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Анотація. Представлено принципи використання фітопрепаратів в місцевому лікуванні травматичних уражень у спортсменів. Висвітле-
но принципи місцевого застосування фітопрепаратів при травматичних ураженнях опорно-рухового апарату. Обґрунтовано доцільність 
місцевого застосування фітопрепаратів в практиці спортивної медицини. Описані найрозповсюдженіші рослини з регенеруючими і проти-
запальними властивостями, наведені основні аспекти їх використання. Фітопрепарати доцільно призначати самостійними курсами або в 
комплексному лікуванні. 
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Аннотация. Голубева М.Г. Принципы местного применения фитопрепаратов при спортивных травмах. Представлены принципы ис-
пользования фитопрепаратов в местном лечении травматических поражений у спортсменов. Рассмотрены принципы местного применения 
фитопрепаратов при травматических поражениях опорно-двигательного аппарата. Обоснована целесообразность местного применения 
фитопрепаратов в практике спортивной медицины. Описанные наиболее распространенные растения с регенерующими и противовос-
палительными свойствами, приведены основные аспекты их использования. Фитопрепараты целесообразно назначать самостоятельными 
курсами или в комплексном лечении. 
Ключевые слова: фитопрепараты, травмы, спорт, лечение.
Annotation. Golubieva M.G. Principles of local application of phytopreparations at sporting traumas. Principles of use phytopreparations in 
local treatment of traumatic defeats at sportsmen is presented in the article. Principles of local application phytopreparations are considered at trau-
matic defeats of a locomotorium. The expediency of local application phytopreparations in practice of sports medicine is justifi ed. Circumscribed 
most widespread plants with regenerating and anti-infl ammatory properties, are indicated the basic aspects of their use. Phytopreparations expedi-
ently to nominate as independent rates or in complex treatment.
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Вступ. 
Спорт є тією сферою людської діяльності, якій 

нерідко притаманний травматизм, що становить за-
грозу для здоров’я спортсмена, знижує ефективність 
тренувальної і змагальної діяльності [11]. 

Кількість спортивних травм постійно збільшу-
ється. У різних країнах світу вона складає 10-17% всіх 
ушкоджень і залежить від масовості і виду спорту [11]. 
Згідно сучасних даних, ушкодження і захворювання 
внаслідок перенапруження органів опорно-рухового 
апарату займають одне з провідних місць (75-80%) у 
структурі загальної захворюваності спортсменів [7]. 

За останні роки чітко позначилася тенденція 
до збільшення частоти травм м’яких тканин: забоїв 
м’язів, ушкоджень суглобів, сухожилків, сумково-
зв’язкового апарату, вивихів у порівнянні з перело-
мами кісток [7]. Найчастіше діагностуються забої 
м’яких тканин, гематоми, розтягнення та запалення 
м’язів і суглобового апарату, вивихи, переломи, пост-
травматичні невралгії, міальгії, артралгії, які можуть 
залишати тривалі негативні наслідки. 

Основною ознакою, що об’єднує травматичні 
захворювання, є больовий синдром різного ступеня ви-
раженості, який зумовлений механічними, запальни-
ми або судинними факторами. Відновлення здоров’я 
спортсмена після перенесеної травми нерідко вимагає 
тривалого часу і застосування різноманітних методів 
лікування: хірургічного, медикаментозного, а також 
засобів фізичної реабілітації. Проте ці заходи інколи 
бувають недостатньо ефективними, у деяких випадках 
спортсмени продовжують тренування, незважаючи на 
щойно перенесену травму, тому патологічний процес 
переходить у хронічну форму.

