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До цієї групи належать пер�

винні (ідіопатичні) гломеру�

лонефрити (ГН) – патологія з пер�

винним ураженням нирок; вторин�

ні ГН – ураження нирок за систем�

них хвороб сполучної тканини та

ін., а також унаслідок дії деяких

медикаментозних препаратів;

швидкопрогресуючий ГН (ШПГН).

Початок у молодому віці та прогре�

суючий перебіг хвороби, невпевне�

ність щодо результативності ліку�

вання, рання інвалідизація пацієн�

тів, несприятливий перебіг захво�

рювання, – далеко не вичерпний

перелік проблем, пов’язаних із ГН,

що виступає частою причиною

розвитку хронічної ниркової недо�

статності (ХНН). У Европі та США

ГН посідає 3�тє місце (12�20%)

після цукрового діабету й артері�

альної гіпертензії в структурі при�

чин розвитку хронічної хвороби

нирок (ХХН), пацієнти із термі�

нальною стадією якої потребуть за�

стосування методів замісної терапії

(гемодіалізу, перитонеального ді�

алізу, трансплантації нирки тощо).

Імунозапальні хвороби нирок

виникають за участю імунних меха�

нізмів. У випадку гострого після�

стрептококового ГН (ГПСГН)

утворюються антитіла через 10�12

днів після перенесеної інфекції,

у разі хронічного ГН відбувається

повільне утворення імунних ком�

плексів з антигена й антитіл до ньо�

го, за ШПГН антитіла утворюються

до гломерулярної базальної мемб�

рани (ГБМ) (аутоімунний процес).

Екзогенні й ендогенні антигени

індукують імунну відповідь із фор�

муванням і відкладанням антитіл

та імунних комплексів (анти�

ген–антитіло) в ГБМ клубочків ни�

рок і/або шляхом посилення клі�

тинно�опосередкованих імунних

реакцій. Нирковий клубочок відпо�

відає на імунне пошкодження пато�

логічними реакціями двох видів:

проліферацією клітин ниркового

клубочка (мезангіальних, ендотелі�

альних, епітеліальних) і синтезом

цими клітинами позаклітинного

матриксу. Обидва процеси супро�

воджуються активацією системи

комплементу з наступним хемотак�

сисом циркулюючих лейкоцитів,

синтезом різних хемокінів, цитокі�

нів і факторів росту, виділенням

протеолітичних ферментів, акти�

вацією коагуляційного каскаду,

утворенням надлишку активних

метаболітів кисню та ліпідних ме�

діаторних субстанцій. Активація

резидентних клітин посилює де�

структивні зміни в нирках. У по�

дальшому залежно від ступеня та

об’єму ураження спрямованість

процесу репарації може відбувати�

ся двома шляхами: регенерації та

фіброгенезу (рис. 1). На цій стадії

імунозапального процесу основну

роль відіграють фактори росту,

джерелом яких є макрофаги. Хемо�

таксис, активація та проліферація

фібробластів, стимуляція синтезу

позаклітинного матриксу та галь�

мування дії матриксруйнівних фер�

ментів відбуваються під впливом

фактора росту фібробластів, транс�

формуючого фактора росту β, інсу�

ліноподібного фактора росту 1, ін�

терлейкіна (IL) 1 та ін.

Основним субстратом фіброзу є

колаген, що входить до складу

не тільки колагенових фібрил і

ГБМ, але й аморфної речовини

сполучної тканини. Відомо понад

19 типів колагену. Найважливі�

шими для процесів репарації серед

них є 1 і 3 (продукти фібробластів,

що синтезуються в грануляціях під

час загоєння), 4 (нефібрилярний,

універсальний для всіх мембран,

у тому числі ГБМ, що синтезується

в ендотеліоцитах) та 5 (компонент

основної речовини та стінки судин,

також синтезується ендотелієм).

Процеси колагеногенезу та репара�

тивної стадії запалення регулюють�

ся низкою сигнальних молекул,

у першу чергу факторами росту

(рис. 2).

