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карів-практиків призначають натуропатичні препарати�� 
Вкотре ми переконуємося, що таємниця впливу 

ароматів на людський організм полягає в тому, що всі 
запахи емоційно забарвлені і пробуджують емоційну 
пам’ять�� Адже поряд з центром нюху в корі мозку роз-
міщена лімбічна система, яка відповідає за наші емо-
ції�� Ще одна таємниця криється у властивостях ефірних 
олій рослин – це багатокомпонентні речовини�� Хоча 
олії й використовують зовнішньо, вони здатні проника-
ти у внутрішні органи через шкіру і слизову дихальних 
органів�� Науковці також класифікували шляхи різного 
впливу олій на метаболізм, нервову систему, внутрішні 
органи і ендокринні залози�� Сучасна ароматерапія ши-
роко використовує інгаляції, лініменти і ванни з ефір-
ними оліями, які мають антисептичні, протимікробні, 
ранозагоювальні, антитоксичні, антивірусні властиво-
сті і потужний енергетичний вплив�� Аромамасаж та-
кож впливає не лише на фізичному а й на емоційному 
рівні, бо усуває напруження, м’язову і розумову втому, 
полегшує перебіг хвороб, знімає стрес�� На шкірі знахо-
диться до 10 мільйонів нейронів, які уловлюють запахи�� 
Ці унікальні рецептори сигналізують у центри мозку, 
проникаючи також через гематоенцефалічний бар’єр, 
які контролюють роботу серця, тиск крові в судинах, 
дихання, репродуктивні функції, пам’ять і навіть ре-
акцію на стреси�� Під час аромамасажу фахівець може 
і діагностувати пацієнта�� Вже перші дотики підкажуть, 
чи заблоковано м’язи, який стан шкіри, чи потрібно 
розслабити тіло, чи стимулювати його�� 

На сьогодні пряноароматичні ЛР застосовують у тому 
числі і в багатьох напоях, лікувальному вині�� Енотерапія 
– окремий вид лікування, традиційний для виноробних 
країн: Вірменія, Грузія, Франція, Іспанія, Угорщина�� Ек-
спертами ВООЗ визнано умовно безпечним вживання 1-6 
порцій вина на тиждень (1 порція – 130-150 мл)�� До того 
ж, вино має виражені антитоксичні, радіопротекторні, ан-
тисклеротичні, бактеріостатичні властивості�� Його вжи-
вання активізує вагосимпатичну систему, підсилює виді-
лення травних соків, ендокринних секретів�� Впливаючи 
на серцево-судинну систему, розширює судини, запобігає 
утворенню тромбів, знижує ризик розвитку стенокардії та 
інфаркту, це чудовий антиоксидант, який має походження 
із флавоноїдів – росверетрол��

Аналізуючи значення ЛР як носіїв ефіролетких спо-
лук при різних захворюваннях, необхідно також за-
значити, що однією із причин голосових дисфункцій, 
а саме афоній, можуть бути стреси та тяжкі хвороби, 
зокрема, рак будь-якої локалізації��

У наших дослідженнях проведено вивчення дії комп-
лексу заходів з відновлення голосових функцій при різ-
ного роду дисфункціях гортані, що супроводжувалися за-
хриплістю, дистонією та афонією (втратою голосу)��

Для полоскання горла та внутрішнього прийому як 
протизапальні призначали галенові препарати з коре-
ня алтеї лікарської і кореневищ лепехи, листя шавлії лі-
карської, евкаліпта кулястого та кори дуба�� Для інгаляцій 

використовували ефірні олії: евкаліпту, м’яти, хвойних, а 
також ефіроолійну сировину – трави материнки звичай-
ної, чебрецю звичайного, листя шавлії лікарської та квіток 
нагідок лікарських��

Найефективніші результати для усунення афоній, 
обумовлених сильними психотравмуючими ситуація-
ми, викликаними інформацією про важку хворобу, дали 
такі натуральні ефірні олії, підібрані індивідуально для 
кожного пацієнта в арома-композиціях для ароматизації 
приміщень, аромамасажу та аплікацій з двох-трьох найме-
нувань: бергамотова, геранієва, кипарисова, каюпутова, 
майоранова, пальмарозова, чебрецева, фенхелева, шавліє-
ва, евкаліптова��

Для людей похилого віку оптимальними композиціями 
були арома- форми з геранієвої, кипарисової та шавлієвої 
олій��

А для дітей різних вікових груп найкращими були 
арома-композиції з використанням бергамотової, фенхе-
левої та евкаліптової��

Для хворих з вираженою гіпертензією було доціль-
ним призначення ефірних олій з гіпотензивною дією: 
майоранової, геранієвої, кипарисової, фенхелевої, 
пальмарозової��

Обов’язковим елементом при призначенні ефірних 
олій з метою відновлення голосу при афонії будь-якого 
ґенезу, є перевірка на індивідуальну чутливість до кож-
ного компоненту арома-суміші за шкірною та нюховою 
пробами��

Слід зазначити, що аромаформи, використані для 
відновлення голосу, сприяли також усуненню депресії�� 
Зокрема, у композиціях з використанням бергамотової, 
пальмарозової, чебрецевої та шавлієвої ефірних олій��

Також необхідно відзначити особливо позитивну дію 
кипарисової олії для усунення емоційного збудження, та-
кого як нестримний плач та нервовий зрив, що часто спос-
терігаються у хворих зі злоякісними новоутвореннями��

На тлі призначення гормонотерапії у пацієнтів спос-
терігаються незворотні порушення функцій голосу, які 
вдавалося нормалізувати за допомогою ефірних олій��

Відновлення голосу та нормалізація голосової функції 
є досить тривалою та копіткою роботою, але вона того 
варта, бо часто супроводжується значним покращанням 
емоційного фону хворих��

Обнадійливі результати спонукають нас до продов-
ження цих досліджень з відновлення голосових функцій 
при пошкодженнях різної етіології за допомогою призна-
чення та використання фіто- і аромапрепаратів��

Таким чином, важливе місце у покращанні якості 
життя та полегшення симптомів важкохворих займали 
фітозасоби�� Надзвичайно поширеними є депресивні роз-
лади, і фітопрепарати дозволяли забезпечити м’який, але 
достатньо виражений антидепресивний ефект, і в той же 
час позбавити небажаних побічних реакцій, притаманних 
синтетичним антидепресантам��

 Попередні численні клінічні дослідження свідчили 
про значний вплив натуральних ефірних олій та гідро-