Застосування рослинних препаратів для ліку-
вання різних видів травматичних уражень сьогодні 
займає відносно незначне місце серед засобів симп-
томатичної терапії, хоча останнім часом фітотера-
певтичні середники поступово починають поверта-
ти свої позиції [13]. Проте в медицині давніх часів, 
коли побутові травми і велика кількість поранених у 

чисельних війнах вимагали швидкої і ефективної до-
помоги, рослинні препарати складали значну частину 
лікувальних засобів. До наших часів збереглися про-
писи „Рицарського бальзаму”, „Бальзаму командора”, 
які ефективно використовувались протягом століть, у 
складі яких основне місце займають рослинні компо-
ненти. Тому обмежене сьогодні призначення природ-
них ліків не можна вважати повністю виправданим. 
Знайомою у практиці лікарів, які займаються лікуван-
ням травматичних уражень опорно-рухового апарату, 
є ситуація, коли традиційні хіміотерапевтичні засоби 
не приносять бажаного ефекту, у той час як застосу-
вання фітотерапевтичних засобів „несподівано” дає 
значний позитивний результат.

Робота виконана за планом НДР Прикарпат-
ського національного університету імені Василя Сте-
фаника.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – аналіз та узагальнення 

даних наукової літератури, які висвітлюють принци-
пи місцевого застосування фітопрепаратів при трав-
матичних ураженнях опорно-рухового апарату та об-
ґрунтовують доцільність їх місцевого застосування в 
практиці спортивної медицини.

Результати дослідження. 
Використання фітопрепаратів для лікування 

травм саме у професійних спортсменів та у осіб, які 
займаються фізичною культурою і спортом, особли-
во актуально є тим, що деякі ефективні протизапаль-
ні засоби відносяться до групи допінг-препаратів. У 
той же час при лікуванні спортсменів лікарі часто 
стикаються з проблемою посттравматичних хроніч-
них захворювань, для лікування яких дієвість фіто-
терапії доведена вже давно. Крім того, незаперечни-
ми є загальні переваги фітотерапії – відносно низька 
токсичність, м’який фізіологічний ефект, активність 
по відношенню до штамів мікроорганізмів, стійких 
до антибіотиків. Незвичним, проте визнаним ліку-
вальним впливом є психостимулюючі саногенні ім-
пульси, зумовлені процесом застосування лікарських 
рослин [14].
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Для лікування постравматичних уражень су-
глобів і навколосуглобових тканин класична медици-
на застосовує нестероїдні протизапальні препарати, 
методи фізичної реабілітації. Засоби нетрадиційної 
(народної) медицини у таких випадках можна роз-
глядати як додаткові, особливо у випадках, коли за-
хворювання набуває хронічного перебігу. Вплив фіто-
препаратів розрахований найчастіше на зігріваючий, 
подразнюючий, відволікаючий ефекти, які сприяють 
знеболенню, покращенню кровообігу, розсмоктуван-
ню гематом, зменшенню процесів запалення, стиму-
ляції регенерації тканин. 

Показання до застосування рослинних препа-
ратів при спортивних травмах умовно можна узагаль-
нити у такі групи:

Рани (свіжі, застарілі, ті, що погано загоюють-
ся, інфіковані);

Травми без пошкодження шкірних покривів 
(набряки, забої, гематоми);

Ураження суглобово-м’язового апарату (ар-
тралгії, артрити, бурсити, розриви зв’язок, тендині-
ти, тендовагініти, міальгії, міозити внаслідок пере-
тренувань);

Вивихи і переломи кісток.
При травмах без пошкодження шкірних по-

кривів, які характеризуються набряком, гематомою, 
болючістю, призначають фітопрепарати з протиза-
пальною, аналгезуючою, гемостатичною дією, які 
здатні ущільнити судинну стінку і нормалізувати 
мікроциркуляцію. У таких випадках народна меди-
цина пропонує місцеве застосування компресів або 
припарок з настоїв або відварів кореневищ аврану лі-
карського, купини лікарської, трави арніки гірської, 
буркуна лікарського, вербозілля звичайного, волош-
ки лучної, гісопу лікарського, лопуха звичайного, ма-
теринки звичайної, подорожника великого, реп’яшка 
язичкового. Для прискорення розсмоктування гема-
том пропонується прикладати свіже потовчене листя 
полину гіркого, для втирання у пошкоджені ділянки 
застосовувати настоянку купини лікарської [3, 4, 8, 
14, 15]. 

