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генетичні механізми розвитку ЦД 2 типу�� Класифікуючи 
лікарські рослини, які застосовуються для лікування та 
профілактики ЦД, можна виділити такі групи:
1�� Рослини, які знижують рівень глікемії завдяки вмісту 

полісахариду інуліну (листя чорниці, листя брусниці, 
трава козлятника, листя кропиви дводомної, корене-
вища та корені оману, корені лопуха, корені солодки 
голої, бульби топінамбура);

2�� Рослини-адаптогени, які мають загальнозміцнюваль-
ну дію та активізують ендокринну функцію підшлун-
кової залози (кореневища та корені родіоли рожевої, 
кореневища та корені елеутерокока колючого, корені 
женьшеню, кореневища та корені заманихи, насіння 
лимонника китайського)��

3�� Рослини, які регулюють обмін речовин (листя муч-
ниці, трава споришу, листя чорниці, трава звіробою, 
трава пирію, трава подорожника, квітки липи, насіння 
льону)��

4�� Рослини, які містять легкозасвоювані речовини, за ра-
хунок яких в організмі знижується загальна потреба в 
інсуліні (листя суниці, корені цикорію, листя малини, 
листя та плоди ожини, плоди винограду)��

5�� Рослини, багаті мікроелементами, зокрема Zn і Cr, які 
забезпечують стимуляцію процесів синтезу інсуліну 
і сприяють його нормальній взаємодії із тканинни-
ми рецепторами (лушпиння квасолі, трава споришу, 
стовпчики з приймочками кукурудзи, листя лавра, ко-
рені імбиру, трава шавлії)��

6�� Рослини, багаті на вітаміни, органічні кислоти, ін-
ші біологічно активні речовини, які підвищують 
захисні сили організму (листя і плоди брусниці, 
плоди шипшини, плоди горобини, листя та плоди 
смородини) [1, 2, 3, 8, 16]��
Антигіперглікемічна дія рослинної сировини обу-

мовлена різними біологічно активними речовинами, 
які входять до її складу, зокрема:аргінін, інозит, гуані-
дин, що обумовлюють інсуліноподібну дію (ядра плодів 
мигдалю, корінь селери, ядра плодів грецького горіха, 
трава люцерни, листя кульбаби тощо); глікозид мір-
тилін та неоміртилін, яким притаманна інсуліноподібна 
активність (листя чорниці, насіння гарбуза, трава бар-
вінку малого, сік цибулі, корінь женьшеню, кореневища 
та корені елеутерокока); глікопротеїни – фітогемаглю-
тиніни, що знижують рівень глікемії (стручки квасолі 
та гороху); гіркоти, які стимулюють регенерацію β-клі-
тин підшлункової залози (корені лопуха, кореневища 
та корені оману, трава звіробою, трава споришу, листя 
кульбаби, трава подорожника); прянощі, які стимулю-
ють регенерацію β-клітин підшлункової залози і сек-
рецію вже синтезованого в них інсуліну (цибулини та 
листя цибулі ріпчастої, цибулини часнику городнього, 
корені селери, кора кориці, кореневища куркуми); рос-
линні секретини, які стимулюють функцію інсулярно-
го апарату підшлункової залози (капуста, салат, плоди 
груші, ядра плодів мигдалю); Cr, який підвищує актив-
ність інсуліну, адже він є центральним атомом у моле-

кулі гормоноподібної речовини – фактора засвоєння 
глюкози та забезпечує транспортування глюкози через 
клітинні мембрани (квітки арніки гірської, листя шав-
лії лікарської, корені женьшеню); Zn, який стимулює 
синтез інсуліну та пролонгує його дію, активізує імун-
ні процеси (трава споришу, стовпчики з приймочками 
кукурудзи, листя шавлії лікарської); жирні кислоти, 
які запобігають окисненню ліпідів мембран клітин, 
стимулюють імунно-захисні функції організму, сприя-
ють виведенню надлишку холестеролу, попереджають 
утворення жовчних каменів, нормалізують стан стінок 
кровоносних судин; поліфенольні сполуки, які прояв-
ляють антиоксидантну активність шляхом інгібування 
перекисного окиснення ліпідів та прискорення утилі-
зації їх токсичних продуктів утворення, стабілізують 
структуру клітинних мембран, стимулюють регенера-
ційні процеси в організмі, проявляють антисклеротич-
ні, спазмолітичні, протизапальні та діуретичні ефекти 
(квітки бузини, листя м’яти перцевої, трава фіалки три-
колірної, листя мучниці, трава вербени); вітаміни, зок-
рема, аскорбінова кислота, яка виявляє антиоксидантні 
властивості, служить донором водню для відновлення 
різних біологічних субстратів, бере участь у процесах 
біосинтезу колагену, карнітину, нейротрансмітерів, мо-
делює процеси клітинної проліферації, індукує апоптоз, 
стимулює імунну систему, підвищуючи проліферацію 
імунних клітин, має протизапальну і протиалергічну 
дію (листя кропиви дводомної, квітки липи, плоди та 
листя чорниці, плоди шипшини) [4, 6, 8, 13, 16, 17]��

Існує ряд лікарських рослин, що сприяють біотранс-
формації вуглеводів шляхом утворення з них фруктози, 
яка не потребує інсуліну для засвоєння�� Це стосується 
лікарської сировини, що містить інулін – кореневища 
та корені оману, корені кульбаби, бульби топінамбу-
ру, корені цикорію�� Інулін – полісахарид, який знижує 
рівень глюкози в крові, проявляє антиоксидантну та 
дезінтоксикаційну дію шляхом виведення з організму 
радіонуклідів та кетонових тіл, покращує стан серцево-
судинної системи, сприяє зниженню рівня холестеро-
лу в крові, нормалізує обмін речовин, а також запобі-
гає виникненню важких ускладнень ЦД (ретинопатії, 
ангіопатії тощо) [1, 9, 13]�� Лікарська рослинна сиро-
вина, багата на інулін, має позитивний вплив на стан 
та мікрофлору кишечнику, адже стимулює ріст та ак-
тивність біфідо-лактофлори, затримує всмоктування 
глюкози та ліпідів у кишечнику [15]�� Деякі лікарські 
рослини дозволяють покращити постачання тканин 
киснем (квітки липи, трава сухоцвіту багнового, квіт-
ки арніки), виводять надлишки солей і глюкози з ор-
ганізму з сечею, проявляють бактерицидну і в’яжучу 
дії (листя і бруньки берези, листя мучниці, трава хво-
ща польового) [14, 17]��

Встановлено, що більшість лікарських рослин 
спричиняють олужнення організму, а глюкоза у сла-
болужному середовищі переходить в інші вуглеводи 
– манозу і фруктозу, для утилізації яких не потрібно 


