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ЗАСТОСУВАННЯ РОДОВИКА ЛІКАРСЬКОГО
У НАРОДНІЙ І ОФІЦІЙНІЙ МЕДИЦИНІ —
БАЗИС НОВИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ РОЗРОБОК
Л. І. Шульга, К. С. Безкровна, І. Г. Пересадько
Національний фармацевтичний університет, м. Харків,
Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, м. Харків

Вступ. Актуальними є дослідження з розробки нових рослинних
ліків.
Мета. Розгляд використання родовика кореневищ та коренів у
народній і офіційній медицині, а також перспектив розробки лікарських засобів (ЛЗ).
Матеріали і методи. Опрацьовувалися інформаційні ресурси
при застосуванні методів систематизації, аналізу та узагальнення.
Результати і висновки. Родовика кореневища та корені — здебільшого складова зборів народної медицини для гастроентерології, об’єкт фармакологічних та технологічних досліджень науковців зі
створення і вивчення ЛЗ. Використання родовика кореневищ та коренів у народній та офіційній медицині уможливлює розробку нових
гастроентерологічних ЛЗ.
Ключові слова: родовик лікарський, лікарська рослинна сировина, фітотерапія, народна медицина.
Вступ. Одним з напрямків створення лікарських препаратів з
рослинної сировини є розробка лікарських засобів (ЛЗ) на основі
лікарських рослин, які мають різноспрямовану фармакологічну дію.
Численними науковими дослідженнями доведено, що вітчизняними
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та закордонними вченими здійснюється поглиблене вивчення біологічно активних речовин (БАР) лікарської рослинної сировини (ЛРС),
спектру її фармакологічної дії, встановлюються кореляційні зв’язки
структурних особливостей БАР з їх фармакологічною цінністю, порушуються питання застосування як виділених нових субстанцій, так і
препаратів на їх основі у медичній практиці [2-5; 13; 17; 21; 24; 27].
Вищенаведене підкреслює актуальність визначення та опрацювання перспективних рослинних об’єктів, одним з яких є родовик лікарський (Sanguisorba officinalis L.), сировина якого — кореневища
та корені: часто розгалуджені, товсті, короткі, веретеноподібної або
циліндричної форми з додатковими коренями (близько 5-25 см завдовжки і до 2 см у діаметрі) із червонувато-коричневою або чорнувато-коричневою поверхнею, в’яжучого смаку, які заготовляють восени
[1; 10; 11; 15; 16].
Мета роботи — висвітлення застосування родовика кореневищ
та коренів у народній та офіційній медицині, окреслення перспектив
створення препаратів на його основі.
Методи та матеріали дослідження. Для дослідження обрані
Державний реєстр лікарських засобів України, друковані та електронні інформаційні видання (наукові журнали, енциклопедії, довідники,
атласи лікарських рослин, травники), прописи зборів народної медицини. У роботі використані методи систематизації, аналізу та узагальнення.
Результати. Цілющі властивості родовика кореневищ та коренів
визначаються його хімічним складом: переважно дубильні речовини
пірогалової групи (12–13 % у кореневищах та 16–17 % у коренях),
вільні кислоти галова та елагова, сапоніни (до 4,5 %), стерини, флавоноїди (кверцетин, кемпферол та ін.), ефірна олія, гіркі речовини,
кислота аскорбінова тощо [16; 19].
Багатогранність складу рослинної сировини обумовлює її використання як у офіційній, так і у народній медицині [6; 8; 9; 11; 12;
15; 22]. У китайській народній медицині надземна частина родовика
лікарського застосовується аналогічно підземній у якості гемостатичного та ранозагоювального засобу, у тибецькій — протистоцидного,
у Кореї листя родовика лікарського рекомендується для лікування
артриту, невралгії, блювоти, діареї та при укусах змій. У давнину родовик використовувався як один з протипухлинних засобів [8; 18].
У народній медицині родовика кореневища та корені застосовують
у формі водних витяжок та рідких екстрактів як кровоспинний, в’яжучий, ангіоспастичний, болезаспокійливий засіб. Існують відомості
щодо використання родовика як протиастматичного засобу. Зазначається, що йому притаманні антиоксидантні та імуномодулюючі властивості, що також пов’язано із вмістом БАР [20; 21; 23; 24; 25; 26].
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Родовик лікарський завдяки наявності дубильних речовин та
вітаміну К поєднує кровоспинні властивості із вираженною протизапальною та антимікробною дією, що можна пояснити зниженням
життєдіяльності бактерій під впливом танінів його складу у зв’язку
із зменшенням розміру багаточисленних джгутиків бактерій, втратою
ними рухливості, що загальмовує фіксацію бактерій на клітинах епітелію [3]. Дослідженнями in vitro встановлено виражену дію екстрактів родовика лікарського проти Escherichia coli, доведено бактерицидний вплив на мікроорганізми дизентерійної і паратифозної групи,
згубну дію на найпростіші організми [12].
Народна медицина пропонує застосування водних витяжок з родовика кореневищ та коренів зовнішньо при стоматитах, кон’юктивитах, ранах, опіках. Внутрішньо — рекомендує вживати при ангіні,
виразці шлунка, шлункових та кишкових кровотечах, діареї. Завдяки
антисептичній здатності ЛРС родовика використовують внутрішньо
для лікування запальних захворювань жіночих статевих органів, а
також вводять ректально при запальних захворюваннях нижнього
відділу статевих органів [2].
Проаналізувавши джерела інформації щодо застосування родовика кореневищ та коренів у народній медицині, нами було сформовано дві таблиці (табл. 1 і табл. 2). За даними табл. 1 відмічаємо, що
збори народної медицини, однією із складових яких є ЛРС родовика
лікарського, застосовуються у формі водних витяжок у стоматології,
дерматології, пульмонологічній та гінекологічній практиці, але значно ширше зустрічаються збори гастроентерологічної спрямованості
(табл. 2) [7].
Таблиця 1

