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цукровий діабет (цд) – ендокринне захворювання, 
визнане неінфекційною епідемією ХХІ ст��, адже число 
хворих щороку стрімко зростає та набирає загрозливо-
го масштабу�� За останні 10 років кількість хворих на 
ЦД в Україні збільшилась у понад 1,5 рази і складає 
близько 1 млн�� чоловік [5, 11, 12, 20]�� Несприятливий 
прогноз поширення та розвитку даного захворювання 
вимагає удосконалення існуючих принципів фармако-
терапії та пошуку нових лікарських засобів для ліку-
вання та профілактики цієї недуги��

За сучасними уявленнями, основними патогенетич-
ними механізмами ЦД 2 типу є інсулінорезистентність, 
дисфункція β-клітин підшлункової залози та надлишкове 
утворення глюкози печінкою [11, 12, 18, 19]�� Інсуліноре-
зистентність призводить до виснаження функціональної 
активності β-клітин�� Цей процес є незворотнім і відіграє 
провідну роль у прогресуванні ЦД 2 типу [18, 19]�� Тому 
фармакотерапія ЦД 2 типу повинна бути спрямована на 
збереження або поліпшення функції β-клітин підшлунко-
вої залози, підвищення чутливості периферичних тканин 
до дії інсуліну, стабілізацію рівня глікемії та відновлення 
метаболізму в цілому�� Для цього ефективним є застосо-
вування зборів лікарських рослин, які зможуть впливати 
на різні ланки патогенезу ЦД 2 типу, а також важливою 
їхньою перевагою є можливість призначання тривалими 
курсами через достатньо низьку токсичність більшості з 
них [3, 4, 10, 14]��

Метою роботи було узагальнення літературних та 
електронних джерел інформації щодо компонентного та 
фітохімічного складу, застосування, фармакологічної ак-
тивності лікарських рослин та їх зборів, механізму впливу 
основних біологічно активних речовин на патогенез ЦД 
2 типу��

Матеріали та методи дослідження
Обє’ктами дослідження були літературні та електронні 

джерела інформації щодо компонентного та фітохімічно-
го складу, застосування, фармакологічної активності лі-
карських рослин та їх зборів, механізму впливу основних 
біологічно активних речовин на патогенез ЦД 2 типу��

Результати дослідження та обговорення
Застосування лікарських рослин та їх фітокомпози-

цій в терапії ЦД було єдиним методом лікування до 
відкриття інсуліну та синтетичних цукрознижуваль-
них препаратів і на сучасному етапі для боротьби з 
цією недугою не втратило свого сенсу [3, 7]�� Адже за 
стандартами до основних принципів лікування ЦД на-
лежать дієтотерапія, дозовані фізичні навантаження, 
інсулінотерапія, пероральні протидіабетичні засоби 
та фітотерапія [5, 14]�� Призначення фітозасобів не є 
альтернативою застосування інсуліну та синтетичних 
цукрознижувальних препаратів, але фітотерапія здат-
на проявити суттєву підтримку стандартному способу 
лікування на всіх стадіях захворювання, а на ранніх 
етапах спроможна замінити традиційне лікування�� 
Пацієнти, які активно використовують фітотерапію, 
потребують нижчих доз інсуліну і пероральних цук-
рознижувальних засобів, а також при комплексному 
застосуванні фітозасобів з традиційними методами лі-
кування можна досягнути довготривалої компенсації 
обмінних процесів та забезпечити енергетичний ба-
ланс організму [2, 3, 9, 17]��

Застосування лікарських рослин, а особливо їх 
зборів для лікування та профілактики ЦД 2 типу сприяє 
позитивній динаміці у таких пацієнтів, адже посилює 
ефекти багатьох пероральних антидіабетичних препа-
ратів і при цьому може знижувати їх побічні ефекти і 
дозу; сприяє синтезу інсуліну, оптимізуючи його дію на 
рівні тканин; стимулює процеси регенерації β-клітину 
підшлунковій залозі; покращує роботу всіх ланок імун-
ної системи; нормалізує вторинні порушення обміну ре-
човин і гормонів; забезпечує профілактику ускладнень 
з боку серцево-судинної, сечовидільної, нервової сис-
тем, опорно-рухового апарату [4, 7, 10, 12]��

Для досягнення максимального фармакологічного 
ефекту та компенсації усіх метаболічних ланок при ЦД 2 
типу необхідно створювати та використовувати фітоком-
позиції, до складу яких мають входити лікарські рослини 
з різними групами біологічно активних речовин, що мати-
муть різну фармакологічну активність та вплив на пато-
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