Універсальним засобом для лікування різнома-
нітних травматичних уражень (забої м’яких тканин, 
міозити, вивихи, переломи) народна медицина вва-
жає арніку гірську, препарати якої мають кровоспин-
ну, бактеріостатичну, відволікаючу дію, покращують 
кровообіг [3, 4, 8, 9]. Одним із препаратів цієї росли-
ни, який можна придбати в аптечній мережі, є „Др. 
Тайсс Мазь арніки”. Мазь характеризується місцево-
подразнюючою, протизапальною та антибактеріаль-
ною дією, призначається при травмах, розтяжіннях, у 
спортивній медицині – як засіб для масажу [13].

Препарати гіркокаштану кінського визнано вва-
жаються високоефективними при лікуванні посттрав-
матичних запальних процесів, набряків, гематом [6]. 
Його неофіцинальні та офіцинальні препарати (гелі 
„Ескузан”, „Аесцин”, „Венітан”, „Веностазин” тощо) 
при спортивних травмах зменшують проникність 
плазматичного бар’єру, володіють протизапальною, 
протинабряковою, капілярозміцнюючою активністю, 
антикоагулянтним й антиагрегантним ефектами, що 

сприяє нівелюванню клінічної симптоматики [3, 4, 13, 
15]. Препарати гіркокаштану у вигляді таблеток або 
настоянок в таких випадках також можна застосову-
вати всередину. 

Слід зазначити, що механізм дії більшості рос-
линних засобів при лікуванні суглобового синдрому 
залишається ще маловивченим. 

Одними з найбільш повноцінно досліджени-
ми вважаються препарати саліцилової кислоти. Вони 
здавна вважаються ефективними протизапальними 
засобами для лікування травматичних артритів і мі-
озитів. Ця кислота виділена з кори і листя верби. Її 
похідне – метилсаліцилат входить до складу ряду міс-
цевих протизапальних середників, зокрема „Бен-Гей”, 
„Бен-Гей спортивний”. Саліцилова кислота міститься 
у вигляді глікозидів у траві первоцвіту весняного, фі-
алки триколірної, гадючника в’язолистого, бруньках 
тополі чорної та ін. [3, 4, 8]. Експериментально до-
ведено, що вони володіють жарознижувальними та 
протизапальними властивостями. Перевагою є те, що 
в цих рослинах сполуки саліцилової кислоти містять-
ся в малих концентраціях, тому їх можна використо-
вувати без ускладнень як зовнішньо, так і всередину 
протягом тривалого часу [2]. 

Народна медицина з давніх часів використову-
вала для полегшення болів, зняття напруги м’язів, по-
кращення еластичності сполучної тканини, стимуляції 
кровообігу локальні і загальні ванни. Протизапальний 
вплив виявляють ванни або компреси на хворі місця із 
подрібнених квітів та інших частин злакових рослин 
(Flores Graminis – „сінний цвіт”). Лікувальний ефект 
цієї суміші зумовлений її хімічним складом (флавоно-
їди, кумарини, дубильні речовини). Офіційна медици-
на визнає його ефективність як локального теплового 
терапевтичного засобу при обмежених захворюван-
нях суглобів, м’язів, нервів. При спортивних травмах 
з цією ж метою можна використовувати мішечки із за-
пареними квітами ромашки лікарської та бузини чор-
ної або квітів волошки лучної [10].

Як зігріваючі засоби застосовуються компреси 
з листя яглиці, берези, осики, калюжниці болотної, 
трави арніки гірської, змієголовника молдавського, 
лободи білої. Добре віджате і попередньо запарене 
листя у серветці накладають на хворе місце, утеплю-
ють шерстяною тканиною і залишають до тих пір, 
доки зберігається зігріваючий ефект [3, 4, 8].

