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Особливої актуальності набуває патологічний вплив тривалого, хронічного психоемоційПроблема
стресса
и стресс-зависимых
заболеваний
является «хвороб цивілізації», серед
ного стресу,
що лежить
в основі формування
різноманітних
одной
из ведущих
в современной
медицине.
Особую актуальность
яких провідне
місце
належить неврозам
і психосоматичній
патології. Одним з найважлиприобретает патологическое воздействие длительного, хронического
віших симптомів, який супроводжує згадані патологічні стани – порушення сну [1, 2, 46-52].
психоэмоционального стресса, лежащее в основе формирования
разнообразных «болезней цивилизации», среди которых ведущее
значение принадлежит неврозам и психосоматической патологии.
Відповідно
до Міжнародної
класифікації
розла- соціоекономічним
Одним
из важнейших
симптомов,
сопровождающих
упомянутыестатусом і рівнем освіти, людей,
дів
сну 2005 р. (МКРС-2)
[2] виділяють
різновидів
що не працюють
працюють по змінному графіпатологические
состояния,
следует 6назвать
нарушения
сна [1, 2,або
46−52].
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гіперсомнії, розлади циркадного ритму сну, пара- захворювань або хронічного больового синдрому
Согласно Международной класличество времени и условий для сна
сомнії, рухові розлади під час сну. У той же час у ру- сон порушується у 50-75% випадків. У 40% хворих з
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виявляються психічні розлади, одне або
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разновидниями
деятельности.
порушення
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в
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мається
на
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інбільше,
у
порівнянні
з 16% у людей без порушень
ностей нарушений сна: инсомнии,
Инсомния в 1,5 раза чаще встречарасстройства
дыхания во сне, гиперется у женщин,
чем у мужчин. У посомнія (безсоння).
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сомнии,
расстройства
циркадианного
жилых людей в Порушення
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частота выявления инсомнии удваиризується наявністю порушень ініціації, тривало• втоми, порушення концентрації уваги або
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у
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неработающих
денної діяльності.
ня мотивації та ініціативності, схильності
Инсомния – клинический синдром,
или работающих по сменному графиІнсомнія в 1,5 рази частіше зустрічається у жідо помилок за кермом і на роботі;
характеризующийся наличием поку. При наличии коморбидных раснок, ніж у чоловіків.
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станом свого сну
ются,
несмотря
на
достаточное
коУ
40%
больных
инсомнией
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[1, 49,50].
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Сон – особливий генетично детермінований
стан організму, що характеризується закономірною послідовною зміною певних поліграфічних картин у вигляді циклів, фаз і стадій.
Фізіологічно нормальний сон складається з двох
послідовних фаз – повільної та швидкої, фази сну, які
строго розрізняються за характером електроенцефалограми (ЕЕГ) і активністю різних медіаторних систем мозку [51].
Перша стадія повільного сну (Non-rapid eye
movement sleep («без швидкого руху очей») – NREMсон) або ініціація сну – пасивний процес, який характеризується зниженням тонічної активності
збудливих систем внаслідок накопичення «нейрональних метаболітів»: соматоліберину, аденозину,
гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК), гліцину, простагландину-D2, інтерлейкіну-1β, фактору некрозу
пухлин-α в мозку [51].
Після ініціації сну, людина переходить до 2-ї
фази повільного сну, яка формується завдяки активному процесу, який опосередкований преоптичною/
передньою ділянкою гіпоталамуса (ППГ), що включає нейрони вентролатерального преоптичного ядра
(ВЛПЯ), а також ГАМК-ергічні нейрони передньої
ділянки гіпоталамуса та кори півкуль. У той же час,
збуджуючі системи мозку значно знижують свою активність. Клітини ВЛПЯ, секретуючі гальмівний медіатор ГАМК, є основним джерелом, що пригнічує
функціонування підтримуючих стан збудження ділянок мозку: блакитна пляма, ядра шва, педункулопонтійне (ПеПТ) і латеродорсальнотегментальні ядра
(ЛДТ), вентрально-покришечний простір (ВПП), бугорково-мамілярних ядер (БМЯ). На малюнку 1 представлені механізми NREM-сну [51].

Швидкий сон (Rapid eye movement sleep («швидкий рух очей») – REM-сон) характеризується активною (десинхронізованою) кортикальною ЕЕГ, вираженою атонією м’язів, що підтримують позу, швидким рухом очей, тета-ритмом в гіпокампі, вираженою
флуктуацією кардіореспіраторного ритму і центральної температури тіла [51].
