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Проаналізувавши рис. 8, зрозуміло, що загальна кількість медичних і інфекційних відходів, 
зокрема, різко скорочується щороку. Причиною скорочення відходів  не є їх мінімізація у джерелі 
утворення, а різке зменшення кількості населення, що проживає на території України (смертність 
переважає народжуваність, масовий виїзд громадян України на заробітки за кордон), зменшення 
кількості стаціонарних медичних закладів за рахунок зростання кількості амбулаторно-
профілактичних закладів.  

Отже, реальна кількість медичних відходів насправді не зменшується, а зростає їхня частка у 
твердих побутових відходах. Є підстави вважати, що реальна кількість медичних відходів може 
бути вдвічі більшою від розрахованої.  
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Наведено особливості поширення захворюваності цукровим діабетом у світі і в 

Україні. Згідно з даними літератури аналізуються проблеми лікування цукрового 
діабету і можливість використання фітозасобів. 

The peculiarities of prevalence and incidence of diabetes mellitus in the world and in 
Ukraine are described. According the literature sources diabetes treatment problems are 
analyzed and using of phytotherapeutic agents. 

Цукровий діабет [лат.Diabetes mellitus; анг. Diabetes mellitus, син. Pancreatic (insular) diabe- 
tes] – ендокринне захворювання, що характеризується синдромом хронічної гіперглікемії, є 
наслідком недостатньої продукції і/або дії інсуліну, що призводить до порушення всіх видів обміну 
речовин, насамперед вуглеводного, ураження судин (ангіопатії), нервової системи (нейропатії), а 
також інших органів і систем [1]. 

Цукровий діабет (ЦД) є надзвичайно поширеним захворюванням у світі і однією із 
найактуальніших проблем охорони здоров'я багатьох країн. Згідно з даними експертів ВООЗ, в 
промислово розвинутих країнах поширеність ЦД досягає в середньому 4 – 5 % від загальної 
чисельності населення і має тенденцію до подальшого збільшення на 5–7 % щорічно. Поширеність 
ЦД у XXI ст. набула характеру епідемії. Згідно з даними досліджень Міжнародного інституту 
діабету (Австралія), на 2010 рік прогнозується збільшення кількості хворих на ЦД у світі до 239,3 
млн. (табл.1), а на 2030 рік ця цифра становитиме 300 млн. ос. [2, 3]. 

В Україні спостерігається аналогічна тенденція. У 1997 році на обліку перебувало 887 тисяч, а 
сьогодні вже понад один мільйон зареєстрованих хворих на ЦД. Поширеність захворювання значно 
вища у центральних та східних регіонах і становить близько 1700 осіб на 100 тисяч населення, тоді 
як на заході України цей показник дорівнює 1221 хворий на 100 тисяч населення [4]. 

ЦД, відповідно до патогенезу, є захворюванням гетерогенним, але в клініці чітко виділяють 
два характерних типи: I (інсулінозалежний) та II (інсулінонезалежний). ЦД I типу є автоімунним 
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захворюванням, пускову роль в якому відіграє вірусна інфекція. ЦД II типу – гетерогенне 
захворювання, в основі якого лежить інсулінорезистентність та недостатність функції  β-клітин [5].  

 
Таблиця 1 

Прогноз збільшення кількості хворих цукровим діабетом у світі до 2010 р. 
(D.Mc Carty, P.Zimmet, 1994) 

 

Тип цукрового діабету 1994 р. 2000 р. 2010 р. 
Інсулінозалежний (ІЗЦД) 
Інсулінонезалежний (ІНЗЦД) 
Всього  

11,5 млн 
98,9 млн 
110,4 млн 

18,1 млн 
157,3 млн 
175,4 млн 

23,7 млн 
215,6 млн 
239,3 млн 

 
До основних патогенетичних принципів лікування ЦД належать дієтотерапія, фізичні 

навантаження, інсулінотерапія, гіпоглікемічні пероральні засоби, фітотерапія. 
Основою лікування цукрового діабету I і II є дієтотерапія. Вона має бути фізіологічною, 

адекватною до енерговитрат, розрахованою на «ідеальну» масу тіла з урахуванням статі, віку, 
професії. Важливим компонентом терапії ЦД є дозоване фізичне навантаження.  

