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Б і о л о г і я  т а  ф а р м а ц і я

інсуліну, унаслідок чого знижується потреба у його 
додатковому введенні [9]��

При ЦД корисними можуть стати і рослини, які міс-
тять целюлозу і пектини, що сприяє сповільненню всмок-
тування глюкози під час і після їди та підтримують деякий 
час належний рівень глікемії [1]��

Препаратам і зборам із вмістом козлятника (галеги 
лікарської), лушпиння квасолі, листя чорниці вдаєть-
ся відтворити в організмі ефекти, подібні до дії цукроз-
нижувальних препаратів бігуанідів�� Це проявляється у 
зменшенні розвитку інсулінорезистентності, що сприяє 
включенню інсуліну в обмінні процеси�� Такий підхід ви-
рішує проблему гормональної недостатності і нормалізує 
порушений вуглеводний обмін без негативного впливу на 
синтез білків і жирів в організмі [8, 10, 14]��

Збори лікарських рослин проявляють полівалентну і 
багатофакторну дії, зокрема, мають вплив на різні ланки 
розвитку ЦД 2 типу та його ускладнень [3, 4, 7]�� Це доз-
воляє одночасно вирішувати декілька завдань у лікуванні 
зазначеного контингенту хворих при мінімальному ризи-
ку ускладнень токсичного чи алергічного характеру��

Основними механізмами антидіабетичної дії зборів 
лікарських рослин єстимуляція β-клітин панкреатичних 
острівців, що синтезують інсулін; інгібування гормонів, 
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які підвищують рівень глюкози в крові; підвищення 
кількості інсулінових рецепторів або посиленні їхньої 
чутливості до інсуліну; зменшення утилізації глікоге-
ну; покращання засвоєння глюкози тканинами і органа-
ми; зменшення кількості вільних радикалів, інгібуванні 
надмірної ліпопероксидації і корекції метаболічних по-
рушень ліпідного і білкового обміну [4, 6, 15, 16, 18]��

З вищенаведеної інформації видно, що лікарські 
засоби рослинного походження, зокрема збори, які за-
стосовуються у хворих на ЦД, мають різнопланову ме-
таболічну, регуляторну, поліорганну дію�� Фітотерапія 
дозволяє здійснити системний підхід до лікування ЦД 
та його ускладнень, сприяє досягненню покращання 
якості життя пацієнтів, допомагає зменшити прояви 
специфічних та неспецифічних ускладнень��

Висновки
Проведений огляд джерел інформації показав, що 

застосування лікарських рослин та їх зборів у терапії 
цд має багатовіковий досвід народної медицини та 
теоретичне обґрунтування взаємозв’язку між механіз-
мом дії біологічно активних речовин та їх фармакоди-
намікою.


