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З

апальні захворювання передміхурової залози у чоловіків
характеризуються попереднім інфікуванням мікробною
флорою, більшу частку з яких складають статеві інфекції. Го"
ловною нозологією вважають хронічний простатит (ХП), що
у більшості випадків складається з абактеріальних форм і є
одним з найбільш поширених у світі захворювань сечостате"
вої системи у чоловіків.
Наслідками ХП є ускладнення, що спричиняють тимча"
сову втрату непрацездатності, чоловіче безпліддя, сексуальні
порушення та призводять до розвитку доброякісної гіпер"
плазії передміхурової залози (ДГПЗ) в осіб середнього та
літнього віку.
Збільшення загального рівня наведених вище випадків
патології передміхурової залози накладає відбиток на пас"
порт здоров’я нації та має певні соціально"економічні
наслідки [1]. Патогенетичні аспекти даного захворювання є
визначеними не повністю, хоча завдяки відкриттю ме"
ханізмів фармакологічного впливу на "адренорецептори,
феномену корекції 5"редуктазної активності, можливостям
впливу рослинних субстанцій на мікробний пейзаж уропато"
генів, ми маємо позитивний досвід лікування сучасними
фітофармакологічними препаратами.
За останні 20 років з’явилася значна кількість мульти"
центрових мета"аналізів, з доказами позитивного впливу
фітотерапії у випадках ХП та ДГПЗ. У разі останнього, ха"
рактер медичної допомоги набув примусово малоінвазивного
характеру, тому відкриті оперативні втручання з високим
рівнем післяоперативних ускладнень стали значно менш ак"
туальними.
Необхідність раннього початку лікування ХП полягає як
у розвитку швидкого покращання стану хворого (з відбитком
на соціальній та статевій активності), так і в запобіганні роз"
витку ускладнень таких станів. Науковці зазначають зрос"
тання випадків малігнізації у разі запального або добро"
якісного проліферативного захворювання передміхурової за"
лози (ПЗ) [2, 3].
Використання фітопрепаратів є однією з визнаних моде"
лей лікування захворювань ПЗ у світі. Є безліч рослинних
субстанцій, що з давнини застосовують з метою покращання
акту сечовипускання та посилення статевих можливостей
чоловіка. У чоловіків після 30 років актуальності часто набу"
ває проблема розладів сечовипускання, яка здатна змінити
соціальні аспекти життя та порушувати його якість.
Найбільш поширеними у світі та визнаними компонента"
ми моно" або комбінованої лікарської форми, що застосову"
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ють при ХП та доброякісних проліферативних захворюван"
нях ПЗ, є екстракт сабалю (карликова пальма Serenoae
repens), екстракт кропиви собачої, екстракт насіння гарбуза
звичайного (Cucucrbitae pepo) [4], слива африканська
(Pygeum africanum) тощо.
Крім того, існують рослинні субстанції, що виконують
допоміжну роль, але у композитах із наведеними вище ком"
понентами сприяють посиленню дії останніх через унікальні
фармакологічні ефекти. Такими засобами можна вважати зо"
лотарник звичайний, толокнянку, хвощ польовий, листя оси"
ки, лапчатку гусячу тощо. Антипроліферативні якості
провідного компонента посилюються завдяки впливу на
різні патогенетичні ланки як хронічного інфекційно"запаль"
ного процесу та ДГПЗ. Так, високий вміст природних саліци"
латів екстракту листя осики сприяє антифлогогенному ефек"
ту в залозах, використання золотарника та хвоща зменшує
сольову імпрегнацію в органах сечової та статевої систем, ан"
тизапальний ефект є притаманним толокнянці та ін.
Досить відомим засобом лікування урологічних захворю"
вань є екстракт золотарника звичайного [5]. Цей засіб є ши"
роко дослідженим протягом понад 70 років, використо"
вується в офіцинальній, нетрадиційній та гомеопатичній
практиці, у вигляді моно" та комбінованих препаратів [6].
Представники рослинного виду Solidago використовува"
ли у фармакотерапії Європи протягом віків, у якості компо"
нента урологічних та протизапальних лікарських засобів. Зо"
лотарник канадський у своєму вмісті має широкий спектр
флавоноїдів, сапонінів, гідроксициннаматів та мінеральних
елементів, що визначають його протизапальні, спазмолітичні
та сечогінні властивості.
За найбільш перспективні активні субстанції Solidago
вважають флавоноїди кверцетин, кемпферол та ізорхамне"
тин, які тісно пов’язані з цукровими компонентами, кафе"
олхініновою та кафеолшикімовою кислотами.