Збори народної медицини з ЛРС родовика лікарського
для використання у стоматології, дерматології, пульмонології
та гінекології
№з/п

1.

Складові збору,
частини

Берези листя — 2
Родовика кореневища та
корені — 3
Гірчака трава — 3
Льону насіння — 4
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Спосіб приготування,
застосування

3 ст. л. подрібненої суміші
залити 1 л кип’яченої води
кімнатної температури
нагрівати на водяній
бані протягом 30 хв,
настояти 10 хв, процідити.
Полоскати ротову
порожнину по 30 мл 3-4
рази на день

Показання

Стоматит
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Продовження табл. 1
№з/п

Складові збору,
частини

Спосіб приготування,
застосування

Показання

2.

Цикорію корені — 3
Родовика кореневища та
корені — 2
Гравілату трава — 2
Меліси листя — 2
Тополі бруньки — 3

4 ст. л. подрібненої суміші
залити 600 мл кип’яченої
води кімнатної температури, нагрівати на киплячій
водяній бані 10 хв, додати
1 ст. л. подрібненого алтеї
кореня і настояти 4 години.
Робити примочки на уражені міста 2 рази на добу

Дерматит

3.

Родовика кореневища та
корені — 3
М’яти листя та трава — 2
Подорожника листя — 4
Споришу трава — 4
Деревію трава або
квітки — 2
Хвоща трава — 2
Алтеї корені — 3
Щавлю корені — 2
Кропиви листя — 4

3 ст. л. подрібненої суміші залити на ніч 600 мл
кип’яченої води та настояти до ранку. Підігрівати
на водяній бані 15 хв не
доводячи до кипіння. Настоювати 10 хв, процідити.
Вживати при кровотечі (у
3-4 прийоми).

Абсцес
легень

4.

Цмину суцвіття — 2
Буквиці трава — 2
Верби кора — 2
Споришу трава — 3
Дуба кора — 2
Кропиви листя — 3
Родовика кореневища та
корені — 2
М’яти трава та листя — 3

3 ст. л. подрібненої суміші залити на ніч 200 мл
холодної кип’яченої води
та настояти до ранку. На
водяній бані довести до
кипіння. Настояти 30 хв,
процідити. Випити за 3-4
прийоми при кровотечі

Абсцес
легень

5.

