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Резюме
В патогенезе воспалительных заболеваний дыхательных путей 

большую роль играет оксидантный стресс. Поливитаминные препара-
ты, содержащие в своем составе антиоксиданты, пищевые добавки 
являются существенной поддержкой в   борьбе с оксидантным стрес-
сом.

Целебные свойства одной из таких добавок — барсучьего жи-
ра — известны на протяжении веков. Его применяют в народной меди-
цине в качестве натурального и эффективного средства с бактерицид-
ным, противовоспалительным, иммуностимулирующим и общеукре-
пляющим действием. К основным действующим компонентам 
барсучьего жира относят ненасыщенные жирные кислоты и витамины, 
особенно А, Е и Д. Витамины этих групп усиливают противовоспали-
тельное действие ненасыщенных жирных кислот, а также проявляют 
высокую антиоксидантную активность, а ненасыщенные жирные кис-
лоты (в том числе омега3, омега-6), способствуют улучшению обмен-
ных процессов и трофики тканей, оказывают противовоспалительное 
и антиоксидантное действие, 

В статье представлены характеристики диетической добавки 
«Барсучий жир», результаты исследований ее эффективности и пере-
носимости в комплексном лечении хронического бронхита, ХОЗЛ в 
фазе обострения, в комплексном лечении взрослых и детей с бронхо-
легочными заболеваниями, которые показали его эффективность, 
безопасность и хорошую переносимость. Добавку можно применять в 
комплексном лечении бронхолегочной патологии как у взрослых, так 
и детей как безопасный источник жирорастворимых витаминов и 
полиненасыщенных жирных кислот.
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POSSIBILITIES OF NONTRADITIONAL MEDICINE IN ADDITIONAL 

TREATMENT FOR INFLAMMATORY DISEASES

OF THE RESPIRATORY TRACT
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Abstract
Oxidative stress plays an important role іn the pathogenesis of airway 

inflammatory diseases. Multivitamin preparations containing antioxidants, 
nutritional supplements are significant support in the fight against 
oxidative stress.

The healing properties of one such supplement, badger fat, have 
been known for centuries. It is used in folk medicine as a natural and 
effective agent with bactericidal, anti-inflammatory, immunostimulating 
and general strengthening effects. The main active components of badger 
fat include unsaturated fatty acids and vitamins, especially A, E and D. 
Vitamins of these groups enhance the anti-inflammatory effect of 
unsaturated fatty acids, and also exhibit high antioxidant activity, while  
unsaturated fatty acids (including omega-3, omega-6), help to improve 
metabolic processes and tissue trophism, exhibiting  anti-inflammatory 
and antioxidant effects.

The article presents the characteristics of the dietary supplement 
“Borsukovy zhyr”, the results of studies of its effectiveness and tolerability 
in the complex treatment of chronic bronchitis and AE COPD, as a 
component of therapy of adults and children with bronchopulmonary 
diseases, showing its effectiveness, safety and good tolerability. The 
supplement can be used in the complex treatment of bronchopulmonary 
pathology in both adults and children as a safe source of fat-soluble 
vitamins and polyunsaturated fatty acids.

Key words: oxidative stress, antioxidants, dietary supplement, badger 
fat.
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Запальні захворювання органів дихання супровод-
жуються інтенсифікацією вільнорадикальних процесів з 
одночасною напругою і подальшим пригніченням різ-
них ланок антиоксидантного захисту, що призводить до 
розвитку оксидантного стресу [1]. 

Під впливом сигаретного диму і екзогенних аеропо-
лютантів, головним чином атмосферного пилу, вихлоп-
них газів, промислових викидів, в легеневої тканини 
відбувається утворення оксидантів — вільних радикалів 
і активних форм кисню [2].

Оксидантний стрес викликає модифікацію білків 
плазми крові, активацію макрофагів і рекрутування ней-
трофілів в центральних і периферичних повітряпровід-
них шляхах, акумуляцію токсичних продуктів перекисно-

го окислення ліпідів в мембранах легень і крові, збіль-
шення вмісту в повітрі, що видихається, продуктів пере-
кисного окислення, пероксиду водню, нітрозотіолів і 
нітратів. Крім індукції запалення оксидантний стрес про-
вокує гіперплазію слизових залоз і апоптоз епітеліаль-
них клітин повітряпровідних шляхів. 

Активні форми кисню також можуть порушувати 
процеси сигналізації, сприяють активації нейтрофілів і 
макрофагів. 

В організмі захист від шкідливої   дії надлишку віль-
них радикалів і активних форм кисню забезпечують в 
першу чергу спеціальні антиоксидантні ферменти: 
супероксиддисмутаза, каталаза, ферменти редокс-сис-
теми глутатіону. У нормі між оксидантами та антиокси-
дантами зберігається рівновага. Порушення цього 
балансу на користь оксидантів призводить до окси-
дантного стресу.