Активними хімічними формами виступають кверцетин"
3"О"бета"глюкозид (ізокверцитрин), кверцетин"3"О"бета"
галактозид (гіперозид), кверцетин"3"О"бета"рамнозид
(кверцитрин), кверцетин"3"О"бета"rutinoside (рутн), кемп"
ферол"3"О"бета"рамнозид (afzelin), кемпферол"3"О"бета"
rutinoside (nicotiflorin), caffeoil"хінна кислота (хлорогеновая
кислота), кверцетин"3"О"глюкозид бета"(ізокверцитрин),
кверцетин"3"/ 6 «"O"ацетил " / " бета"glucopiranoside, квер"
цетин"3"О"бета"rutinoside (рутин), кемпферол, кемпферол"
3" О"бета"глюкозид (астрагалін), кемпферол"3"/ 6 «"O"аце"
тил " / " бета"glucopiranoside, isorhamnetin, isorhamnetin"3" /
6» "O"ацетил " / " бета"glucopiranoside, isorhamnetin"3"О"бе"
та"rutinoside (narcissin), хлорогенова кислота, глюкозид ка"
феолшикимової кислоти.
За даними деяких авторів [7], фітохімічні характеристи"
ки сортів золотарника не є відповідними один до одного, то"
му використання рослинної сировини офіцинальною меди"
циною Європи та Америки, суворо регламентується згідно з
результатами понад 50 років фармакологічних досліджень.
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За сучасними даними ефекти Solidago полягають у
розвитку протимікробної дії у вигляді помірної чи висо"
кої активності етанолового та метанолового екстрактів до
широкого спектра уропатогенів у вигляді грампозитивних
(золотистого стафілокока, епідермального стрептокока,
мікрокока тощо), грамнегативних бактерій (ешеріхія колі,
протеус міробіліс та вульгаріс, сіньогнійна паличка) та
грибів (аспергіліс нігер, кандіда) [8, 9]. Сучасні дані
свідчать про можливість впливу екстракту Solidago vir"
gaurea на пригнічення фактора вірулентності та умов
гіфіфазного переходу біоплівок дріжджів Candida albicans
завдяки [10].
Виділення дев’яти дитерпенів з екстракту Solidago зви"
чайного за допомогою ЯМР"спектроскопії встановило на"
явність у нього помірних антибактеріальних властивостей у
відношенні золотистого стафілокока [26]. Аналіз антибак"
теріальної активності золотарника звичайного визначив його
добрі антибактеріальні властивості з певним потенціалом до
грампозитивних штамів уропатогенів [27].
Протизапальний ефект екстракту золотарника встанов"
лено за результатами експериментальних досліджень з інду"
кованими запальними вогнищами на шкірі щурів, продемон"
стровано позитивний вплив на зниження рівня маркера запа"
лення – лейкоцитарної еластази та феномен стимуляції над"
нирковозалозних глюкокортикоїдів [11].
На думку вчених, протизапальні властивості Solidago (як
і осики) зумовлені вмістом саліцилатів із впливом на каскад
арахідонової кислоти. Компонентом протизапальної дії
Solidago є його анальгетичний ефект завдяки високому
вмісту в сировині фенолових глікозидів типу лейокарпозиду,
що визначав ефективність, подібну до такої у представників
групи неспецифічних протизапальних засобів амінофеназо"
ном [12]. Спазмолітична дія золотарника звичайного у
клінічних дослідженнях in vitro відповідала 14,7% від 100%
еталону папаверину гідрохлоріду, що зумовлювалося
здатністю неконкурентної блокади М2–М1 – мускаринових
рецепторів [13].
Імунологічна протекція екстракту золотарника полягає у
стимуляції функцій макрофагів з активацією натуральних
кілерів (NK"клітини), що дозволяє його використовувати
для терапії інфекційних станів [14–16].
Наведені вище ефекти визначали також і антиоксидант"
ними властивостями Solidago in vitro, що полягали у
пригніченні певних маркерів ліпопероксидації (ксантинок"
сидаза, ліпооксигеназа та ін.) [17].
Екстракти Solidago у клінічних випробуваннях характе"
ризувалися розвитком спазмолітичної, гіпотензивної та се"
чогінної дії [18].
Введення перорально флавоноїда золотарника звичайно"
го щурам активувало сечогінну діяльність, з підсиленням
нічного діурезу на 57–88%, зменшувало екскрецію калію та
натрію вночі та збільшувало виділення кальцію з сечею [19].