За кожний прояв з описаних стадій REM-сну
відповідальні окремі групи нейронів, локалізовані
в стовбурі мозку: м’язова атонія опосередковується
активацією нейронів блакитної плями альфа (Lсα),
швидкі рухи очей – результат активності нейронів,
розташованих біля ядeр, що відводять (VI пара) черепно-мозкові нерви формації; гіпокампальний тета-ритм генерується завдяки роботі нейронів ротового ядра моста; м’язові скорочення проявляються
внаслідок розрядів нейронів гігантоклітинного ядра
довгастого мозку (особливо каудальної частини);
збільшення температури мозку і кардіореспіраторних
флуктуацій викликається активацією нейронів парабрахіального ядра мосту [51].
Нейрональні мережі, що контролюють REMсон, модулюються численними нейромедіаторноми
системами [51]. Під час швидкого сну активуються
ацетилхолінергічні нейрони ПеПТ і ЛТД, посилюючи
активність груп клітин, що відповідають за прояви
характеристик REM-фази. Ацетилхолін стимулює
глутаматергічні нейрони блакитної плями, які активують гальмівні інтернейрони спинного мозку, пригнічують активність мононейронів, в результаті чого
настає атонія м’язів. Крім того, проекції нейронів
блакитної плями стимулюють ацетилхолінергічні клітини базилярного ядра переднього мозку. Ацетилхолін, діючи на коркові нейрони, порушує їх синхронну

Субстанції (метаболіти) повільного сну:
•
соматоліберин
•
аденозин
•
ГАМК
•
гліцин
•
простагландин – D2
•
інтерлейкін – 1β
•
фактор некрозу пухлин-α у мозку

Підвищення активності ГАМК-ергічних нейронів у передній долі гіпоталамуса та кори півкуль

Рис. 1. Механізми ініціації повільного сну (NREM-сну)
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Пригнічення функціонування підтримуючих стан збудження ділянок мозку
•
ядра шву – серотонін
•
блакитна пляма –
норадреналін
•
ПеПТ та ЛДТ –
ацетилхолін
•
ВПП – дофамін
•
БМЯ – гістамін
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ріод напіввиведення (від 1 до 5 ч), сприяють
передачу. У підтримці швидкого сну бере участь мелашвидкому засипанню і підтримці фізіолотонінконцентруючий гормон (МКГ), основний ефект
гічної тривалості сну, мають відносно приякого полягає в пост- і пресинаптичному гальмуванйнятний профіль безпеки [26];
ні, яке опосередковано зв’язуванням МКГ з MКГ-ре• бензодіазепінові препарати – впливають на
цепторами 1 і 2 типу, сполученими з Gi, Gq, Go підвсі типи субодиниць ГАМК-рецепторного
типами сигнальних білків. МКГ послаблює амплітуду
комплексу, забезпечуючи снодійний, антивикликаних глутаматом збуджуючих струмів, пригнітревожний, атисудомний, седативний і мічує струми через потенціал-залежні кальцієві канали,
орелаксуючий ефекти. Їх використання (в
крім того, 85% МКГ-ергічних клітин гіпоталамусу тапершу чергу, препаратів перших поколінь з
кож є ГАМК-ергічними [51].
тривалим періодом напіввиведення) кореПоряд з норадреналіном активність МКГ-нейлює з високими ризиками розвитку небажаронів знижується серотоніном, дофаміном, ацетиних побічних ефектів, що обмежує їх застолхоліном. МКГ пригнічує нейрони ядер шва, сприяє
сування у якості гіпнотиків;
засипанню і розвитку REM-сну за рахунок зниження
• препарати мелатоніну – зв’язуються зі спеаміноергічного тонусу. На малюнку 2 показані мехаSTATE-OF-ART
цифічними МТ1- і МТ2-рецепторами,
нізми REM-сну [51].
максиTECHNOLOGY
Слід зазначити, що сучасні підходи до терапії
мальна щільність яких спостерігається у суAND MEDICATION
інсомнії повинні базуватися на використанні як фарпрахіазматичних ядрах гіпоталамуса,
забезмакологічних, так і нефармакологічних методів ліпечуючи позитивний вплив на акт засинанкування. Немедикаментозні методи лікування вклюня, тривалість і якість сну, проте в цілому
чають в себе стимулюючу терапію, обмеження сну,
мають досить слабкий гіпнотичний ефект,
С.Г. Бурчинский
розслаблення, гігієну сну і когнітивну терапію. Фарзабезпечуючи, у більшій мірі, центральну
/ГУ «Институт геронтологии
макологічне лікування, в свою чергу, имени
повинно
бути
адаптогенну,
не власне снодійну дію [24];
Д.Ф.
