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Древнейшая холистическая медицинская система 
Аюрведа подарила миру совершенные методы диагнос-
тики, профилактики и лечения заболеваний�� Широкое 
распространение знаний и методов аюрведической 
терапии сделало необходимой адаптацию методик и 
прописей к условиям страны, практикующей Аюрведу�� 
Практика Центра ведической медицины «Расаяна» 
и центра Махариши Аюрведы «Аюрведа 192» с 2005 
года позволила накопить опыт использования различ-
ных методов в терапии самых разных заболеваний�� На 
мастер-классе мы познакомили наших слушателей с та-
кими сообщениями:

А. В. Дмитриева «Терапия сопровождения онкологи-
ческих больных».

В. С. Мацишин «Особенности применения аюрве-
дических методик в практике невропатолога: бессо-

ница, синдром хронической усталости, синдром шей-
но-воротниковой дисфункции».

И. А. Лавринчук «Профилактика и лечение сосу-
дистых катастроф».

Л. А. Михальчук «Аюрведические подходы к лечению 
гастроэнтерологичской патологии».

Н. Котик «Аюрведическая послабливающая тера-
пия».

К. Яременко «Дыхание во время ходьбы».
Г. Охман «Йога в повседневной жизни».
Мы предоставили обязательную возможность слу-

шателям сделать короткие (5 минут) сообщения о сво-
их результатах, а также задать вопросы и обсудить 
предложенные вниманию участников сообщения��



Актуальність
Синдром хронічної втоми (СХВ) – нове захворюван-

ня з маловідомим етіопатогенезом, частота якого у світі 
й в Україні збільшується у відповідь на зростаючі темпи 
життя, хронічні стреси, несприятливе довкілля, неповно-
цінне харчування, десинхронози тощо�� Донині встановле-
но, що в основі СХВ лежать стійкі і глибокі метаболічні, 
імунні порушення, запалення, інтоксикація складного ґе-
незу, у зв’язку з чим зроблений акцент на пошук шляхів 
корекції зазначених відхилень�� Наразі немає усталених 
стандартів лікування СХВ��

Мета дослідження – підвищити ефективність ліку-
вання хворих на СХВ шляхом додаткового застосування 
засобу «Карлів»��

Матеріали і методи дослідження
Спостереження проведені у 23 хворих на СХВ (вік 

27-46 років, жінок – 16 осіб), які в попередні 2 роки 
лікувалися найбільш визнаними для цієї недуги засо-
бами за нашою участю�� Методи: клінічні, динамічні 
лабораторно-біохімічні, імунологічні, статистичні�� За-
сіб «Карлів» призначали по 2 капсули 2 рази на день 
упродовж 4-6 тижнів, а з досягненням покращання на 
50 % – по 2 капсули вранці упродовж ще одного міся-

ця�� Тривалість спостереження – один рік��

Результати
Встановлено, що з початком прийому карліва з 5-7-го 

дня помітно зменшились відчуття втоми, міалгій, арт-
ралгій, депресивного стану, покращувалися сон, настрій, 
працездатність, пам’ять, здатність концентрації уваги�� У 
18 (78,20 %) пацієнтів на 30-й день лікування покращився 
стан більш ніж на 50 %, що оцінено нами як стан непов-
ної ремісії, та дозволило перейти на режим підтримуючої 
терапії�� 30-денний курс лікування карлівом сприяв нор-
малізації периферичної картини крові, зменшенню рівня 
С-реактивного білка у 2,5 рази, покращанню показників 
імунограми за Т-ланкою та неспецифічної резистентності 
за кисневим резервом нейтрофілів, фагоцитарним чис-
лом�� Упродовж 2-2,5 місяців застосування карліву повної 
ремісії вдалося досягти в 16 (69,56 %) хворих, в інших 7 
пацієнтів зберігався стан неповної ремісії�� В них почат-
ково були тяжчі прояви СХВ, вік старше 40 років та була 
надмірна маса тіла або ожиріння І-ІІ ст�� За оцінкою ре-
зультатів лікування хворими цей курс терапії був успішні-
шим за попередні��

отримані результати можна пояснити дією складни-
ків карліву: L-карнітину (ефективний активатор утворен-
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