Росички трава — 0,5
Родовика кореневища та
корені — 4
Кропиви корені — 2
Меліси листя — 4
Шипшини плоди — 4
Дуба гали — 2

2 ст. л. подрібненої суміші
залити 200 мл кип’яченої
води кімнатної температури та нагрівати на водяній
бані 5 хв. Настояти 4 години, процідити. Пити по
50 мл за 20 хв до їди, як
кровоспинний засіб. Курс
лікування 2-3 місяці.

Абсцес
легень
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Закінчення табл. 1
№з/п

6.

7.

Складові збору,
частини

Родовика кореневища та
корені — 2
Барбарису листя –1
Меліси листя — 2
Шипшини плоди — 2

Перстачу кореневища —
1
Кропиви корені — 1
Споришу трава — 1
Вересу надземна
частина — 1
Шипшини плоди — 1
Родовика кореневища та
корені — 1
Деревію трава або
квітки — 1
Дуба гали — 1

Спосіб приготування,
застосування

3 ст. л. подрібненої суміші
залити 600 мл кип’яченої
води кімнатної температури, нагрівати на киплячій
водяній бані протягом
15 хв, додати 1 ст. л. кропиви глухої квітки та подрібненого алтеї кореня,
настояти 5 годин. Пити
по 70-100 мл через добу
перед сном протягом 1-1,5
місяці
2 ст. л. подрібненої суміші
залити 200 мл кип’яченої
води кімнатної температури, нагрівати на киплячій
водяній бані протягом 30
хв, настояти 10 хв, процідити. Застосовувати для
спринцювання зранку та
перед сном.

Показання

Маткова
кровотеча

Вульвовагініт

Отримані водні витяжки з ЛРС родовика лікарського (за наведеними у табл. 2 прописами зборів) рекомендують при виразках шлунку
та дванадцятипалої кишки, шлункових та кишкових кровотечах, діареї та гострому коліті.
Спостерігаємо, що найчастіше у зборах у поєднанні з ЛРС родовика
лікарського зустрічається ЛРС таких лікарських рослин як перстач прямостоячий, шипшина травнева, кропива дводомна та алтея лікарська.
Наступний крок — розгляд ЛЗ на основі родовика кореневищ та
коренів у офіційній медицині.
На підставі аналізу даних Державного реєстру лікарських засобів
України встановлено, що родовика кореневища та корені є складовою
препарату «Ангінофіт» (ПрАТ «Ліктрави», Україна), що призначається
для лікування запальних захворювань порожнини рота і горла (гінгівіт,
пародонтит, афтозні ураження ротової порожнини, ларингіт, ангіна) [6].
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Таблиця 2

Збори народної медицини з ЛРС родовика лікарського
гастроентерологічної спрямованості
№
Складові збору,
з/п
частини
1. Родовика кореневища та
корені — 2
Гравілату трава — 1
Меліси листя — 1
Перстачу кореневища — 2
Кропиви листя — 2
Шипшини плоди — 2
2. Барвінку трава — 1
Родовика кореневища та
корені — 3

3. Перстачу кореневища — 2
Родовика кореневища та
корені — 3
Алтеї корені — 2
Шипшини плоди — 3
Кропиви листя — 2

4. Вільхи шишечки — 2
Родовика кореневища та
корені — 3
Кропиви листя — 1
Еспарцету трава — 2
Шипшини плоди — 3

5. Грициків трава — 2
Родовика кореневища та
корені — 3
Кропиви квітки — 2
Шипшини плоди — 3
Кукурудзи стовпчики з
178