Чеботарева НАМН
Украины»,а Киев/
доповненням немедикаментозної терапії, з акцентом
• антидепресанти – покращують показники
на когнітивно-поведінкові, антистресові і антидепревиходу зі сну, за винятком помітного збільПроблема стресса и стресс-зависимых заболеваний является
сивні аспекти [53].
шення денної сонливості на 82%, що є ліміодной из ведущих в современной медицине. Особую актуальность
Для лікування інсомнії використовують препатуючим фактором у їх застосуванні, а також
приобретает патологическое воздействие длительного, хронического
рати різних фармакологічних груп, які виявляють
порушують фізіологічну структуру сну [45];
психоэмоционального стресса, лежащее в основе формирования
снодійний ефект у якості основного або додаткового
• блокатори гістамінових рецепторів (Н1-блоразнообразных «болезней цивилизации», среди которых ведущее
[5, 11, 28, 29, 43, 46, 49, 53]. Серед препаратів, що сприкатори) – блокують H1-гістамінові рецептозначение принадлежит неврозам и психосоматической патологии.
яють поліпшенню сну, необхідно відзначити:
ри в центральній нервовій системі (ЦНС),
Одним из важнейших симптомов, сопровождающих упомянутые
• Z-снодійні препарати – небензодіазепінознижуючи активність однієї з головних акпатологические состояния, следует назвать нарушения сна [1, 2, 46−52].
ві агоністи бензодіазепінових рецепторів
тивуючих систем – гістамінергічну. Другий
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
КОРРЕКЦИИ РАССТРОЙСТВ СНА

Согласно Международной класличество времени и условий для сна
сификации расстройств сна 2005 г.
и проявляются различными нарушеСубстанції
сну»
(МКРС-2)
[2] (метаболіти)
выделяют «швидкого
6 разновидниями дневной деятельности.
ацетилхолін сна: инсомнии,
ностей• нарушений
Инсомния в 1,5 раза чаще встреча•
МКГ дыхания во сне, гиперрасстройства
ется у женщин, чем у мужчин. У по• расстройства
глутамат
сомнии,
циркадианного
жилых людей в возрасте старше 75 лет
•
«аміноергічне
мовчання»
ритма сна,
парасомнии,
расстройства
частота выявления инсомнии удваидвижений во сне. В то же время, в рувается по сравнению с лицами средтинной врачебной практике, когда
него возраста. Чаще определяются
речь заходит о нарушениях сна, в пернарушения сна у лиц с низким социовую очередь имеется в виду инсомния
экономическим статусом и уровнем
Ацетилхолін
(бессонница).
образования, у людей неработающих
Активація ділянок відповідальИнсомния – клинический синдром,
или работающих по сменномуних
графиза REM-сон
характеризующийся наличием поку. При наличии коморбидных
• расПеПТ і ЛДТ – ацетилхолін
вторяющихся нарушений инициации,
стройств, психических заболеваний
•
БМЯ – глутамат
продолжительности, консолидации
или хронического болевого синдроили качества сна, которые развивама сон нарушается в 50–75% случаев.
Рис.
2. Механізми ініціації швидкого сну У(REM-сну)
ются, несмотря на достаточное ко40% больных инсомнией выявляютМЛ №9-10 (145-146) 2017
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за вираженістю ефект – холінолітичний, в
зв’язку з чим можливості їх призначення обмежені при підозрі на наявність глаукоми і
аденоми простати. Позитивний ефект щодо
сну проявляється у підтримці сну, не впливаючи на його ініціацію [48]. Мають виражений постсомнічний ефект, що істотно знижує їх цінність у якості снодійних засобів.
Фітотерапія. У даний час фітотерапію успішно застосовують при порушеннях сну, підвищеній тривожності та дратівливості, вона добре переноситься і має високу прихильність серед пацієнтів. Так, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) близько 40%
населення віддають перевагу лікарським засобам, що
містять природні (рослинні) компоненти [2].
Відповідно до даних доказової медицини, до лікарських рослин, які «знайшли» своє місце в профілактиці і лікуванні інсомній, відносяться:
• хміль звичайний (Humulus lupulus L.) – є популярним компонентом лікарських препаратів, що використовується у якості седативного
гіпнотика. Механізми впливу на сон до кінця
не вивчені. Містить леткі олії, валеріановую
кислоту, естрогенподібні сполуки, таніни та
флавоноїди. Прийом препаратів на основі
хмелю пов’язаний з ризиками депресії, седацією в денний час (слід уникати керування
транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами), підвищеним ризиком раку молочної залози, гематологічними відхиленнями [1, 37].