Фармакотерапія ЦД спрямована на посилення секреції інсуліну, зниження інсуліно-
резистентності при діабеті II типу і заміщення дефіциту інсуліну при діабеті I типу [5]. Побічні дії 
пероральних гіпоглікемічних  засобів залежать від їх групової належності. До основних належать: 
гіпоглікемічні стани, сульфамідорезистентність, токсикозалергічні та диспепсичні реакції, 
метаболічні порушення, токсичні реакції з боку внутрішніх органів, резистентність, тератогенний 
ефект [4]. 

Надійним, ефективним і найпотужнішим методом лікування ЦД є інсулінотерапія. Інсулін має 
цукрознижувальну, анаболічну та антикатаболічну дію. Його застосовують для лікування хворих на 
цукровий діабет I типу. Особливої уваги заслуговує застосування інсуліну в терапії хворих на 
цукровий діабет II типу. Необхідно пам’ятати, що у разі цього типу діабету за відсутності ефекту 
від пероральної цукрознижувальної терапії призначення інсуліну обов’язкове. У світі нараховують 
кілька сотень  комерційних препаратів інсуліну. В Україні зареєстровано їх близько сотні. Існуючі 
інсуліни можна поділити на три групи: короткої дії, середньої тривалості та тривалої дії. Але, на 
жаль, інсуліни також мають багато побічних ефектів. Передовсім до них зараховують алергічні 
реакції на інсулін, ліподистрофія в місцях введення препарату, інсулінорезистентність, синдром 
хронічного передозування інсуліну тощо [5]. 

Усі ці препарати, маючи добрий терапевтичний ефект, водночас не позбавлені побічної дії, 
що може обмежувати їх використання при ЦД. Тому дослідження спрямовані на пошук і виявлення 
нових пероральних препаратів, які, маючи добрий терапевтичний ефект, також володіють меншою 
кількістю побічних дій, є актуальними і сьогодні [6,7]. 

Ще до відкриття інсуліну в 1922 році, нетрадиційна медицина багатьох країн світу 
використовувала різноманітні екстракти і настої з рослин для зменшення підвищеного рівня 
глюкози в крові. У 1980 році на одному із засідань ВООЗ було прийнято рішення про рекомендації 
ширшого застосування в практичній діяльності препаратів, створених на основі рослинної 
сировини [7]. 

У науковій і народній медицині є численні дані про використання лікарських рослин для 
лікування хворих на ЦД. Нині відомо понад 150 рослин, що виявляють антидіабетичний ефект. 
Перевагою препаратів рослинного походження є те, що вони малотоксичні, діють м’яко, не 
кумулюються, можуть використовуватися тривалий час у комбінації з іншими рослинними 
препаратами і хіміотерапією, можна призначати хворим будь-якого віку незалежно від ступеня 
важкості ЦД. 

 Сьогодні фітотерапія стала важливою складовою частиною лікування хворих на ЦД. Вона 
може бути застосована як монотерапія у поєднанні з дієтотерапією (у разі легкого перебігу) або як 
допоміжний – у поєднанні з таблетованими цукрознижуючими препаратами або інсуліном. Така 
комплексна терапія зумовлює досягнення компенсації захворювання, його стабілізацію, а інколи 
дозволяє зменшити дозу інсуліну чи таблетованих цукрознижуючих засобів [2,6].   
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Конкретні механізми гіпоглікемічної дії окремих рослин та фітопрепаратів ще недостатньо 
вивчені. Загалом антидіабетична дія рослин обумовлена наявністю в них біологічно активних 
речовин: вітамінів, ферментів, гормонів, макро- і мікроелементів, алкалоїдів, ефірних олій, 
фітонцидів та інших. Сьогодні ведеться пошук та дослідження нових біологічно активних речовин, 
які б виявляли гіпоглікемічну дію [6]. 

А.Н. Маяковська і Т.Е. Трумпе (1991) висувають чотири гіпотези щодо механізму 
гіпоглікемічної дії фітопрепаратів [8]. 

1. Біологічно активні речовини рослин збагачують організм лужними радикалами, а тому в 
слабколужному розчині в присутності Са(ОН)₂ глюкоза перетворюється на фруктозу або маннозу, 
для її засвоєння не потрібно інсуліну. 

2. Цукрознижувальні рослини містять гуанідин, який є сильною основою і діє подібно до 
препаратів похідних сульфосечовини. 

3. Під впливом фітопрепаратів посилюється відновлення β-клітин в острівцях Лангерганса. 
4. Здатність рослинних речовин регулювати імунні механізми за допомогою імуно-

модуляторів. 
Лікарські рослини нормалізують вторинні порушення обміну речовин, загалом, і гормонів, 

зокрема, забезпечують профілактику ускладнень з боку сітківки очей, печінки, серцево-судинної, 
сечовидільної, нервової, опорно-рухової та інших систем організму хворого[4].  

Взявши за основу відомі фармакотерапевтичні властивості, фітохімічний склад, антидіа-
бетичні рослини можна розділити умовно на декілька груп [6]: 

• Рослини загальнозміцнювальної дії (родіола рожева, елеутерокок колючий, женьшень,  
аманиха висока, лимонник китайський, левзея сафлороподібна). У педіатрії, враховуючи силу та 
характер дії цих рослин, перевага надається елеутерококу. 

Позитивна дія цих рослин пов’язана з активацією регуляторних нейрогуморальних систем, 
стимуляцією обміну речовин у різних органах і системах; 

• Рослини, які мають і своєму складі інсуліноподібні або інші гормоноподібні речовини 
(фітогормони): листя чорниці, кропива дводомна, дев’ясил, коріння лопуха великого, кульбаба, 
квасоля звичайна, конюшина, насіння льону посівного, коренів солодки тощо. 

Їх біологічна дія обумовлена наявністю фітогормонів і проявляється доволі вираженим 
гіпоглікемічним ефектом як в експерименті, так і під час клінічного їх застосування; 

• Рослини-регулятори обміну речовин, «очищувачі» організму: толокнянка, звіробій, пирій, 
подорожник, льон тощо; 

• Рослини, які містять у собі легкозасвоювані вуглеводи: суниці, кизил, ожина, малина, груші, 
виноград тощо. 

Фруктоза, яка в них міститься, для своєї утилізації (засвоєння) потребує мало інсуліну, а деякі 
цукри засвоюються взагалі без інсуліну. Це і обумовлює доцільність їх вживання замість глюкози 
при дефіциті інсуліну; 

• Рослини, багаті вітамінами, органічними кислотами та іншими біологічно активними 
речовинами, які підвищують захисні сили організму (шипшина, брусниця, горобина, смородина 
тощо). 

Важливе значення мають і рослини – городні і круп’яні культури, які вживаються в їжу 
(картопля, овес, кукурудза, квасоля, цибуля, часник, гарбуз, шпинат тощо). Вони мають «очисні» 
властивості і комбінуючу дію за рахунок великого вмісту вітамінів, мінеральних речовин, 
фітогормонів, органічних кислот тощо. 

Наведений поділ рослин на групи є дуже умовним, оскільки багато з них можна зарахувати до 
декількох груп. Проте, такий поділ дозволяє раціональніше комбінувати окремі рослини, 
враховуючи їх фармакотерапевтичні властивості.  

Під час практичного використання фітопрепаратів доцільно керуватись такими принципами 
[6]: 

1. Принцип етапності. 
Дозволяє визначити роль та місце фітопрепаратів на різних стадіях захворювання.  
2. Принцип системності та ієрархії. 
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В його основі – поняття про цілісність та єдність організму з навколишнім середовищем. 
3. Індивідуалізація лікування. 
Фітопрепарати підбирають індивідуально для кожного хворого, враховуючи характер 

захворювання і вираженість супутньої патології, особливостей конкретного організму, умов його 
життя. 

4. Принцип безперервності терапії. 
Передбачає підбір  найменш токсичних рослинних препаратів, їх періодичну зміну – через 1–

2 місяці для попередження звикання або кумуляції, побічної дії. 
5. Принцип «від простого до складного» та комбінації фітопрепаратів. 
Означає, що на початку терапії доцільно вибирати окремі найефективніші для цього хворого 

рослини, а згодом перейти до сумішей рослин із різним напрямком дії, враховуючи провідний 
симптом захворювання. 

6. Принцип малих і середніх доз. 
Комплексні фітопрепарати проявляють чіткий фармакотерапевтичний ефект уже в малих і 

середніх дозах. У великих дозах цей ефект може змінюватись на протилежний. Межа велика – 
середня доза є індивідуальною. 

При комплексному лікуванні хворих на ЦД важливо враховувати як спектр дії лікарських 
рослин, так і наявність ускладнень або супутніх захворювань. Незважаючи на те, що лікарські 
рослини для лікування ЦД використовуються з давніх часів, механізм їх дії до кінця так і не 
вивчено. Це обумовлено тим, що рослини можуть мати декілька діючих факторів, які впливають на 
деякі системи одночасно.  

Враховуючи те, що основним у лікуванні ЦД є досягнення нормалізації вуглеводного, 
білкового і жирового обмінів, профілактика та лікування гострих і хронічних ускладнень і 
наслідків, обов’язковою умовою фітотерапії є комплексність із використанням різних 
фітопрепаратів із різними механізмами дії. Так буде одночасний фармакологічний вплив на кілька 
ланок розвитку хвороби, що дозволить швидше досягнути бажаного результату[6]. 

Метою роботи було узагальнити літературні дані щодо застосування лікарських рослин, що 
використовуються для лікування цукрового діабету ІІ типу, прослідкувати в яких з них дослід-
жений хімічний склад (наявність біологічно активних речовин, що володіють антидіабетичною 
дією) і вивчений їх механізм дії. 

На першому етапі дослідження було вивчено арсенал лікарських засобів, які викорис-
товуються для лікування та профілактики цукрового діабету. Номенклатура синтетичних 
антидіабетичних препаратів значно перевищує кількість фітопрепаратів (88,9% та 11,1% 
відповідно).  

Серед засобів офіційної медицини є однокомпонентні: пагони чорниці звичайної, стулки 
плодів квасолі звичайної та багатокомпонентні збори лікарських рослин: Збір Арфазетин 
(SPECIES ARPHASETINUM) 

Форма випуску: збір в фільтр-пакетах по 1,5 г № 10 і № 20, збір пачка 100 г. 
Склад: пагони чорниці звичайної  20%; стулки плодів квасолі звичайної  20%; кореневище з 

корінням заманихи 15%; плоди шипшини  15%; трава хвоща польового  10%; трава звіробою  
10%; квітки ромашки 10%. Коріння з кореневищами заманихи може бути замінено корінням аралії 
маньчжурської чи кореневищами з корінням елеутерокока колючого в кількості 15%. Комплекс 
біологічно активних речовин компонентів збору підвищує толерантність до вуглеводів, підсилює 
глікогенутворюючу функцію печінки. Безпосередній вплив на рівень цукру чинять глікозиди 
пагонів чорниці і інсуліноподібні речовини (аргінін і ін.) стулок плодів квасолі[9]. 

Варто відмітити, що серед  засобів рослинного походження, які застосовуються для 
профілактики та лікування цукрового діабету, 6,2% становлять біологічно активні добавки.  

Аналіз структури ринку антидіабетичних препаратів за фірмами-виробниками та препаратами 
показав, що українські споживачі забезпечуються, переважно, лікарськими засобами іноземних 
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фірм-виробників, які постачають на фармацевтичний ринок України 71,9% лікарських 
антидіабетичних засобів, з них 4,9% – фітопрепарати. Українські виробники пропонують 28,1% 
номенклатури вказаних ліків, з них 7,4% – фітопрепарати. 

Серед імпортних лікарських засобів для профілактики та лікування цукрового діабету 
найбільша питома вага належить препаратам Німеччини і Данії. 

Отже, на основі опрацьованої інформації (про патофізіологічні особливості цукрового діабету 
II типу і типові підходи до лікування методами традиційної і альтернативної медицини, особливо 
фітотерапії), нами визнано за доцільне виконання експериментальних досліджень для одержання 
речовин природного походження і їх синтетичних похідних, що володіють антидіабетичною дією. З 
цією метою використовуємо лікарську рослинну сировину Українських Карпат, яка має значну 
цінність для дослідження, бо ефективність її доведена досвідом застосування впродовж багатьох 
століть . 