Тестування різних аптечних форм рослинних екстрактів
(відвари, настої та спиртові настойки) Solidago за допомогою
спектрофотометрії, рідинної хроматографії та капілярного
електрофорезу дали можливість оцінити воднево"донорські
властивості активації аскорбінової кислоти та аско"
робіноїдів, що спряло покращанню антиоксидантного стану
у разі запалення.
Хлорогенова кислота, кверцетин"3"О"бета"D"rutinoside,
кверцетин"3"О"бета"D"галактозид, кверцетин"3"О"бета"D"
глюкозид, кверцетин"3"О"бета"D"рамнозид, кемпферол"3"О"
альфа"L"рамнозид та кверцетин було визначено як антиок"
сидантні протектори. Завдяки швидкості розчинення, дис"
персії та вивільнення флавоноїдів було зроблено висновок,
що настойка Solidago водна та спиртова (70% етанол) є
найбільш активними формами [20].
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Методом кислотного гідролізу та за допомогою 1D" і 2D"
ЯМР"спектроскопічних методів, поряд із шістьома відоми"
ми флавоноїдними глікозидами з листя Solidago altissima L.
було винайдено дві нові форми: кемпферол 3"О"бета"D"ribo"
furanosyl" (1 "> 6) "бета"D"глюкопіранозид (1) та кверцетин
3"О"бета"D"ribofuranosyl" (1 "> 6 ) "бета"D"глюкопіранозид
(2) [21].
Клінічні тестування Solidago проводили також з метою
визначення протипухлинної активності. Було встановлено,
що екстракт Solidago virgaurea визначав потужні цитоток"
сичні властивості на різних пухлинних клітинних лініях (рак
ПЗ людини – PC3, грудної залози – MDA435, меланома –
C8161 та невеликого раку легень – H520), при чому активна
фракція з молекулярною масою близько 40 000 знаходиться
головним чином у листі та є добре розчинною у воді.
Дослідження впливу водного розчину Solidago virgaurea
(5 мг/кг кожні 3 доби протягом 25 днів) на клітини раку ПЗ
AT6.1 у щурів, встановило перспективність застосування
його у якості допоміжного протипухлинного засобу з
мінімальною токсичністю [22].
За даними впливу екстракту Solidago virgaurea в експери"
менті з ізопротеренол"індукованою кардіотоксичністю у
щурів було встановлено, що Solidago має кардіопротекторну
дію. Він сприяє покращанню показників ліпідограми, змен"
шує рівень малонового діальдегіду, збільшує антиоксидант"
ний статус [23].
Використання сухого екстракту Solidago в таблетках
визнано перспективним у разі запальних станів у сечових
шляхах, з розвитком ефектів, аналогічних спиртовим роз"
чинам [24].
Існують повідомлення про ефективність додавання сухо"
го екстракту золотарника до гелю з кетопрофеном з метою
посилення анальгетичного та протизапального (протиревма"
тичного) ефектів при місцевому застосуванні [25], що
свідчить про багатовекторність антизапальних властивостей
даної субстанції
Одним з найбільш відомих компонентів фітопрепаратів
урологічного профілю в Європі, що застосовують при ХП та
ДГПЗ, є гарбузовий глобулін, отриманий з насіння Cucurbita
pepo. Науково підтверджено, що у гарбузовому глобуліні на"
явні понад 15 амінокислот, з яких пріоритетну роль має глу"
тамінова кислота, яка інгібує 5"редуктазу. За таким прин"
ципом інгібіції 5"редуктази діють і всі інші фармацевтичні
сполуки (екстракт сабалю, кропиви, сливи африканської),
які застосовують для лікування ДГПЗ та характеризуються
позитивним впливом на стан хворого у разі ХП. У чоловіків
після 40 років активність ферменту 5"редуктази є високою,
але роль гарбузового глобуліну (у вигляді фітостеролу) по"
лягає у конкурентному витіснені наведеного ферменту з по"
верхні андрогенчутливих рецепторів, тим самим перешко"
джаючи утворенню комплексу андроген–рецептор (каталіза"
тора процесу гіперплазії та підтримки запалення). Глу"
тамінова кислота також виступає активатором процесів
окисного дезамінування, в результаті якого амінокислоти
окиснюються до кетокислот, тим самим видаляючи субстрат
для синтезу тканинно"спеціфічних білків.