Дослідження останніх років

свідчать про важливе значення ре�

нін�ангіотензин�альдостеронової

системи (РААС) у процесах склеро�

зування, у тому числі ниркової па�

ренхіми. Гемодинамічні фактори,

що виникають паралельно, – сис�

темна та внутрішньогломерулярна

Імунозапальні хвороби нирок – гетерогенна група гломерулопатій, основою яких
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гіпертензія, гіперфільтрація, неф�

ротоксичний вплив протеїнурії,

апоптоз – також призводять до

ремоделювання гломерулярного та

і н т е р с т и ц і а л ь н о г о м а т р и к с у.

Персистенція процесів запалення

посилює гломерулосклероз та

інтерстиціальний фіброз, спостері�

гаються хронізація та прогресуван�

ня хвороби. Клінічно розрізняють

гострий ГН (ГГН), хронічний ГН

(ХГН) і ШПГН.

Гострий гломерулонефрит
ГГН – гостре двобічне захворю�

вання нирок імунозапального ха�

рактеру з переважним ураженням

ниркових клубочків, що виникає

через деякий час після бактеріаль�

ного, вірусного або паразитарного

захворювання. Проявляється про�

теїнурією різного рівня, що може

поєднуватися з гематурією (еритро�

цитурією), лімфоцитурією та ци�

ліндрурією, нефритичним або неф�

ротичним синдромом.

Класичним видом ГГН є гострий

дифузний проліферативний після�

стрептококовий ГН. На водянку,

що супроводжується змінами в ана�

лізах сечі, звернули увагу не так дав�

но. У другій половині XVII ст.

з’явилися спостереження про

зв’язок деяких водянок із хворо�

бами нирок. У 1827 р. англійський

лікар Річард Брайт, який вважа�

ється одним із засновників неф�

рології, описав клінічну картину

нефриту та патологоанатомічні змі�

ни в нирках. Надалі захворювання,

що супроводжувалися водянкою та

протеїнурією, стали називати хво�

робою Брайта (синоніми – гострий

нефрит, гостра альбумінурія та ін.).

У 1907 р. уперше Shick звернув

увагу на наявність латентного пері�

оду між скарлатиною та розвитком

ГГН.

У спорадичних та епідемічних

випадках ГПСГН зазвичай розви�

вається після інфекції верхніх ди�

хальних шляхів або захворювань

шкіри. Епідемічні спалахи часто

виникають у закритих спільнотах

або густонаселених районах.

Останніми десятиліттями конста�

товано зменшення частоти ГПСГН

у США, Великобританії та країнах

Центральної Європи, що пов’язу�

ють із поліпшенням умов життя та

покращенням здоров’я населення.

Поширеність ГГН в Україні коли�

вається від 4,0 до 17,1 випадка на

100 тис. населення.

У більшості випадків етіологічні

чинники хвороби невідомі. Кла�

сичний ГГН розвивається після

стрептококової інфекції (β�гемолі�

тичний стрептокок групи А, штами

М�типу 1, 2, 4, 12, 18, 25, 49, 55, 57

та 60) різноманітної локалізації –

ангіни, фарингіту, ураження шкі�

ри та ін.

Патологічні зміни в нирках ха�

рактеризуються проявами запален�

ня: інфільтрацією клубочків полі�

морфноядерними нейтрофілами,

еозинофілами, макрофагами; про�

ліферацією ендокапілярних клітин

в усіх клубочках або вогнищево;

утворенням півмісяців (скупчен�

ням клітин в капсулі Боумена);

імунні скупчення включають C3
в усіх хворих, IgG – у більшості

з них та IgA, IgM – у 10�20% паці�

єнтів. На електронній мікроскопії

вони мають вигляд великих субепі�

теліальних горбів на зовнішній по�

верхні ГБМ, також спостерігаються

субендотеліальні та мезангіальні

депозити. Морфологічним еквіва�

лентом ГГН є дифузний проліфера�

тивний ГН.

За класифікацією ІІ Національ�

ного з’їзду нефрологів України

(м. Харків, 23�24 вересня 2005 р.)

