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СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ФИТОТЕРАПИЯ  
СИНДРОМА РАЗДРАЖЕННОЙ КИШКИ 

Карнаух Э.В., Кулык Т.В.  
Харьковский национальный медицинский университет, Харьков 
 
В современной гастроентерологической практике среди кишечных 

дисфункций синдром раздраженной кишки остается актуальной клиниче-
ской проблемой, которой страдают более 20% трудоспособного населения 
молодой и средневозрастной категории (от 24 до 41 года) различных 
стран, причем женщины болеют в 2 раза чаще мужчин, а общетерапевти-
ческая заболеваемость составляет более 1% в год. 

Согласно Римскому консенсусу III, для симптоматического лечения 
этого функционального кишечного расстройства, при котором абдоми-
нальная боль или дискомфорт ассоциируется с расстройствами  дефекации 
по типу диареи, успешно применяется фитопрепарат Узара,  действую-
щим веществом которого является экстракт высушенного корня растения 
Xysmalobium undulatum. Это южно-африканское растение издавна исполь-
зовалось в народной медицине. Примечательно, что попытки культивиро-
вать его в других регионах оказались безрезультатными. Основные актив-
ные вещества – это  гликозиды (узарин, урезин, узарозид, ксисмалорин), 
фитостерины, дубильные вещества. Они оказывают спазмолитическое 
действие, тормозят перистальтику кишечника, обладают вяжущим и анти-
секреторным эффектами. Также механизм антидиарейного действия свя-
зан с повышением чувствительности гладкомышечных клеток кишечника 
к симпатическим влияниям. В народной медицине корни Xysmalobium 
undulatum издавна применяют как мочегонное, токолитическое и улуч-
шающее аппетит средство. Препарат на основе корня Xysmalobium undula-
tum считается малотоксичным, хорошо переносится и показан взрослым и 
детям старше 6 лет для симптоматического лечения острой и хронической 
диареи различной этиологии. При этом по данным многочистенных кли-
нических исследований статистически достоверно уменьшается выражен-
ность абдоминальной боли, метеоризма, явлений астении, частоты стула и 
нормализация его консистенции, а у 30% отмечается увеличение массы 
тела. Лимитирующими факторами для примениния этого фитокомплекса 
на основе Xysmalobium undulatum являются галактоземия, дефицит лакта-
зы и глюкозогалактозная мальабсорбция.  
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