Насіння гарбуза є окремим джерелом фітостеролових
сполук кукурбітину, фітостеринів у вільній та зв’язаній
формі, сполук токоферолу, а також мінеральних речовини, у
тому числі селену. Так, є дані, що насіння гарбуза містить ак"
тивні сполуки визнаних нутрицевтиків – ізофлавони,
лікопіни, селен, цинк та "ситостероли [28].
Існують дослідження, присвячені антиканцерогенним
властивостям білкових фракцій 2S"альбуміну екстракту
Cucurbita pepo, який здатен моделювати інгібіцію трансляції
апоптозу в клітинних лініях грудної залози (MCF"7),
яєчників тератокарциномах (PA"1), раку ПЗ (РС"3 і DU"145)
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і гепатоцелюлярної карциноми (HepG2). Також цитотоксич"
ний ефект гарбуза було виявлено по відношенню до ДНК
гриба Fusarium oxysporum [29].
Протизапальні властивості екстракту листя осики вико"
ристовують з протизапальною метою при захворюваннях се"
чових шляхів ще з XVII сторіччя [30].
У всіх частинах Populus tremula (осики) міститься багато
ефірних олій, органічних кислот, гіркот, дубильних речовин,
фенольних глікозидів. Серед глікозидів особливо виділяють
саліцин, популін і саліпопулін. Саліцин окиснюється в ор"
ганізмі людини і перетворюється на саліцилову кислоту, що
має виражену дезінфікувальну дію при запаленнях нижніх
сечових шляхів. Фенольні глікозиди, які мають болезас"
покійливу і протизапальну дію, зменшують біль у ПЗ та
підвищену чутливість сечового міхура. Крім того, осика
спричиняє потогінний, жарознижувальний та сечогінний
ефекти. У світі препарати, до складу яких входить осика, за"
стосовують при гастритах, циститах, геморої, дизентерії то"
що. У народній медицині особливо широко застосовують
осикові бруньки, які заготовляють навесні, на початку
цвітіння рослини [31].

При визначенні знеболювальної та протизапальної ак"
тивності екстракту осики в осіб із захворюваннями сполуч"
ної тканини, встановлено можливість зменшення дози неспе"
цифічних протизапальних засобів [32]. Аналогічно високий
рівень протизапальної активності екстракт осики демонстру"
вав при хронічних запальних процесах слизової оболонки
шлунка, а його дія була еквівалентною алантоїну та гастро"
цепіну [33, 34]. Таким чином, через системний вплив на спо"
лучну тканину можна отримати позитивний протизапальний
ефект і у разі ХП.
Екстракт кори та листя осики є ефективним компонен"
том комбінованих протиревматичних засобів з протизапаль"
ною, протинабряковою, антиоксидантною та знеболюваль"
ною активністю, еквівалентною синтетичним інгібіторам
ЦОГ"2, що дає можливість зменшувати дозу останніх з висо"
ким профілем безпеки та комплаєнтності [35].
Комбінації наведених рослинних композитів, надані у
якісній лікарській формі, в разі активного використання у
практиці уролога, за наявності хронічного простатиту та не"
ускладнених випадків ДГПЗ є запорукою отримання добро"
го ефекту з високою комплаєнтністю [36].

Теоретическое обоснование эффективности
фитотерапии у мужчин с воспалительными
заболеваниями предстательной железы
И.И. Горпинченко, Ю.М. Гурженко, В.В. Спиридоненко

Theoretical substantiation of the effectiveness
of physical therapy in patients with prostatic
inflammation disease
I.I. Gorpynchenko, Y.M. Gurzhenko, V.V. Spiridonenko

В статье приведены некоторые теоретические обоснования, кото"
рые помогут практическому врачу оптимизировать лечение воспа"
лительного заболевания предстательной железы с помощью ком"
бинации экстрактов золотарника обыкновенного, листа осины
обыкновенной, порошка семян тыквы и тыквенного глобулина.
Ключевые слова: воспалительные заболевания предстательной железы, лечение, экстракт золотарника обыкновенного, экстракт листа осины обыкновенной, порошок семян тыквы, тыквенный глобулин.

The article presents the theoretical foundations to help the prac"
titioner to optimize the treatment of cases of prostatic inflamma"
tion disease using a combination of extracts of goldenrod ordi"
nary, common aspen leaf, powder pumpkin seeds and pumpkin
globulin.
Key words: prostatic inflammation disease, treatment, an extract of
goldenrod ordinary, common aspen leaf extract powder, pumpkin seeds,
pumpkin globulin.
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