• валеріана лікарська (Valeriána officinális) –
широко використовується як снодійний і
денний седативний засіб. Валеріана містить
валепотріати, валеріановую кислоту, ефірні масла (борнеолу ацетат, сексвітерпени) та
різні водорозчинні компоненти, які чинять
седативну дію. Валеріана має снодійний, седативний, анксіолітичний ефекти за рахунок
впливу на ГАМК-рецептори в ЦНС, і внаслідок цього, протипоказана особам з депресіями та іншими розладами, що супроводжуються пригніченням нервової системи, а також
особам, які керують транспортними засобами
та працюють з потенційно небезпечними механізмами. Терапевтична доза екстракту валеріани повинна становити від 400 мг до 1 г
на 1 прийом. Дози нижче 400 мг чинять ефект
плацебо. Тривалий прийом препаратів валеріани пов’язаний з ризиками серцево-судинних
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ускладнень, уражень печінки, сплутанністю
свідомості та мареннями [1, 37].
• пасифлора (Passíflōra) – містить алкалоїди,
мальтол та етілмалтол, флавоноїди. Застосовується як заспокійливий засіб у хворих з неврастенічними і депресивними станами, при
стресах, тривожному стані, знервованості, порушеннях сну, в клімактеричний і преклімактеричний період. Доказова база пасифлори, з
точки зору її клінічного застосування, суперечлива, а достовірні дані щодо впливу на сон до
кінця не обґрунтовані [1, 37].
Досвід світового застосування препаратів для
лікування інсомній дозволив сформувати вимоги
до «ідеальних» снодійних препаратів, які повинні
не тільки регулювати швидкість засинання, глибину і тривалість сну, нівелювати кількість нічних пробуджень, а й усувати пов’язані з інсомнією порушення, такі як стрес, депресія, когнітивна
дисфункція [53].
Серед фітопрепаратів, що набули широкого
поширення в світовій клінічній практиці, та мають полімодальну фармакодинаміку, забезпечують
вплив не тільки на сон і його якість, а й супутні відхилення у вигляді стрес-опосередкованих захворювань, слід виділити такі: вітанія снодійна (Withania
somnifera), бакопа Моньє (Bacopa monnieri), центелла
азіатська (Centélla asiática), в’юнок багатостебловий
(Convolvulus pluricaulis), нард індійський (Nardostachys
jatamansi), марена серцелистна (Rubia cardifolia), древогубець волотистий (Celastrus paniculatus), аїр болотний (Ácorus cálamus).
У дослідженнях Kumar A. (2008) встановлено,
що вітання снодійна (Withania somnifera), має антистресову (центральну адаптогенну), антиоксидантну, нейромодулюючу дії. З точки зору сомнології, вітанія проявляє модулюючий ефект щодо
ГАМК і ГАМК-ергічної нейромедіації. Активація
ГАМК-ергічних процесів, необхідна для забезпечення акту засипання, нормалізації фізіологічної структури сну без супутніх ускладнень, властивих бензодіазепінам (головний біль, запаморочення, когнітивні порушення, розвиток залежності) і Z-препаратам
(постсомнічний синдром).
В межах лікування стрес-залежних інсомній встановлено сприятливий вплив вітанії на різні параметри сну – прискорення засипання, збільшення загальної тривалості сну і фази глибокого сну [22].
Вітанія, на відміну від відомих снодійних засобів, чинить позитивний вплив на когнітивну сферу –
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і рецепторного зв’язування ацетилхоліну і ГАМК,
що дозволяє гармонізувати процеси короткострокової та довгострокової пам’яті, швидкості реакції,
концентрації уваги, пізнавальний інтерес, причинно-наслідкові асоціації, здатність до навчання, запам’ятовування, концентрацію і швидкість перемикання уваги [19, 25, 32, 38, 42].
Крім того, бакопа проявляє клінічно виражену
антидепресивну дію, пов’язану з «класичним» механізмом дії препаратів антидепресантів – інгібуванням
зворотнього захоплення серотоніну і норадреналіну,
що не характерно для інших фітопрепаратів [32], а також активацією біосинтезу катехоламінів [34].