ураження нирок тривалістю до

3 міс, проявами якого є структурні

або функціональні порушення

органа з наявністю/відсутністю

зниження швидкості клубочкової

фільтрації, розцінюють як гострий

процес.

Перебіг і прогноз ГГН залежать

від віку пацієнта. У дітей вони від�

носно сприятливі, прогресування

Рис. 1. Загальнобіологічні процеси репарації тканин
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хвороби до термінальної стадії ХХН

відбувається менш ніж у 1% пацієн�

тів. У дорослих перебіг хвороби

ускладнюється супутньою патоло�

гією (цукровим діабетом, серцево�

судинними захворюваннями, хво�

робами печінки); захворювання

швидко прогресує, має місце не�

контрольована гіпертензія; морфо�

логічно спостерігаються екстрака�

пілярна проліферація, велика кіль�

кість півмісяців (A. Raff et al., 2005).

Можливий перебіг ГПСГН як

ШПГН і в дітей (W. Wong et al.,

2009). Смертність у гострий період

хвороби становить 2%. Персистую�

чі зміни показників аналізу сечі та

морфологічні зміни можуть збері�

гатися тривалий час. ГГН у 60% ви�

падків переходить у хронічну фор�

му. Досвід епідемії ГГН у Бразилії

(штат Nova Serrara, 1997�1998 рр.,

збудник Streptococcus zooepidemi�

cus, штам – збудник коров’ячого

маститу), де захворіли 253 особи,

показав, що через 5 років артері�

альна гіпертензія спостерігалася в

30% пацієнтів, у 49% знизилася

швидкість клубочкової фільтрації

<80 мл/хв/1,73 м2, у 22% спостері�

галася мікроальбумінурія. Загалом

у 57% пацієнтів була виявлена дис�

функція нирок.

Хронічний гломерулонефрит
ХГН – імуно� та генетично опо�

середковане двостороннє захворю�

вання нирок, різне за етіологією та

морфологічними проявами, з пер�

винним і переважним ураженням

ниркових клубочків та вторинним

залученням до патологічного про�

цесу інших елементів ниркової тка�

нини.

Перші системні клініко�морфо�

логічні уявлення про ХГН склалися

на межі ХІХ�ХХ ст. завдяки роботам

В. Фольгарда, Т. Фара (1914),

С.П. Боткіна та його учнів, які роз�

винули теорію Р. Брайта (1827).

У подальшому теоретичні уявлення

про ХГН збагатилися роботами,

автори яких підтвердили наявність

складних зв’язків між клубочками

та канальцями нирки. У 1934 р. була

створена імунологічна модель екс�

периментального ГН (Масугі), а в

1950 р. А. Кунс і М. Каплан вина�

йшли метод визначення антигенів

та антитіл, після чого були виявлені

антитіла до стрептококів на ГБМ.

Хворіють на ХГН переважно

чоловіки молодого віку. Найроз�

повсюдженішою морфологічною

формою є фокально�сегментарний

ГН, частка якого серед інших ти�

пів ГН становить 30�60%. Міні�

мальні зміни – основна форма ГН

у дитячому віці – у підлітків зустрі�

чається в 50%, у дорослих – у 10%

випадків.

Етіологія більшості форм ХГН

невідома, розвиток деяких форм за�

хворювання пов’язують з інфек�

цією: бактеріальною (нефритогенні

штами β�гемолітичного стрептоко�

ка, стафілокок, пневмокок, ентеро�

кок, диплокок тощо), вірусною (ві�

руси гепатиту В, С, Епштейна�Барр,

простого герпесу, цитомегаловірус,

адено� та риновіруси, ВІЛ), мі�

коплазмами, грибами, паразитами

(малярійний плазмодій, токсоплаз�

ма, шистосома), – дією лікарських

препаратів (золото, D�пеніциламін)

та іншими факторами ендогенного

(пухлини, аутоімунні хвороби) та

екзогенного походження.