Спосіб приготування,
застосування
4 ст. л. подрібненої суміші залити 400 мл кип’яченої води кімнатної температури та нагрівати
на водяній бані 10 хв, додати
1 ст. л. подрібненого алтеї кореня, настояти не менше 4 годин,
процідити. Вживати при кровотечі у 4 прийоми протягом доби.
4 ст. л. подрібненої суміші залити
500 мл кип’яченої води кімнатної
температури та нагрівати на водяній бані протягом 15 хв, настоювати протягом 10 хв. Процідити,
додати 2 ст. л. подрібненого алтеї
кореня, настояти 4 години. Пити
холодним при кровотечі по 100
мл за 20 хв до їжі.
2 ст. л. подрібненої суміші залити 200 мл кип’яченої води
кімнатної температури та нагрівати на водяній бані протягом
30 хв, настоювати протягом 10
хв. Процідити. Застосовувати
холодним по
100 мл за 20 хв до їжі при
шлунковій кровотечі.
2 ст. л. подрібненої суміші залити 200 мл кип’яченої води
кімнатної температури та настоювати протягом 12 годин. Нагрівати на водяній бані протягом
15 хв, настояти при кімнатній
температурі протягом 10 хв.
Процідити. Пити по 40-50 мл за
20 хв до їжі при кровотечі.
2 ст. л. подрібненої суміші залити 200 мл кип’яченої води
кімнатної температури, нагрівати на киплячій водяній бані
протягом 30 хв, настояти при
кімнатній температурі 10 хв,

Показання
Виразка
шлунку і
12-ти палої
кишки,
шлункова
кровотеча
Виразка
шлунку і
12-ти палої
кишки

Виразка
шлунку і
12-ти палої
кишки,
шлункова
кровотеча

Виразка
шлунку і
12-ти палої
кишки

Виразка
шлунку і
12-ти палої
кишки
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Продовження табл. 2
№
з/п

Складові збору,
частини
приймочками — 2

6. Цмину суцвіття — 2
Буквиці трава — 2
Верби кора — 2
Споришу трава — 3
Дуба кора — 2
Кропиви корені — 3
Родовика кореневища та
корені — 2
М’яти листя та трава — 1
7. Черемхи плоди — 1
Родовика кореневища та
корені — 2
Кропиви корені — 2
Меліси листя — 4
Шипшини плоди — 2

Спосіб приготування,
застосування
процідити. Застосовувати по 70
мл за 20 хв до їжі при кровотечі.
3 ст. л. подрібненої суміші залити 500 мл окропу і настояти
протягом 5 год. Процідити.
Пити охолодженим до кімнатної температури. Вжити у 3-4
прийоми.

2 ст. л. подрібненої суміші залити 200 мл кип’яченої води кімнатної температури, настоювати
12 годин. Нагрівати на водяній
бані 15 хв, настояти при кімнатній температурі 10 хв. Процідити. Вживати по 50-100 мл за 20
хв до їжі при кровотечі.
2 ст. л. подрібненої суміші зали8. Подорожника листя — 2
ти 200 мл кип’яченої води кімПерстачу кореневища — 2
натної температури, нагрівати на
Родовика кореневища
та корені — 2
водяній бані 30 хв, додати 1 ст. л.
Меліси листя — 2
подрібненого алтеї кореня, наКропиви листя — 1
стояти 4 години. Пити по 70 мл 5
Шипшини плоди — 2
разів на добу при кровотечі.
9. Перстачу кореневища — 2
2 ст. л. подрібненої суміші залиКропиви листя — 2
ти 200 мл прохолодної кип’ячеВересу надземна частина — 4 ної води, нагрівати на киплячій
Споришу трава — 4
водяній бані протягом 30 хв,
Деревію трава або квітки — 2 настояти при кімнатній темпеРодовика кореневища та
ратурі протягом 10 хв. Процідикорені — 4
ти. Застосовувати по 50-70 мл
Шипшини плоди — 2
за 20 хв до їжі і перед сном при
Селери листя та черешки — 2 кровотечі.
10. Стокроток трава — 2
2 ст. л. подрібненої суміші залити 200 мл кип’яченої води кімДуба гали — 2
натної температури та нагрівати
Родовика кореневища та
на водяній бані протягом 30
корені — 4
хв, додати 1 ст. л. подрібненого
Кропиви корені — 2
алтеї кореня і настояти 10 хв.
Шипшини плоди — 4
Відвар пити охолодженим по 50
Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО
імені П. Л. Шупика 27/2017

Показання

Виразка
шлунку і
12-ти палої
кишки

Виразка
шлунку і
12-ти палої
кишки

Виразка
шлунку і
12-ти палої
кишки

Виразка
шлунку і
12-ти палої
кишки

Виразка
шлунку і
12-ти палої
кишки,
кишкова
кровотеча
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Закінчення табл. 2
№
з/п