Встановлено, що центелла азіатська (Centélla
asiática), проявляє ноотропну і нейропротекторну
дію за рахунок зменшення вільнорадикального окиснення і глутамат-залежних реакцій (ексайтотоксічність) [15, 39], виражену адаптогенну дію, за рахунок
нормалізації природного захисного потенціалу мозку
в умовах розвитку стрес-залежних реакцій.
Серед клініко-фармакологічних ефектів в’юнка
багатостеблового (Convolvulus pluricaulis) слід зазначити поєднання ноотропної, анксіолітичної, антидепресивної, снодійної та адаптогенної дії [3, 9, 10, 13, 40].
Нормалізація структури сну під впливом в’юнка реалізується за рахунок активуючого впливу
його компонентів на ГАМКА-рецептори, з вираженим ослабленням проявів тривоги, неспокою, напруженості [10].
Марена серцелистна (Rubia cardifolia) поєднує
ноотропну та антистресову дії. Механізм реалізації
фармакологічної дії здійснюється за рахунок активації біосинтезу ГАМК, підвищенням концентрації цього нейромедіатора в ЦНС і асоціюється зі зниженням
розвитку стрес-залежних реакцій, у тому числі інсомній [18, 30]. ГАМК-ергічний механізм визначає і ноотропну дію марени [12].
Древогубець
волотистий
(Celastrus
paniculatus). Біологічно активні сполуки древогубця опосередковують антиоксидантну і антиглутаматергічну дію, виражену в ноотропному ефекті:
активація процесу запам’ятовування і поліпшення
короткострокової пам’яті, яка перш за все порушується при стресі і старінні, а також антисеротоніновій дії, що дозволяє зменшити прояви тривоги та
прогресування інсомнії [7, 16].
Нард індійський (Nardostachys jatamansi) чинить комплексну ноотропну, анксіолітичну та снодійну дії, завдяки своїм антиоксидантним властивостям
і впливу на ГАМКА-рецептори [33, 36].
6

Аїр болотний (Ácorus cálamus) комплексно
впливає на реалізацію ноотропного та анксіолітичного ефектів через пригнічення ацетилхолінестерази (АХЕ), гальмування адрено- та серотонінергічних
процесів у ЦНС [31, 35].
Підсумовуючи позитивний клінічний досвід застосування вітанії снодійної, бакопи Моньє, центелли
азіатської, в’юнка багатостеблового, нарду індійського, марени серцелистної, древогубця волотистого,
аїру болотного, необхідно відзначити, що їх комбінація дозволяє значною мірою нормалізувати центральні механізми регуляції, стабілізуючи корково-підкоркову взаємодію і психоемоційну сферу, а також
оптимізувати схеми лікування пацієнтів з порушеннями сну, у тому числі, із супутніми стрес-залежними
захворюваннями, за рахунок синергізму і наявності
антистресової, антидепресивної, анксіолітичної дії,
позитивного впливу на когнітивну сферу (таблиця 1).
Одним із таких засобів на фармацевтичному ринку
України є – Анантаваті – унікальна комбінація, яка
містить всі вищезгадані рослини.
На сьогоднішній день вже є позитивний клінічний
досвід застосування рослинного комплексу Анантаваті при тривожно-депресивних розладах у учасників
бойових дій у зоні АТО, в відновлювальний період, з
режимом прийому по 1 таблетці 1 раз на добу після
їжі протягом 1 місяця.
У дослідженні, під керівництвом проф. С.М. Мороз (Обласна клінічна лікарня імені І. І. Мечникова,
Дніпро) було продемонстровано [52]:
• зниження рівня дратівливості при прийомі
Анантаваті, яка була пов’язана з дією вітанону, що міститься в вітанії снодійній, врівноважуючи процеси гальмування і збудження в
ЦНС завдяки зниженню рівня гормонів стресу (кортизол, адреналін) і підвищенню антистресових гормонів (дегідроепіандростерон
сульфат) [6, 52]. Антистресову дію також чинила марена серцелистна, аїр болотний, нард
індійський і древогубець волотистий [12, 52].
• усунення безсоння обумовлено наявністю у
його складі таких рослин, як в’юнок багатостебловий, бакопа Моньє і вітанія снодійна,
які м’яко інгібують моноаміноксидазу, сприяють уповільненню розщеплення моноамінів
(серотонін, норадреналін, дофамін) і нормалізують фази сну [6; 9, 44, 52].
• антидепресивну дію лікарських рослин, що
містяться у фітокомплексі: центелла азіатська
має анксіолітичну дію за рахунок пригнічен-
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