Патогенез
У випадку вторгнення ендо�/ек�

зогенного антигена розвивається

імунна відповідь з формуванням

антитіл та імунних комплексів

у ниркових клубочках та/або поси�

люється клітинно�опосередкована

імунна реакція. Розрізняють пролі�

феративні і непроліферативні фор�

ми ГН. Проліферативні форми ха�

рактеризуються збільшенням числа

клітин в клубочках – ендотеліаль�

них, мезангіальних, епітеліальних

з півмісяцями (парієтальні епітелі�

альні клітини та макрофаги) або без

них; непроліферативні (мінімальні

зміни, ФСГС, мембранозний ГН) –

змінами в клубочковому апараті:

подоцитах і базальній мембрані.

Рис. 2. Фактори, що регулюють процеси склерозування
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У 1977 р. E. Rossenmann і

M. Eliakim описали нову форму ГН –

фібрилярний ГН, або імунотактоїд�

на нефропатія, – ознаками якої бу�

ли наявність відкладень у вигляді

фібрил. Фібрили не фарбувалися

барвником конго червоним, тому

були названі амілоїдоподібними.

Фібрилярний ГН часто асоціюєть�

ся з гамапатіями, лейкозами та лім�

фомами. Описані випадки розвит�

ку цієї морфологічної форми ГН

у пацієнтів із системним червоним

вовчаком, ревматоїдним артритом,

ГН de novo в трансплантованій

нирці, міліарним цирозом; на тлі

медикаментозного лікування ри�

фампіцином та ізоніазидом тубер�

кульозу легень, у разі вживання

наркотиків.

У ході вивчення генезу фібри�

лярного ГН зроблено численні

спроби вивчити фібрили. Показа�

но, що до їх складу входять компо�

ненти імуноглобулінів – легкі та

важкі ланцюги, фракції компле�

менту, експресованих рецепторів

цитокінів.

Перебіг та прогноз ХГН зале�

жать від морфологічної форми ГН і

клінічного варіанту, який може

свідчити про високу активність па�

тологічного процесу в нирках: неф�

ритичний синдром, нефротичний

синдром, маркери швидкого про�

гресування (зростання креатиніну

≥2 рази кожні 3 міс, гіперкаліємія,

підвищення артеріального тиску

або озлоякіснення артеріальної гі�

пертензії, зменшення діурезу).

У разі мінімальних змін перебіг

сприятливий, особливо в дітей;

ХНН розвивається рідко, в дорос�

лих 10�річна виживаність стано�

вить 100%. У випадку фокально�

сегментарного гломерулосклерозу

повні клініко�лабораторні ремісії

спостерігаються рідко, перебіг час�

то прогресуючий, 5�річна вижива�

ність у дорослих сягає 70%. Перебіг

мезангіопроліферативного ГН від�

носно сприятливий, ХНН через

10 років розвивається в 15% хворих.

У разі мембранозного гломеруло�

нефриту перебіг відносно сприят�

ливий, у 38% нелікованих хворих

спостерігаються спонтанні ремісії,

10�річна виживанність у пацієнтів

з нефротичним синдромом (НС)

становить 60%.

Перебіг мембранопроліфератив�

ного (мезангіокапілярного) ГН не�

впинно прогресуючий, спонтанні

ремісії вкрай рідкі; 10�річна вижи�

ваність – 50% (за наявності і відсут�

ності НС – 40 і 85 відповідно).

Швидкопрогресуючий
гломерулонефрит

ШПГН – злоякісний ГН з над�

звичайно високою активністю, що

супроводжується гострим нефри�

тичним/нефротичним синдромом

зі швидкопрогресуючим знижен�

ням функції нирок, гіпертензією,

анемією, розвитком термінальної

ниркової недостатності впродовж

кількох місяців. Найчастіше мор�

фологічно ШПГН представлений

екстракапілярним проліфератив�

ним ГН з епітеліальними та фібри�

ноїдними півмісяцями в ≥50% гло�

мерул. Зазвичай це ургентна неф�

рологічна ситуація, що потребує

невідкладних діагностичних і ліку�

вальних дій.

Системне клініко�морфологічне

описання ШПГН здійснив

R. Dumas у 1994 р. Однак окремі

форми вторинного (асоційованого

з різними інфекційними, систем�

ними захворюваннями сполучної

тканини, пухлинами) ШПГН бу�

ли описані раніше: в 1866 р.

