статті, що містять оригінальні і неопубліковані раніше матеріали як українською, так 

і російською мовами: проблемні та оглядові статті загальним обсягом до 10 друкованих сторінок, оригінальні та інші 
види статей – до 8 сторінок, короткі повідомлення та рецензії – до 4 сторінок.

Зауважуємо: загальний обсяг містить усі елементи публікації, тобто заголовок, власне текст статті чи повідомлення, 
перелік літературних джерел, реферат, таблиці, графічний матеріал, резюме та ін., крім відомостей про авторів.

Усі матеріали надсилаються до редакції у двох примірниках. Обов’язково додавати текст, набраний у текстовому 
процесорі MS Word на диску.

2. Текст друкується через півтора інтервали і починається з даних у такому порядку: індекс УДК, назва статті, пріз-
вища авторів, вчена ступінь та посада, назва організації, в якій виконано роботу. 

3. Наукові статті повинні супроводжуватися направленням від закладу, в якому виконана робота, та експертним вис-
новком, трьома рефератами – українською, російською та англійською мовами у вигляді поширеної анотації обсягом 
1/3 сторінки. Реферати повинні містити індекс УДК, ініціали та прізвища всіх авторів, назву статті, ключові слова.

4. Хімічні та математичні формули вдруковуються або вписуються, структурні формули оформлюються у програмах 
MS Word або MS Excel.

5. Малюнки (не більше чотирьох) та підписи до них виконуються кожен на окремому аркуші. Файли з малюнка-
ми слід додавати окремо від тексту у будь-яких графічних форматах (TIF, JPG, BMP та ін.). Фотографії мають бути 
якісними, на глянцевому папері. Слайди і фотоплівки не приймаються. Графіки виконуються тільки у програмах 
MS Word або Excel.

6. Таблиці (не більше трьох) повинні бути надруковані на окремих сторінках, мати нумерацію і назву.
7. Список літературних джерел оформляється за вимогами ДАК, повинен містити перелік робіт за останні 5 років і 

лише в окремих випадках – ранні публікації, не слід включати ненадруковані роботи. В оригінальних роботах цитують 
не більше 10, а в оглядових – до 30 джерел. Список друкується на окремому аркуші через 1,5 інтервали за алфавітом, 
причому спочатку роботи українською мовою та кирилицею, а потім роботи, надруковані іншими мовами, або у поряд-
ку появи посилань у тексті.

На кожне джерело літератури повинно бути зроблене посилання в тексті рукопису (цифрами у квадратних дужках).
8. Прізвища авторів можуть бути наведені в тексті статті лише в разі необхідності, причому, прізвища іноземних 

авторів слід подавати в українській або російській транскрипції. Прізвища вітчизняних авторів пишуться з ініціалами.
9. До статті на окремому аркуші додаються відомості про авторів: прізвище, ім’я та по батькові (повністю) кожного 

автора, вчений ступінь та звання, місце роботи та посада, адреса для листування, номери телефонів та факсів.
Редакція залишає за собою право редакційної правки і скорочення статей. Не прийняті до публікації матеріали по-

вертаються на вимогу авторів. Статті обов’язково підлягають рецензуванню.
Гонорар за опубліковані роботи авторам не сплачується.
Усі права, особливо право на розмноження і мікрокопіювання, а також право перекладу на іноземні мови щодо 

опублікованих статей залишені за видавцем. Передрук, у тому числі й частковий, допускається лише з дозволу редакції 
і з посиланням на джерело.

Редакція не завжди поділяє погляди авторів публікацій, залишаючи за собою право редагувати матеріали. За 
достовірність фактів, цифр, точність імен та прізвищ відповідають автори статей, а за зміст рекламних матеріалів – 
рекламодавці.
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Редакція журналу «Фітотерапія. Часопис»
(головний редактор Т. П. Гарник)
01004, м. Київ, вул. Л. Толстого, 9,
ПВНЗ «Київський медичний університет
Української асоціації народної медицини»
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