Складові збору,
частини

11. Родовика кореневища та
корені — 3
М’яти трава і листя — 1
Подорожника листя — 4
Споришу трава — 4
Деревію трава або квітки — 2
Хвоща трава
(період бутонізації) — 2
Шавлії листя — 3
Щавлю корені — 2
Кропиви квітки — 4
12. Перстачу кореневища — 1
Родовика кореневища та
корені — 1
Грициків трава — 2

13. Чорниці плоди — 2
Перстачу кореневище — 2
Родовика кореневища та
корені — 3
Подорожника листя — 2
Очанки трава — 2

Спосіб приготування,
застосування
мл 4-5 разів на добу через 2 год
після їжі при кровотечі.

Показання

3 ст. л. подрібненої суміші залити 500 мл гарячої води, настояти 5 год. Процідити. Випити за
3-4 прийоми.

Виразка
шлунку і
12-ти палої
кишки

1 ст. л. подрібненої суміші
залити 200 мл кип’яченої
води кімнатної температури
нагрівати на киплячій водяній
бані протягом 30 хв, настояти
протягом 10 хв при кімнатній
температурі, процідити. Застосовувати охолодженим до кімнатної температури по 100 мл
протягом дня.
1 ст. л. подрібненої суміші залити 200 мл кип’яченої води кімнатної температури, нагрівати
на водяній бані протягом 30 хв,
настоювати при кімнатній температурі 10 хв. Процідити, додати 1 ст. л. подрібненого алтеї
кореня, настоювати 4 год. Пити
по 50 мл за 20 хв до їжі.

Діарея
вірусна

Коліт гострий

Родовика кореневища та корені є у переліку фітопрепаратів для
лікування та профілактики гінгівітів [5].
Також на фармацевтичному ринку України представлені:
– добавка дієтична «Стоматоклін» (ТОВ «Фармацевтична фірма
«Вертекс» спільно із ДП «ДНЦЛЗ», Україна), створена на основі родовика кореневищ та коренів, аїру кореневищ, бадану кореневищ,
дягелю кореневищ і коренів, календули квіток, гадючника трави, троянди квіток, ромашки квіток, яка призначена для зовнішнього засто180
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сування у стоматології для лікування запальних захворювань слизової оболонки порожнини рота;
– краплі родовика (ТОВ «НВО «ФітоБіоТехнології», Україна), які
сприяють покращенню роботи шлунково-кишкового тракту, нормалізації випорожнення при розладах шлунково-кишкового тракту, виявляють в’яжучу та протизапальну дію;
– фіточай родовика кореневищ та коренів (ТОВ «НВО «ФітоБіоТехнології», Україна) для використання при розладах менструального циклу, дизентерії, холециститі, болю в животі, різноманітних
патологіях кишківника, геморої, лікуванні ерозії шийки матки, кровоточивих і гнійних ран, пролежнів та виразок на ногах.
У групі лікарських рослин, що застосовуються при запальних
захворюваннях у гінекології як кровоспинний засіб є родовик лікарський, який проявляє і протизапальний ефект при лікуванні означених патологічних станів.
Науковцями на моделі спирто-преднізолонової виразки шлунку доведено, що екстракт родовика лікарського чинив виражену гемостатичну дію і тому може бути рекомендований як гемостатичний засіб для
профілактики та лікування шлунково-кишкових кровотеч виразкового
генезу. Означену фармакологічну дію пов’язують з високим вмістом поліфенольних сполук ЛРС, оскільки дана група БАР здатна формувати
зв’язки за донорно-акцепторним механізмом із гідроксилами плазмових факторів зсідання крові, отже впливати на систему гемостазу [14].
Вченими кафедри терапевтичної стоматології факультета післядипломної освіти Львівського національного медичного університета імені Данила Галицького розроблено і апробовано фітозасіб під
умовною назвою «Фемодент» на основі материнки трави, медунки лікарської трави, софори японської плодів, родовика лікарського кореневищ та коренів, меліси трави, кропиви дводомної листя, м’яти перцевої листя. Завдяки збалансованому комплексу БАР «Фемодент»
виявляє антимікробну, протигрибкову та капілярозміцнюючу дію [4].
Одним з напрямків роботи кафедри загальної фармації та безпеки ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету є створення нових препаратів для стоматологічної практики, в рамках якого були проведені
дослідження з розробки настойки під умовною назвою «Касдент»,
яку отримали з родовика кореневищ та коренів, аїру кореневищ та
солодки коренів, що виявляє протимікробну, антифунгальну, антиоксидантну (антисупероксидну, антирадикальну, хелатуючу), мембраностабілізувальну, пародонтопротекторну дію та передбачається
для лікування запальних захворювань порожнини рота [19; 26; 27].
Висновки. У огляді висвітлено використання родовика лікарського у народній та офіційній медицині. Встановлено, що родовиЗб. наук. прац. співробіт. НМАПО
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ка кореневища та корені є складовою незначної кількості лікарських
препаратів, добавок дієтичних та здебільшого входять до зборів,
яку народна медицина пропонує для лікування стоматологічних, гінекологічних, дерматологічних та гастроентерологічних хвороб. Викладені дані підтверджують виправданість подальших досліджень зі
створення ЛЗ на основі родовика кореневищ та коренів для гастроентерологічної практики.
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Применение кровохлебки лекарственной
в народной и официальной медицине —
базис новых фармацевтических разработок
Л. И. Шульга, К. С. Безкровная, И. Г. Пересадько
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков,
Институт повышения квалификации специалистов фармации, г.
Харьков

