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и субтропическими травами и обратили внимание на важ-
ность знаний об основных видах тропических и субтро-
пических ЛР, которые культивируют в закрытом грунте 
в Украине, а также на необходимость овладения практи-
ческими навыками по выращиванию некоторых из них, на 
географическое распространение, экологическую приуро-
ченность, морфологические характеристики, особенности 

выращивания популярных красителей и лекарственных 
растений: индигофера красильная и лавсо́ния неколю́чая 
(хна), олеандр индийский, которые широко используют-
ся для производства кардиотонических средств; каланхо́е 
пе́ристое, ало́э древови́дное, катара́нтус ро́зовый из кото-
рых производится ряд лекарств и др��

Актуальність
Остеоартроз (ОА) – вікзалежне захворювання, що 

уражає осіб старших вікових груп, переважно жінок�� У 
цього ж контингенту людей часто спостерігаються явища 
гіпотиреозу, особливо субклінічного (СГ). Таке поєднан-
ня часто носить взаємнообтяжувальний характер, тому 
важливо в комплексному лікуванні застосовувати засоби, 
які мають позитивний вплив на обидві недуги�� Найчасті-
ше такими є засоби рослинного походження, одним з яких 
є «Зобофіт»��

Мета – дослідити поширеність СГ серед хворих на 
оА та вивчити ефективність застосування зобофіту в 
комплексному лікуванні хворих з поєднанням оА та 
СГ��

Матеріал та методи дослідження
обстежено 296 хворих на оА віком 37-76 років (жі-

нок – 246-83,11 %), серед яких у 28 осіб (9,46 %) вия-
вили СГ (жінок було 22)�� Методи дослідження: клініч-
ні, ультрасонографічні, біохімічні, імунохімічні (рівні 
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Botany field excursion was organized for first course 
medical students under supervision of Garnik T��P��, head 
of the department of phytotherapy, homeopathy and bio-
energo-informational medicine on May 20 and 21, 2019�� 
Excursion was conducted by botanic experts in Fomina 
Botanical Garden of National Taras Shevchenko University�� 
The students visited open ground�� The excursion aimed to 
introduce students to botanical collections (different species 
of medicinal plants of various botanical and geographic 
regions), activities and conservation functions, approximate 
scheme of morphological descriptions of flowering plants, 
Principles of construction of botanical determinants 
and main morphological characteristics of leaves and 
other plant organs, over view of botanico-geographical 
characteristics of the main families of medicinal plants: 
Asteraceae (Centaureae cyanus), Lamiaceae (Lavandula 
spica), Umbelliferae, Liliaceae (Aloё arborescens), 

MEDICINAL PLANTS IN NATURE. TRAINING, EXPERIENCE

Papaveraceae (Macleaya microcarpa), Polygonaceae 
(Poligonum hydropiper), Brassicaceae, Rosaceae (Aro-
niamelano carpa), Fabaceae (Astragalus dasyanthus), 
coniferous and deciduous and steppe plants�� The students 
alsovisited greenhouse section, acquainted with tropics 
and subtropics herbs, the importance of knowledge about 
main species of tropical and subtropical medicinal plants, 
which cultivated in greenhouses in Ukraine, as well as the 
necessity of mastering practical skills for growing some 
of them, geographical distribution, ecological affinity, 
morphological characteristics, emphasizing on cultivation 
of popular dye and medicinal plants – Indigofera tinctoria 
and Lawsōnia inērmis (henna), oleander officinalis, which 
was widely used to produce cardiotonic agents; Kalanchóe 
pinnáta, Alóe arboréscens, Catharánthus róseus of which 
produced a number of drugs, etc��




