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Phytotherapy is an important part of the treatment of patients 
with diabetes mellitus. The use of medicinal plants in complex 
therapy allows to reduce the dose of synthetic drugs, and it can 
be used as monotherapy.

Today pharmacies offer a wide assortimets of medicinal 
plants. Considering the importance of treatment of diabetes, 
it is relevant to study the modern market of medicinal plants 
in Ukraine, which are used for the treatment and prevention of 
diabetes.

The	 purpose	 of the work was to audit the assortment of 
packaged products of medicinal plants for the treatment and 
prevention of diabetes, which are available on the pharmaceutical 
market of Ukraine.

Materials	and	methods.	The literature data and the official 
sources of information were the material of the research. We 
used content analysis, marketing, graphic, comparative and 
summarizing analyzes.

Conclusion.	 Considering manufacturers, type and packing 
weight of medicinal plants was found that the number of 
proposals is 310, while herbal substances, account for 42.3%. 
Various parts of plants (leaves, flowers, grass, shoots, fruits and 
so on) are used in phytotherapy for diabetes. The redundancy of 
assortment of medicinal plants by various domestic manufactures 
is observed. The herbal substances are packed in corton packs, 
and dietary supplements are packed in 1.5 g filter bags No. 20. 
Analysis of Summaries of product characteristics of herbal 
substances has shown that only part of them have information 
about therapeutic indication and pharmacological properties for 
treatment of diabetes. The lack of this information could be a 
problem for consultation by pharmacist.
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ст. на Полтавщині, починали з вирощування шав-
лії, звіробою, валеріани, деревію, споришу, золо-
тотисячника [1].

Сьогодні, не дивлячись на значні успіхи в об-
ласті фармакології, лікарські рослини займають 
важливе місце в арсеналі лікарських засобів. Біль-
ше 30% усіх лікарських препаратів отримують з 
рослинної сировини. Все через те, що лікарські 
трави є більш близькими речовинами для організ-
му людини, ніж синтетичні препарати, а їхній те-
рапевтичний ефект хоча й розвивається повільно, 
проте більш тривалий і не викликає різких побіч-

Актуальність	
Лікарські рослини − рослини, які застосову-

ються для лікування людей, тварин або є джере-
лом отримання лікарської сировини та лікарських 
засобів. Лікарські рослини також використовують 
для отримання цінних біологічно активних спо-
лук: алкалоїдів, серцевих глікозидів, вітамінів, 
флавоноїдів та ін. 

Рослини використовуються людством з глибо-
кої давнини, наразі відомо більше 12 тис. видів 
лікарських рослин. В Україні перша плантація лі-
карських рослин була закладена на початку ХVІІ 
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них дій. Низька токсичність більшості лікарських 
рослин дозволяє використовувати їх у лікуванні 
хронічних захворювань, для протирецидивного 
або реабілітаційного лікування. 

У наш час лікарські препарати рослинного 
походження, завдяки своїм корисним і цілющим 
властивостям, знайшли широке застосування у 
традиційній фітотерапії багатьох країн. Найшир-
ше лікарські рослини застосовуються в народній 
медицині. 

В умовах сьогодення постійно зростає попит 
на лікування натуральними природними засоба-
ми, лікування травами, лікування лікарськими 
засобами, виготовленими на основі біологічно 
активних сполук рослинного походження, спос-
терігається суттєве підвищення попиту населення 
України на лікарські засоби, виготовлені на ос-
нові рослинної сировини [2].

Представники родини жовтецеві	 (Ranun-
culaceae) є джерелом біологічно-активних спо-
лук, які застосовуються у традиційній медицині. 
Одними із таких перспективних представників 
української флори вважається рослини роду Рут-
виця	 (Thalictrum), а саме рутвиця	 смердюча	
(Thalictrum foetidum).	Впродовж довгого періоду 
її застосовують у народній медицині різних країн, 
оскільки рослина проявляє широкий спектр ліку-
вальних властивостей.

Метою	дослідження є аналіз та узагальнення 
даних щодо ареалу, вмісту біологічно активних 
сполук та особливостей використання у фармації 
та медицині Thalictrum foetidum. 

Планування	(методологія)	дослідження.
Для реалізації поставленої мети необхідно ви-

рішити такі завдання:
▪ проаналізувати сучасні літературні джере-

ла для даних про поширення Thalictrum foetidum 
в Україні;

▪ узагальнити літературу щодо вмісту біо-
логічно активних сполук Thalictrum foetidum;

▪ проаналізувати та встановити можливості 
та особливості використання Thalictrum foetidum 
у фармації та медицини.

Матеріали	та	методи	дослідження
Літературні та електронні джерела інформа-

ції, які стосуються поширення, хімічного скла-
ду та фармакологічної активності Thalictrum 
foetidum.

Результати	дослідження	та	їх	обговорення
Thalictrum foetidum – типовий вид роду 

Thalictrum, який містить від 154 до 592 видів і на-
лежить до родини Ranunculaceae (родина	 жов-
тицеві).	Назва роду походить від грецького сло-
ва «таліктрон», яке було назвою Діоскорида для 
опису рослини цього роду. Thalictrum foetidum 
була описана Карлом Ліннеєм і опублікована у 
1753 році. Специфічний епітет Рутвиці смердю-
чої означає неприємний запах запашного листя 
[3, 4] (рис. 1).

Ботанічний	 опис. Рутвиця смердюча – бага-
торічна трав’яниста коротко-залозисто-пухнаста 
рослина. Кореневище коротке та горизонтальне. 
Стебло прямостояче, 15-50 см заввишки. Листки 
чергові, широко трикутні, 3-4-перисті, з дрібни-
ми округло яйцеподібними, спереду трилопатеви-
ми листочками; нижні листки черешкові, верхні 
– майже сидячі [6].

Квітки зібрані у суцвіття волоть, актиноморф-
ні, мають фіолетово-зелене забарвлення, числен-
ні, пониклі, розміщуються на квітконіжках 0,5-3 
см довжиною. Оцвітина проста, складається з 4-
5 червонувато-бурих або фіолетових листочків 
завдовжки 3-4 см, які рано опадають. Тичинок 
багато, маточок 8-12. Період цвітіння – червень-
липень. 

Плоди – багатогорішки, яйцевидно-продовгува-
тої форми, сидячі, поздовжньо-ребристі, мають за-
лозисте опушення та загнутий або прямий носик [5].

Плодоносить у серпні. Кількість хромосом 2n = 
14 [7].

Рослина розмножується за допомогою насіння 
та вегетативно [5]. 

Рис. 1. Thalictrum foetidum [22]
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Відтворення відбувається через запилення, яке 
гарантується, перш за все, вітром. Хоча ці росли-
ни мають нектар і різні комахи, такі як бджоли та 
оси, харчуються пилком, що також може викли-
кати запліднення (рис. 2) [8].

Розповсюдження.	 На території України рут-
виця смердюча поширена на Поділлі, Опіллі, 
Розточчі, Прикарпатті. Перевагу віддає сухим 
південним схилам на збіднених дерново-карбо-
натних ґрунтах. Карта розповсюдження в Україні 
представлена на рис. 3 [5, 23].

Рутвиця смердюча поширена на Кавказі, Уралі, 
на території Західного та Східного Сибіру, Дале-
кому Сході, Монголії, Середній Азії, на Алтаї. 
Місцями зростання рослини є листяні ліси, уз-
лісся, луги, степи, відкриті лугові щебенисті або 
кам’янисті обриви та скелі. В горах Thalictrum 
foetidum зустрічається до висоти 4 км над рівнем 
моря [5].

Хімічний	 склад.  Thalictrum foetidum містить 
біологічно активні речовини як первинного, так 
і вторинного синтезу. У траві рутвиці смердючої 
містяться кумарини, тритерпенові сапоніни, алка-
лоїди більше ніж 6% (берберин, фетидин, талік-
тринін, ізотетрандрин, бербамін, тальфін, магно-
флорин, тальфідін, ізоболдін, глауцин, талікмідин, 
корунін), флавоноїди понад 1% (рутин, глюкорам-
нін, кемпферол, кверцетин, флавесуетин, ранун-
кулетин), органічні кислоти, дубильні речовини 

(5,4%), серцеві глікозиди, близько 98 мг/% аскор-
бінової кислоти. Особливістю рутвиці смердючої 
є те, що свіжа рослина містить сліди ефірної олії, 
до складу якої входить камфора. У листі та коре-
нях рослини також знайдені алкалоїди до 2,2%, 
але в меншій кількості [5, 6].

Берберин – це алкалоїд, отриманий з тирози-
ну, який визначається як клас органічних сполук 
рослинного походження, які містять в основному 
основні атоми азоту, які мають виражену фізіоло-
гічну дію на людину (рис. 4) [9-15].
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Рис. 2. Thalictrum foetidum

Рис. 3. Поширення Thalictrum foetidum в Україні
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Алкалоїд берберин є протестований в сотнях 
різноманітних досліджень, в ході яких було дове-
дено, що він здатний впливати на кілька біосис-
тем організму. Він активує головний перемикач 
метаболізму – АМФ-активовану протеїнкіназу 
[16, 17].

У траві Thalictrum foetidum є виявлено два фла-
воноїдних глюкозиди ¬ рутин та новий флавоноїд 
глюкорамнін з агліеоном, який рідко зустрічаєть-
ся в природі [20].

Thalictrum foetidum містить також 15 неза-
мінних і замінних амінокислот, які є виявлені в 
траві рослини. Встановлено, що амінокислоти у 
складі цієї сировини знаходяться у вільному та 
зв’язаному стані. Тому слід зазначити, що їх вміст 
у зв’язаному стані є найвищим. Серед амінокис-
лот, які є в переважній більшості у досліджуваній 
траві, можна згадати L-глутамінову і L-аспара-
гін. Ці амінокислоти відіграють важливу роль 
для підтримки фізіологічних процесів організму, 
особливо нервової системи. Саме тому Thalictrum 
foetidum є перспективною рослиною для створен-
ня фітотерапевтичних лікарських засобів з нерво-
во-опосередкованою дією [21].

Фармакологічна	 дія	 та	 застосування	 в	
медицині.

Thalictrum foetidum – рослина неофіцинальна. 
В Україні рутвицю смердючу здавна використо-
вують у лікувальних цілях. Для медичних пот-
реб заготовляють траву	рутвиці	(Herba Thalictri 
foetidis), зрізуючи під час цвітіння рослини вер-
хівки стебел завдовжки 30-35 см. Зібрану сиро-
вину зв’язують у невеликі пучки й розвішують 
для сушіння в затінку на протягу або в провітрю-

ваному приміщенні. Штучне сушіння проводять 
при температурі 40 °С. Сухої сировини виходить 
20 %. Зберігають окремо від іншої сировини, до-
тримуючись правил зберігання отруйних рослин. 
Термін придатності – 3 роки. Аптеки сировину не 
відпускають [8].

У народній медицині рослина відома своїми 
болетамуючими, сечогінними, відхаркувальними, 
седативними, гіпотензивними, кровоспинними, 
протизапальними й антисептичними властивос-
тями [9]. 

У рутвиці смердючій міститься декілька алка-
лоїдів і кожен з них чинить певну дію на організм. 
В експериментальних умовах встановлено, що 
берберин певною мірою знижує артеріальний 
тиск, а у високих дозах викликає блювання та но-
сову кровотечу, судоми, пронос, подразнення ни-
рок, параліч дихальної системи. Тальмін чинить 
пригнічувальну дію на центральну нервову систе-
му, викликає розслаблення гладких м’язів, значно 
знижує артеріальний тиск. Талікмідин і талікмин 
викликає у тварин каталепсію. Таліктримін сти-
мулює мускулатуру матки [5].

Настій трави дають всередину від кашлю (при 
туберкульозі легень та інших захворюваннях 
органів дихання), застудних захворюваннях (як 
жарознижуючий засіб), захворюваннях травно-
го каналу (пронос, закреп), хворобах печінки та 
жовчних шляхів, набряках різного походження, 
затримці сечовиділення і нирковокам’яній хво-
робі, різних кровотечах, ревматизмі та болісних 
менструаціях, епілепсії, розладу нервової систе-
ми, безсонні, гіпертонічній хворобі й стенокар-
дії.

Як зовнішній засіб рутвицю застосовують для 
лікування запрілості між пальцями стоп, гнійних 
ран та інших захворювань шкіри.

В гомеопатії рослину застосовують при 
болісних менструаціях і як засіб, що покращує 
зір [6, 14-16].

Лікарські	форми
Трава рутвиці малої входить до складу суміші 

Здренко, яку застосовують в онкологічній прак-
тиці як симптоматичний засіб.

Настойка	внутрішньо. Використовують 70% 
настойку, яку готують у співвідношенні 1:10 (1 
частина рослини та 10 спирту), настоюють 2 тиж-
ні, періодично збовтуючи, проціджують. Вжива-
ють по 20 крапель 2-4 рази на день протягом 3-4 
тижнів для лікування гіпертонічної хвороби на 
початкових стадіях.

6
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Рис. 4. Берберин
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Настій	 трави.	 10,0 г трави заливають склян-
кою окропу. Вживають по 1 ст. л. 3-4 рази на 
день. Використовують також як зовнішній засіб. 
Обмивання настоєм (готують, як у попередньому 
прописі). Притаманні рослині токсичні властиво-
сті потребують обережності при її використанні.

Відвар. 1 ч. л. подрібненої сухої трави залива-
ють склянкою окропу, настоюють на водяній бані 
у закритій посудині 15 хв., 45 хв. охолоджують 
при кімнатній температурі, проціджують. Прий-
мають по 1 ст. л. 3-4 рази на день за 30 хв. до 
їди.

З давніх часів настій й відвар із трави та коренів 
рекомендували від головного болю, при перена-
пруженнях та як протиблювотний засіб [5, 6, 9].

Тибетська	медицина
Тибетська медицина використовує лікуваль-

ні властивості рутвиці смердючої для лікування 
водянки, набряків, гінекологічних захворювань 
та для зрощування сухожилля. Але основне за-
стосування – лікування гіпертонії та захворювань 
печінки. Сік, який виділяється коренем даної рос-
лини є хорошим засобом для лікування ран [5].

Токсичність	та	протипоказання
Рослина отруйна, тому лікування проводити 

лише за рекомендацією та під наглядом лікаря. 
При отруєнні потрібно промити шлунок вод-

ною суспензією активованого вугілля з розра-
хунку 30,0 г на 0,5-1 л води, або 0,1% розчином 

перманганату калію. Подальше лікування симп-
томатичне [5].

Висновки	
На	основі	результатів	дослідження	та	аналі-

зу	літературних	даних	щодо	поширення,	вміс-
ту	 біологічно	 активних	 речовин	 у	 надземній	
частині	Thalictrum foetidum,	основних	аспектів	
його	застосування	у	медицині	та	фармації	мож-
на	зробити	висновок,	що	Thalictrum foetidum	 є	
потенційно	перспективною	лікарською	росли-
ною	з	родини	жовтецеві,	а	її	лікарська	рослин-
на	 сировина	 є	 актуальним	 та	 перспективним	
об’єктом	 для	 подальших	 фармакогностичних	
досліджень.	

Рослина	 має	 багаторічний	 досвід	 вико-
ристання	в	народній	медицині	та	містить	у	собі	
цінні	 біологічно	 активні	 речовини,	 що	 свід-
чить	 про	 перспективи	 впровадження	 та	 ви-
користання	 Thalictrum foetidum як	 лікарської	
сировини	у	практичну	фармацію.	З	 огляду	на	
значний	 досвід	 застосування	 в	 народній	 ме-
дицині,	 на	 широкий	 спектр	 фармакологічної	
активності,	 вміст	 цінних	 біологічно	 активних	
сполук	Thalictrum foetidum є	перспективною	та	
цінною	 сировиною	 для	 одержання	 та	 вироб-
ництва	 фітохімічних	 препаратів	 та	 впровад-
ження	їх	у	практичне	застосування.
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THALICTRUM	FOETIDUM.	АНАЛІТИЧНИЙ	ОГЛЯД

Ключові	слова:	Thalictrum foetidum, поширення, ботаніч-
ний опис, біологічно активні речовини, фармакологічна дія.

У статті представлено узагальнені результати проведе-
ного аналізу даних літературних джерел щодо ботанічного 
опису, ареалу поширення, вмісту біологічно активних спо-
лук, фармакологічної активності та аспектів використання 
Thalictrum foetidum у фармації та медицині. Встановлено 
перспективи проведення фармакогностичних, фармаколо-
гічних досліджень рослини, базуючись на результатах про-
веденого аналізу.

У.	П.	Журавель	,	Ю.	Т.	Конечный,	А.	С.	Крвавыч,	
Р.Т.	Конечна	

THALICTRUM	FOETIDUM.	АНАЛИТИЧЕСКИЙ	
ОБЗОР

Ключевые	 слова:	Thalictrum foetidum, распространение, 
ботаническое описание, биологически активные вещества, 
фармакологическое действие.

В статье представлены результаты проведенного анализа 
данных литературных источников по ботаническому опи-
санию, ареалу распространения, содержания биологически 
активных соединений, фармакологической активности и 
аспектов использования Thalictrum foetidum в фармации и 
медицине. Установлено перспективы проведения фармаког-
ностических, фармакологических исследований растения, 
основываясь на результатах проведенного анализа.

U.	Zhuravel,	Yu.	Konechnyi,	A.	Krvavych,	R.	Konechna

THALICTRUM	FOETIDUM.	ANALYTICAL	REVIEW

Key	 words:	 Thalictrum foetidum, distribution, botanical 
description, biologically active substances, pharmacological 
action.

The article presents the generalized results of the analysis 
of literature data on botanical description, distribution area, 
the content of biologically active compounds, pharmacological 
activity, and aspects of Thalictrum foetidum use in pharmacy and 
medicine. Prospects for pharmacognostic and pharmacological 
studies of the plant are established, based on the results of the 
analysis.
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