Введение. Актуальны исследования по созданию новых растительных лекарств.
Цель. Рассмотрение использования кровохлебки корневищ и
корней в народной и официальной медицине, перспектив разработки лекарственных средств (ЛС).
Материалы и методы. Обрабатывались информационные ресурсы при применении методов систематизации, анализа и обобщения.
Результаты и выводы. Кровохлебки корневища и корни, большей частью, составляющая сборов народной медицины для гастроэнтерологии, объект фармакологических и технологических исследований ученых по созданию и изучению ЛС. Применение кровохлебки
корневищ и корней в народной и официальной медицине открывает
возможности разработки новых гастроэнтерологических ЛС.
Ключевые слова: кровохлебка лекарственная, лекарственное
растительное сырье, фитотерапия, народная медицина.

Use of greater Burnet in folk and official medicine —
baseline of new pharmaceutical development
L. I. Shulga, K. S. Bezkrovna, I. G. Peresadko
National University of Pharmacy, Kharkiv,
Institute of Pharmacy Professionals Qualification Improvement, Kharkiv

Introduction. The research on the creation of new herbal medicines
is highly relevant.
Aim. To study the use of Burnet rhizomes and roots in folk and official
medicine and drug development prospects.
Materials and methods. Information resources were processed
using methods of systematization, analysis and generalization.
Results and conclusions. Burnet rhizomes and roots are
ingredients mostly for gastroenterology in folk medicine and the subject
of pharmacological and technological research on creating and studying
drugs. The application of Burnet rhizomes and roots in folk and official
medicine makes it possible to develop new gastroenterological drugs.

184

Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО
імені П. Л. Шупика 27/2017

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
Key words: Greater Burnet, medicinal plant raw materials,
phytotherapy, folk medicine.
Відомості про авторів:
Шульга Людмила Іванівна — доктор фармацевтичних наук,
професор, завідуюча кафедрою загальної фармації та безпеки ліків
Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету. Адреса: м. Харків, Майдан Захисників України 17, тел.: (057) 732 27 98
Безкровна Катерина Сергіївна — аспірант кафедри загальної
фармації та безпеки ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету. Адреса: м. Харків, Майдан Захисників України 17, тел.: (057) 732 27 98
Пересадько Ірина Геннадіївна — кандидат фармацевтичних
наук, доцент кафедри загальної фармації та безпеки ліків Інституту
підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету. Адреса: м. Харків, Майдан Захисників
України 17, тел.: (057) 732 27 98

Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО
імені П. Л. Шупика 27/2017

185