 
Таблиця 2 

Основні діючі речовини досліджуваної лікарської рослинної сировини 
 

№ 
з/п 

Сировина Хімічний склад 

1 Листя берези 
бородавчастої, 
Betula verrucosa 

∙ флавоноїди: (апігенін, кемпферол); 
∙ ефірна олія: (сексвітерпени – бетулен, бетуленол(α і β), бетуленолова кислота, 
каріофілен, їх ефіри з оцтовою кислотою); 
∙ сапоніни; ∙ органічні кислоти (аскорбінова(2,8%) та нікотинова); 
∙ тритерпеноїди: дамаранового типу – бетулафолієнтріол(ізомер протопанакс-
діолу), пентациклічні лупано-вого типу; 
∙ дубильні речовини; ∙ смоли; ∙ каротин; 

2 Трава 
горицвіту 
весняного, 

Adonis vernalis 

∙ серцеві глікозиди (0,7%):  (адонітоксин, цимарин ➙ К-строфантин-β); 
∙ сапоніни; ∙ флавоноїди (адоніверніт, лютеолін, вітексин); ∙ спирт: адоніт; ∙ 
кумарини; 

3 Квіти пижма 
звичайного, 
Tanacetum 

vulgare 

∙ сесквітерпеновий лактон: танацетін; 
∙ флавоноїди (2,5%): ( апігенін, акацетин, кверцитрин, ізорамнетин, лютеолін, 
лютеолін-7-глюкозид); 
∙ алкалоїди; ∙ органічні кислоти; ∙ дубильні речовини; ∙ гіркоти; 
∙ ефірна олія (2%): біцеклічні монотерпеноїди – камфора, пінени (α і β), борнеол, 
туйол та біциклічні кетони, туйон (α і β), ізотуйон, фенольні кислоти); 
∙ цинк; ∙ молібден; ∙ селен; 

4 Квіти цмину 
піскового, 

Helichrysum 
arenarium 

∙ флавоноїди (6,5%): флавонон нарингенін, та його 5-глікозиди ➙ саліпурпурозид 
і його стереоізомер геліхризин, халконовий глікозид – ізосаліпурпурозид, 
геліхризин; флавони: похідні кемпферолу, апігенін і його 5-глікозид; 
∙ похідні фталевого ангідриду: 5,7-діоксифталід, 5-метокси-7-оксифталід,  
5-метокси-7-глюкозид-фталід; 
∙ спирт: інозид; ∙ ефірна олія (0,04%); ∙ кумарини: скополетин; ∙ дубильні 
речовини; ∙ стероли; ∙ смоли; ∙ органічні кислоти; ∙ слизи; ∙ каротиноїди;  ∙ 
мікроелементи: селен, залізо, цинк, молібден; 

5 Трава хвощу 
польового, 
Equisetum 

arvense 
 

∙ флавоноїди: ( похідні апігеніну, лютеоліну, кемпферолу, кверцетин);  
∙ фенолкарбонові кислоти; ∙ дубильні речовини; 
∙ сапоніни(склад не встановлено);  ∙ тритерпенові сапоніни: (еквізетонін); 
∙ алкалоїди: (еквізетин); ∙ кремнієва кислота (вміст у зольному залишку 6-20%);∙ 
мікроелементи: молібден, селен; 
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Для експериментальних досліджень використовували листя берези бородавчастої (Betula 
verrucosa), траву горицвіту весняного (Adonis vernalis), квіти пижма звичайного (Tanacetum vulgare), 
квіти цмину піскового (Helichrysum arenarium), траву хвощу польового (Equisetum arvense), 
зібраних в екологічно-чистих гірських масивах.  

Заготівлю та фармакогностичний аналіз досліджуваної сировини виконали згідно з вимогами 
АНД. 

Одержали екстракти екстракцією в апараті Сокслета. Як екстрагенти використали: хлоро-
форм, 70% етиловий спирт, 90% етиловий спирт. 

Для їх детальнішого аналізу, з метою встановлення сполук, що володіють антидіабетичною 
дією, виконуємо якісний та кількісний аналіз екстрактивних речовин в одержаному екстракті. 

 
Висновки. Стрімке зростання захворюваності на цукровий діабет спричиняє необхідність 

пошуку і створення нових ефективних препаратів. 
Згідно з даними літератури кільком сотням рослин притаманна властивість поліпшувати стан 

перебігу цукрового діабету. Хімічний склад багатьох з них вивчено і вилучено біологічно активні 
речовини, які мають здатність знижувати концентрацію глюкози в крові. У цьому сенсі лікарська 
рослинна сировина Українських Карпат має значну цінність для дослідження, бо ефективність її 
доведена досвідом застосування впродовж багатьох століть. 
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