Ще одну групу рослин, які використовуються 
для лікування посттравматичних уражень опорно-
рухового апарату, складають рослини, що характери-
зуються місцевоподразнюючими або відволікаючими 
властивостями. До них відносяться гірчиця сарепт-
ська, перець стручковий, м’ята перцева, вовче лико, 
редька посівна [2]. Ці рослини застосовуються для 
розтирання хворих місць у вигляді соку (редька чор-
на, переступень білий), кашиці (хрін звичайний), на-
стоянки (дудник лікарський, переступінь білий, авран 
плямистий), настою на олії (лаванда колоскова) [3, 4, 
8], а також входять до складу численних гелів, мазей, 
лініментів [13].

Широко призначаються препарати гірчиці са-
рептської, перцю стручкового, олії терпентинної із 
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живиці ялини європейської [3, 4, 8, 15]. В сучасній ме-
дицині використовуються такі моно- та комбіновані 
препарати цих рослин як гірчичники, гірчичний спирт, 
мазі „Ефкамон”, „Еспол”, „Суприма-плюс”, „Капси-
цин”, „Капсикам”, „Камфоцин”, перцевий пластир, 
лініменти перцово-аміачний і перцово-камфорний 
тощо.

Відволікаюча дія гірчиці зумовлена наявністю 
в її хімічному складі синігрину, який під впливом фер-
менту мирозину у водному середовищі розкладається 
з утворенням ефірної олії, яка є сильним подразником 
шкіри [8]. 

Дія червоного перцю зумовлена наявністю кап-
сицину. Він призначається у вигляді мазей, лініментів, 
рідкого екстракту [13]. 

При місцевому лікуванні уражень суглобів 
ефективними виявились ефірні олії трави багна бо-
лотного, переступіня білого. Свіже коріння цих рос-
лин використовується для розтирання ушкоджених 
суглобів [3, 4, 14]. 

Для лікування спортивних артралгій, артри-
тів та міозитів доцільно застосовувати комплексний 
рослинний препарат „Д-р Тайс Ревма-крем”, який 
містить шведські гіркоти (кореня ревеню, дудника та 
відкасника, алое, листя сени, рилець шафрану та ін.) 
та екстракт червоно перцю, характеризується проти-
запальним та аналгезуючим ефектом [3, 4, 13].

Для зовнішнього застосування при травмах ре-
комендують ванни з ароматичних рослин, укутуван-
ня, розтирання мазями з ефірними оліями, які мають 
подразнюючий вплив і дають відчуття зігрівання з 
наступним знеболенням. Серед них найчастіше вико-
ристовується терпентинна олія (скипидар), а також ев-
каліптова, лавандова, лимонна і м’ятна олії [3, 4, 8]. 

Місцева дія м’яти перцевої зумовлена комплек-
сом біологічно активних сполук, серед яких першо-
чергове значення відіграє ментол. Він належить до 
терпенів і має притаманні цій групі подразнюючі і 
анестезуючі властивості. На основі активних речовин 
м’яти перцевої створений синтетичний препарат лєво-
ментол, який є оптичним ізомером ментолу. При нане-
сенні на шкіру обидва ізомери діють на поверхневі не-
рвові рецептори, спричиняючи відчуття прохолоди за 
рахунок стимуляції холодових рецепторів. Цей ефект 
досягається завдяки порушенню руху через клітинну 
мембрану іонів кальцію, які відіграють основну роль 
у визначенні чутливості холодових рецепторів. Завдя-
ки стимуляції цих рецепторів пригнічується відчуття 
болю [16]. При зовнішньому використанні ментоли 
зумовлюють звільнення судиннорозширюючих пеп-
тидів, які спричиняють додатковий знеболюючий та 
відволікаючий ефект [17]. 

Високоефективними при ураженні суглобів і 
м’яких тканин різного генезу вважаються комбінації 
ментолу або лєвоментолу із нестероїдними проти-
запальними препаратами – ібупрофеном, диклофе-
наком натрію (гелі „Диклоран-плюс”, „Дип Риліф”). 
При клінічних дослідженнях вони виявили високу 
ефективність при лікуванні артритів. Такі препарати 
швидше за інші місцеві форми нестероїдних протиза-
пальних препаратів починають виявляти анестезуючу 

дію, підтримують знеболюючий ефект на вищому рів-
ні і діють триваліший час [1]. Диклофенак і ібупро-
фен, які містяться у гелі, всмоктуються і впливають на 
ушкоджені тканини, а ментол діє місцево, проявляючи 
анестезуючий ефект і в цілому потенціює дію несте-
роїдних протизапальних препаратів. 

Значення фітопрепаратів у терапії переломів і 
вивихів кінцівок відносно невелике, фактично вони 
мають тільки допоміжне значення. Від рослинних лі-
ків в таких випадках треба очікувати знеболюючої та 
протизапальної дії. Тільки поодинокі рослини вира-
жено сприяють зростанню кісток. Одне з провідних 
місць серед них займає живокіст лікарський. Вже сама 
назва свідчить про унікальну здатність рослини спри-
яти регенерації кісток. Основою для такої активності 
вважається наявність в її корені алантоїну. Доказано, 
що він стимулює поділ клітин, розростання нових 
фібробластів [14]. Існує думка, що синергічною дією 
володіють наявні в корені алкалоїди симфітогліцин 
та консолідин [14]. Живокіст застосовується у вигля-
ді пасти із свіжого або сушеного кореня, мазі (1:1 на 
свинячому жирі [10], численні препарати різних фар-
мацевтичних виробників), які прикладаються до міс-
ця перелому. Крім того, в спортивній медицині мазь 
живокосту доцільно призначати при забоях м’яких 
тканин, болях в ділянці спини, ранах, які тривало не 
загоюються, виразках шкіри [13]. 

В народній медицині вважається, що подібним 
до живокосту регенеруючим впливом на кісткову 
тканину характеризуються чорнокорінь лікарський, 
золотушник звичайний, герань криваво-червона. Ха-
рактерно, що в народній медицині золотушник відо-
мий як «костов’яз», а герань, чорнокорінь і живокіст 
в різних місцевостях звуть «костолом». Як болезас-
покійливі, протизапальні засоби при переломах вико-
ристовують арніку гірську, розхідник лікарський, які 
прикладають до місця перелому або вивиху у вигляді 
компресів із настою або свіжої подрібненої трави [3, 
4, 5, 8]. Всередину для активації процесів регенерації 
у пошкоджених кістках як знеболюючі, заспокійливі, 
протизапальні засоби застосовують квіти нагідок лі-
карських, сік і олію обліпихи крушиновидної, суше-
ниці топяної, шипшини коричної [14, 15].

Фітопрепарати в спортивній медицині та-
кож доцільно використовувати для зняття відчуття 
м’язової втоми і напруження при значних фізичних 
навантаженнях. При максимальному анаеробному 
навантаженні розвиток втоми пов’язано із змінами 
киснево-транспортної системи, яка лімітує працез-
датність [12]. Хоча корекція втоми в спорті визнано 
проводиться фітопрепаратами адаптогенної дії (жень-
шень, родіола рожева, аралія манжурська, левзея та 
інші) [12], проте народна медицина з цією метою про-
понує свій метод – ванни з відвару листя вільхи сірої, 
парила звичайного [3, 4, 8].

Висновки
Аналіз літератури показав, що для лікування 

травматичних уражень шкіри, суглобів, м’язів, кіс-
ток використовуються кілька десятків рослин. Однак, 
приймаючи до уваги високий рівень розвитку меди-
каментозної терапії, ефективних хіміопрепаратів, які 
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стали основою сучасної медицини, треба розуміти, 
що фітотерапевтичні засоби не протистоять їм, а по-
винні застосовуватись в єдиному комплексі.

Фітопрепарати доцільно призначати:
самостійними курсами або в комплексному ліку-• 
ванні хронічних спортивних посттравматичних 
запальних процесів;

 при неповноцінних і нестійких результатах їх лі-• 
кування синтетичними препаратами; 
при ускладненнях або індивідуальній непереноси-• 
мості при застосуванні медикаментозних засобів.
Перспективи подальших розвідок з даного на-

пряму полягають у пошуку нових безпечних методів 
лікування спортивних травм.
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