A. Kussmaul і R. Maier описали ура�

ження нирок у хворого на вузлико�

вий поліартеріїт, у 1954 р. J. Churg –

у пацієнта з гранулематозом Ве�

генера.

Найчастіше ШПГН уражає лю�

дей молодого віку, має швидко�

прогресуючий перебіг, у більшості

випадків результати лікування

і прогноз незадовільні. Частота

ШПГН серед усіх форм ГН стано�

вить 2�10% випадків; реєструється

ця патологія в спеціалізованих

нефрологічних стаціонарах.

ШПГН може бути як ідіопатич�

ним (первинним), так і проявом

системних захворювань сполучної

тканини – системного червоного

вовчака, васкуліту (синдрому Гуд�

пасчера, гранулематозу Вегенера

і т. ін.)

Патогенез ідіопатичного ШПГН

пов’язують з утворенням антитіл до

ГБМ, імунокомплексним уражен�

ням клубочків, розвитком некроти�

зуючого артеріїту. За відсутності

імунних відкладень патогенез хво�

роби пов’язують з антитілами

в плазмі проти цитоплазми нейтро�

філів, лізосом моноцитів. Розрізня�

ють три імунопатогенетичні типи

ШПГН (W.G. Couser, 1988;

R. Dumas, 1994):

• I тип – аутоімунний з антиті�

лами до ГБМ (у випадку синдрому

Гудпасчера, ідіопатичний ШПГН);

• II тип – імунокомплексний

(післястрептококовий, у разі пур�

пури Шенлейн�Геноха, системного

червоного вовчака, IgA�нефропатії,

кріоглобулінемії; з морфологічною

верифікацією – мембранопроліфе�

ративний, мембранозний, фібри�

лярний ГН, ідіопатичний);

• III тип – з антитілами до

цитоплазми нейтрофілів (ANCA)

без імунних відкладень – pauci�

і m m u n e , « м а л о і м у н н и й »

(АNСА�ГН, у випадку гранулема�

тозу Вегенера, мікроскопічного по�

ліангіїту, вузликового артеріїту,

синдрому Чарга�Стросса).

Найчастіше зустрічається III тип

ШПГН (55% випадків), I та II типи

відповідно – у 20 та 25% (табл.).

ШПГН з імунними відкладен�

нями (анти�ГБМ, імунокомплек�

сний) та слабкоімунний ГН харак�

теризуються утворенням півміся�

ців. Клітинний склад півмісяців –

проліферуючі парієтальні, епіте�

ліальні клітини та макрофаги.
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Вони є наслідком глибокого ура�

ження клубочків із розривом сті�

нок капілярів та виходом білків

плазми, запальних клітин у про�

стір капсули. Особливістю ШПГН

у випадку синдрому Гудпасчера є

однотипність еволюції півмісяців,

натомість за інших видів ШПГН

спостерігаються півмісяці на різ�

них етапах еволюції (епітеліальні,

фіброзні).

Прогноз ШПГН визначається

важкістю ураження (кількістю

клубочків з півмісяцями). За ура�

ження понад 50% клубочків та від�

сутності активного імуносупре�

сивного лікування виживаність

пацієнта не перевищує 6�12 міс.

У випадку помірного ураження

(30�50% клубочків) порушення

функції нирок відбувається по�

вільніше, однак без лікування

швидко розвивається термінальна

ХНН. Спонтанні ремісії практич�

но не реєструються.

Імунозапальна природа гломе�

рулопатій підтверджена ефектив�

ністю імуноcупресивної терапії

(із застосуванням кортикостероїдів

і цитостатиків). Нові напрями іму�

носупресивної терапії базуються на

вивченні індивідуального цитокі�

нового профілю та цілеспрямова�

ній корекції порушень міжклітин�

ної взаємодії, диференційованій

активації або гальмуванні тих чи

інших факторів, попередженні

просклеротичної активності. На�

уковий пошук здійснюється у двох

напрямах: перший – інактивація

прозапальних і проліферативних

цитокінів – фактора некрозу пух�

лин α, IL�1, IL�2, IL�6, трансфор�

муючого фактора росту β та адге�

зивних молекул за допомогою мо�

ноклональних антитіл; другий –

підвищення активності макрофагів

шляхом стимуляції їх протизапаль�

ними інтерлейкінами (IL�4, IL�10,

IL�13). Ефективність цих методів

доведена в експерименті. Їх упро�

вадження в клінічну практику

сприятиме підвищенню ефектив�

ності лікування пацієнтів з імуно�

запальними ураженнями нирок.

