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них, а також неякісних харчових продуктів, які сприяють 
утворенню сечових каменів (оксалатів, пуринових, уратів, 
кальцію, тваринного білка тощо), та набуті патологічні 
зміни обмінних процесів в організмі, запальні хронічні 
процеси сечостатевої системи, які призводять до зміни рН 
сечі, її колоїдних властивостей, порушення відтоку сечі, 
гіпоксія, гіподинамія, деякі фармпрепарати (анальгетики, 
сульфаніламіди, вітамін Д, анестетики) тощо�� Більшість 
фармпрепаратів, які використовують у терапевтичній 
практиці різноманітних хвороб, мають також і нефроток-
сичну дію [7, 8, 10]��

Метою роботи було дослідження впливу фітозасобів у 
пацієнтів з хронічною коморбідною патологією��

Матеріали та методи дослідження
З давніх-давен у лікувальній практиці вважається ефек-

тивним і безпечним застосування лікарських засобів рос-
линного походження, які мають поліфункціональну дію, 
а саме вони забезпечують спазмолітичну, антисептичну, 
діуретичну, літолітичну активність�� Ця поліфункціональ-
на дія забезпечується комплексом біологічно активних ре-
човин, які накопичує лікарська рослина��

На кафедрі фітотерапії, гомеопатії і біоенергоін-
формаційної медицини ПВНЗ «Київський медичний 
університет» було проведено дослідження і вивчено 
застосування водно-спиртового екстракту кореневищ 
з коренями марени красильної (Rubia tinctorum) та 
водно-спиртового екстракту крапель золотушника 
звичайного (Solidago virgaurea) у комплексній терапії 
і в період медичної реабілітації хворих із сполученою 
патологією, в яких мав місце сечокислий діатез��

У коренях і кореневищах марени красильної містять-
ся оксиметилантрахінони та їх похідні (5-6 %), у тому 
числі рубіритринова кислота, яка є похідним алізарину, 
рубіадин – глюкозид, луцидин, пурпурин, муньтетин та 
інші�� Крім цих речовин у коренях і кореневищах нако-
пичуються органічні кислоти: лимонна, яблучна, винна�� 
У марені красильній також знайдені флавоноїди, глюко-
ронидної форми пектини, цукри, білки, жирні кислоти, а 
також корені і кореневища концентрують Fe, Cu, Zn, Cr, 
Ba [9, 10]��

Препарати із лікарської рослинної сировини марени 
красильної застосовують при сечокам’яній, жовчокам’яній 
хворобі, подагрі�� Вони сприяють розчиненню та виведен-
ню із організму фосфатів, уратів, оксалатів, що обумовле-
но дією антраглікозидів��

Водно-спиртовий екстракт марени красильної містить 
глікозиди, гідроксиметилантрахінони�� Препарати марени 
красильної мають спазмолітичну, сечогінну дію, а також 
сприяють розрихленню сечових конкрементів, які міс-
тять кальцій та магній фосфат�� Застосовують також при 
сечокам’яній хворобі з метою зменшення спазму та полег-
шення відходження дрібних конкрементів��

У лікарській рослині золотушника звичайного (золота 
різка) накопичуються біологічно активні сполуки: сапоні-
ни, флавоноїди (астрагалін, кверцитрин, рутин), органічні 

кислоти, ефірна олія, каротин, аскорбінова кислота, гірко-
ти і дубильні речовини)�� Цей комплекс сполук забезпечує 
сечогінну, жовчогінну, в’яжучу і антибактеріальну дію, 
запобігає надмірній ламкості судин�� Застосовують препа-
рати золотушника звичайного у комплексній терапії при 
захворюваннях нирок, хронічних запальних процесах, се-
чокислому діатезі та сечокам’яній хворобі у поєднанні з 
іншими лікарськими рослинами��

Під спостереженням перебувала група із 35 хворих 
(17 жінок і 18 чоловіків) віком від 25 до 63 років, у яких 
була діагностовано супутня патологія – сечокам’яна 
хвороба (сечокислий діатез)�� Діагноз був установлений 
на підставі загальноприйнятих стандартних, клініко-
лабораторних та інструментальних методів досліджен-
ня�� Хворим на тлі стандартної консервативної терапії 
основного захворювання з урахуванням дієтотерапії 
був призначений водно-спиртовий екстракт (краплі) 
марени красильної по 20-30 крапель на 0,5 склянки во-
ди під час прийому їжі впродовж 30 днів�� Водно-спир-
товий екстракт із золотої розги призначали хворим у 
комплексній терапії по 20-30 крапель на 0,5 склянки 
води під час прийому їжі двічі на день упродовж 30 
днів��

Лікування розпочинали хворим, які знаходилися у ста-
ціонарних умовах, продовжуючи спостереження і ліку-
вання в амбулаторно-поліклінічних умовах��

Схема лікування фітозасобами була наступна: 1-й 
тиждень хворим призначали водно-спиртовий екстракт 
марени красильної, а з 7-10 дня лікування додавали до 
комплексної терапії золотої розги�� Загальний курс ліку-
вання становив 4-6 тижнів��

Із клінічних проявів перебігу захворювання у 78 % 
хворих були наступні ознаки: тупий, ниючий біль у по-
перековій ділянці, часте сечовиділення, сеча непрозора, 
каламутна, позитивний симптом Пастернацького, у сечі 
обстежених хворих у 28 % оксалати, у 34 % – фосфа-
ти, у 38 % – урати�� При ультразвуковому досліджені у 
67 % хворих діагностований сечокислий діатез, а у 33 % 
– сечокам’яна хвороба��

Під час лікування рекомендували хворим достатньо 
рухомий, активний спосіб життя��

Результати дослідження та їх обговорення
Після призначення комплексу препаратів згідно стан-

дарту лікування основного захворювання на тлі комор-
бідної патології – сечокислий діатез та сечокам’яна хво-
роба та додаткової терапії водно-спиртовим екстрактом 
марени красильної та золотушника звичайного�� У хворих 
на 5-7 день спостерігалось зменшення дізуричних про-
явів, покращання аналізу сечі (зменшення елементів за-
палення, зміна рН-сечі) і зменшення болю в поперековій 
ділянці��

Після додаткового введення золотушника звичай-
ного на 12-й день від початку лікування спостерігалось 
значне покращання загального стану хворих, а саме 
значне зменшення елементів запалення в сечі, відсут-