Імуносупресивна терапія (патоге�

нетична) доцільна лише за умови

високої активності патологічного

процесу в нирках (наявність неф�

ротичного синдрому, швидке про�

гресування).

Необхідно пам’ятати про фак�

тори ризику прогресування хворо�

би нирок, до яких, крім рівня про�

теїнурії та артеріальної гіпертензії,

відносять куріння, інфекційні вог�

нища в організмі, в тому числі

в нирках, обструкцію сечовивід�

них шляхів, застосування анальге�

тиків, нестероїдних протизапаль�

них препаратів, нефротоксичних

засобів.

У випадку досягнення повної

або часткової клініко�лабораторної

ремісії у пацієнтів із імунозапаль�

ними хворобами нирок у схемах лі�

кування практична медицина по�

ряд з використанням новітніх син�

тетичних фармацевтичних засобів

широко застосовує фітопрепарати,

що сприяє зменшенню медикамен�

тозного навантаження на організм.

Фітотерапія має переваги і до�

цільна в багатьох випадках: відсут�

ність побічних негативних реакцій,

зокрема алергічних, можливість

застосування препаратів на основі

лікарських рослин як у формі

монотерапії, так і в поєднанні

із синтетичними засобами; по�

ступовість та фізіологічність дії;

можливість досягнення імуноко�

ригуючих, детоксикаційних, дегід�

ратаційних, антигіпертензивних,

регенераторних, коригуючих пору�

шення метаболізму та мікроцир�

куляції ефектів. Фітопрепарати

сприяють нормалізації життєво

важливих процесів; забезпечують

організм вітамінами, мінеральними

солями, амінокислотами, антиок�

сидантами; підтримують на опти�

мальному рівні обмін речовин.

У пацієнтів із захворюваннями

нирок доцільно використовувати

рослини, що мають протизапальні

та протиалергійні властивості

(квітки календули, деревій, трава

звіробою, листя подорожника

великого тощо), бактерицидну

(трава мучниці, цвіт липи, листя

евкаліпта, листя і бруньки берези,

трава звіробою, шавлії, брусниця,

часник, суниця та ін.), діуретичну

(трава польового хвощу, трава і

корінь петрушки, листя брусниці,

квітки і листя суниці та ін.), анти�

гіпертензивну (горобина чорно�

плодна, барвінок та ін.), крово�

спинну (листя кропиви дводомної,

трава деревію, грицики звичайні,

плоди шипшини, сік лимона та

ін.) дію. Доцільно використовува�

ти комплексні збори лікарських

рослин. Однак слід пам’ятати, що

деякі лікарські рослини, сприят�

ливо впливаючи на перебіг нирко�

вої патології, у разі неправильного

застосування можуть подразнюва�

ти паренхіму нирок.

У нефрологічній практиці широ�

ко застосовується Канефрон Н.

Таблиця. Морфологічна характеристика 
імунопатогенетичних типів ШПГН

Патогенетичний

тип ШПГН

Люмінісцентна

мікроскопія

ниркової

тканини (тип

люмінісценції)

Імунологічні показники

Анти&ГБМ

Зниження

рівня

комплементу

АNCA

Тип I Лінійне + – –

Тип II Гранулярне – + –

Тип III – – – +

MN_5-11_collekt.qxd  10.02.2011  11:41  Page 27



28 | Medical Nature № 5 | Январь 2011

ПРАКТИКУМ ВРАЧА Природная медицина ® ©

До його складу входять три рослин�

ні екстракти: корінь любистку, тра�

ва золототисячника, листя розма�

рину. Компоненти Канефрону Н

мають комплексну дію: спазмолі�

тичну, протизапальну, протимік�

робну, помірну сечогінну, нефро�

протекторну (що обумовлена змен�

шенням проникності капілярів клу�

бочків, завдяки чому досягається

антипротеїнуричний ефект за умо�

ви тривалого прийому препарату).

Виходячи з комплексного багато�

гранного механізму дії, Канефрон Н

можна застосовувати в терапії гло�

мерулопатій, залишкової протеї�

нурії, мікроальбумінурії, в ком�

плексному лікуванні інфекцій се�

човивідної системи, метаболічних

порушень на тлі імунозапальних

хвороб нирок. Застосування цього

фітопрепарату сприяє зменшенню

частоти рецидивів інфекцій сечови�

відних шляхів і нирок.

Необхідно пам’ятати, що голов�

ним завданням лікаря в терапії паці�

єнта з гострим процесом є одужання,

з хронічним – переведення хвороби

у фазу ремісії (максимальне змен�

шення протеїнурії, нормалізація ар�

теріального тиску, стабілізація або

покращення швидкості клубочкової

фільтрації), запобігання прогресу�

ванню хвороби, максимальне спо�

вільнення темпів зниження швид�

кості клубочкової фільтрації.

Цикорий является ценным лекарственным растением, с давних

пор завоевавшим популярность в народной медицине. В Древнем Ри�

ме корень цикория использовали для улучшения пищеварения,

а в Египте из него готовили противоядие от укусов змей и пауков. Ци�

корию нашли весьма разнообразное применение благодаря массе по�

лезных лечебных свойств его активных компонентов, к которым относятся инулин, фруктоза, интибин,

каротин, витамины группы B, витамин С, макро� и микроэлементы, органические кислоты, дубильные

вещества, пектин, белковые вещества, смолы и др. В эксперименте in vitro и на животных было доказано про�

тивовоспалительное действие экстракта корня цикория при различных заболеваниях. Обнаружили, что экс�

тракт корня цикория обладает противовоспалительными свойствами и эффективен при артритах различного

генеза, – его применение способствовало существенному торможению выработки ЦОГ�2, TNFα и NF�κB.

Основной целью данного плацебо контролируемого двойного слепого исследования, проводимого по

инициативе специалистов отдела ревматических заболеваний Техасского университета (США), было

определить безопасность и переносимость экстракта корня цикория у пациентов с остеоартрозом (ОА).

Предположили, что прием цикория может уменьшить выраженность симптомов ОА, при этом реже

вызывая побочные эффекты, чем традиционно используемые в лечении данной патологии НПВП.

В исследование включили пациентов старше 50 лет с ОА тазобедренного или коленного сустава. Всех

участников разделили на три группы, которые в течение 1 мес употребляли экстракт корня цикория в дозах

600, 1200 или 1800 мг/сут. Оценка безопасности включала измерение жизненно важных параметров и

проведение рутинных лабораторных анализов в начале и в конце периода лечения.

В группе пациентов, применявших самую высокую дозу экстракта корня цикория, завершили курс

лечения в соответствии с протоколом 18 человек. Из них 13 больных имели уменьшение степени

выраженности боли, скованности и тяжести течения ОА как минимум на 20% . В целом такое улучшение

было обнаружено у 90% пациентов, рандомизированных в группу активного лечения, и у 50% пациентов,

рандомизированных в группу плацебо (р=0,06). Лечение характеризовалось хорошей переносимостью.

Побочные эффекты наблюдались только у 1 пациента группы активного лечения, который принимал

экстракт цикория в дозе 1800 мг/сут; больной досрочно прекратил лечение.

Результаты этого пилотного исследования показывают, что экстракт корня цикория обладает

эффективностью в лечении ОА, что требует дальнейшего изучения возможности его применения в этой

области медицины.

Источник: Olsen N.J., Branch V.K., Jonnala G., Seskar M., Cooper M. BMC Musculoskelet Disord. 2010 Jul 9; 11: 156

Экстракт корня цикория в лечении пациентов
с остеоартрозом коленного и тазобедренного
суставов

Новое об известном
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