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ЛІМФОДРЕНАЖ – ОСНОВА ПАТОГЕНЕТИЧНОЇ 
БІОРЕГУЛЯЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ
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Вивчаючи патогенез будь-якого захворю-
вання, лікар упевнюється в необхідності за-
стосування комплексного підходу в лікуванні, 
оскільки існує потреба у впливі на всі ланки 
патологічного процесу. Лімфатична система 
людини відіграє важливу роль у функціону-
ванні організму та в процесі одужання.

Лімфатична система організму 
людини

Лімфатична система є невід’ємною части-
ною імунної та судинної систем, вона скла-
дається з лімфатичних судин, капілярів та 
лімфатичних органів (вузли та ін.). Однією 
з основних функцій лімфатичної системи є 
лімфодренажна функція – очищення між-
клітинного простору від токсинів, продуктів 
розпаду клітин, надлишків метаболітів шля-
хом виведення їх через лімфу. Професор Аль-
фред Пішінгер в середині ХХ сторіччя довів 
унікальну роль міжклітинного простору як 
місця, в якому відбувається взаємодія голов-
них регуляторних систем організму, назвавши 
її системою основної регуляції.

Місце лімфатичної системи 
в розвитку хвороб

Окрім первинних захворювань власне 
лімфатичної системи, недостатність її функ-
ціонування має велике значення в патогенезі 
широкого кола хвороб, які супроводжуються 
гострим чи хронічним ендотоксикозом. При 
цих захворюваннях активізація лімфовідто-
ку забезпечує дезінтоксикаційну дію. Тому в 
сучас ній медицині постає необхідність залу-
чення до схем лікування препаратів, що ак-
тивують дренажно-детоксикаційну функцію 
лімфатичної системи, що сприяє відновленню 
в організмі перебігу процесів саморегуляції та, 
в кінцевому результаті, прискорює одужання.

Лімфоміозот та його склад, 
основні компоненти

Німецька компанія Біологіше Хайльміт-
тель Хеель ГмбХ має в своєму арсеналі комп-
лексний препарат Лімфоміозот, що активує 
імунні функції та лімфодренаж. Лімфоміозот 
містить компоненти рослинного, мінераль-
ного та тваринного походження. В Україні він 
зареєстрований у формі крапель та розчину 
для ін’єкцій (Лімфоміозот Н) і використовуєть-
ся лікарями вже понад 18 років. За цей час він 
вивчався в багатьох науково-клінічних дослід-
женнях, що відображено у понад 500 публіка-
ціях. В Україні та Росії Лімфоміозот увійшов до 
20 дисертацій та був включений в 21 методичну 
рекомендацію Міністерств охорони здоров’я 
обох країн*.

Біорегуляційну дію Лімфоміозоту забезпе-
чують компоненти у наднизьких дозах (роз-
ведення D3-12), які виготовлені за гомеопа-
тичною технологією. Загальний біологічний 
закон Арнда–Шульца свідчить, що наднизькі 
дози речовин активізують життєдіяльність 
організму (клітин, тканин, органів), що за-
безпечує процеси самовідновлення та само-
виліковування. Доведено, що наднизькі дози 
речовин/антигенів (Lowe-dose, Very- lowe-
dose antigene), які знаходяться в препаратах 

Heel, запускають в організмі розвиток до-
поміжної імунологічної реакції (Bystander 
reaction)*.

Фармакологія Лімфоміозоту
Таким чином, Лімфоміозот належить до 

групи препаратів регуляторної медицини. 
Під його дією відбувається покращення лім-
фовідтоку від уражених тканин організму*. 
Це забезпечує очищення матриксу від токсинів 
ендогенного або екзогенного походження та 
зменшує набряк тканин. В результаті приско-
рюється завершення запального процесу та 
відновлення функції тканин та органів. Чиста 
міжклітинна речовина (матрикс) забезпечує 
відновлення саморегуляції організму – взає-
модію нервової, імунної та ендокринної си-
стем.

Місце застосування Лімфоміозоту 
в сучасній медицині

Згідно з методичними рекомендація-
ми МОЗ України Лімфоміозот має широкий 
спектр використання – як самостійно, так і 
в складі схем лікування іншими групами пре-
паратів*. Зокрема, Лімфоміозот застосовуєть-
ся при лікуванні таких захворювань:

•  захворювання лімфоїдної тканини 
(хронічний тонзиліт, гіпертрофія мигда-
ликів, аденоїдні вегетації, лімфадено-
патія, лімфоедема);

•  гострі або хронічні захворювання порож-
нистих органів, які мають багату лімфа-
тичну систему (верхні дихальні шляхи, 
шлунково-кишковий тракт, сечовивідна 
система);

•  захворювання алергічної природи (ато-
пічний дерматит/екзема, алергічний 
риніт, поліноз, бронхіальна астма);

•  захворювання та травми, що супровод-
жуються набряками та лімфостазом, 
післяопераційні набряки, ускладнення 
цукрового діабету;

•  як допоміжна дезінтоксикаційна терапія 
при онкологічних захворюваннях*.

Лімфоміозот також сприяє підвищенню 
біодоступності інших препаратів (наприклад, 
антибіотиків). Він добре поєднується як із біо-
регуляційними препаратами, так і з препара-
тами інших груп*.

Висновки
Завдяки біорегуляційним властивостям 

використання Лімфоміозоту дозволяє ліка-
рю будь-якої спеціальності покращувати 
ефективність лікування. Лімфоміозот сприяє 
якісному дренажу міжклітинного простору, 
налагодженню відтоку лімфи та оптимізації 
кровопостачання в уражених тканинах та 
органах. Патогенетичний механізм дії Лім-
фоміозоту дозволяє використовувати його 
в лікуванні функціональних, гострих або 
хронічних захворювань, хронічних неінфек-
ційних хвороб. Препарат сприяє відновленню 
імунологічного захисту організму та психо-
нейро-імунно-ендокринній регуляції. Завдяки 
великій кількості досліджень Лімфоміозот 
визнаний безпечним та ефективним у ліку-
ванні дорослих та дітей (краплі з народження), 

добре переноситься пацієнтами та показує 
низьку частоту виникнення побічних ефектів. 
Застосування Лімфоміозоту завдяки його біо-
регуляторній дії значно розширює можливості 
патогенетичної терапії та прискорює одужання 
пацієнтів*.

*Список літератури знаходиться в редакції

Інформація для професійної діяльності медичних 
та фармацевтичних працівників

Лімфоміозот. Склад. Розчин для ін’єкцій: діючі ре-
човини: 1,1 мл містить Myosotis arvensis D3-0,55мг, 
Veronica officinalis D3-0,55мг, Teucrium scorodonia D3-
0,55мг, Pinus sylvestris D4-0,55мг, Gentiana lutea D5-
0,55мг, Equisetum hіemale D4-0,55мг, Smilax D6-0,55мг, 
Scrophularia nodosa D3-0,55мг, Calcium phosphoricum 
D12-0,55мг, Natrium sulfuricum D4-0,55мг, Fumaria 
officinalis D4-0,55мг, Levothyroxinum D12-0,55мг, 
Araneus diadematus D6-0,55мг, Geranium robertianum 
D4-1,1мг, Nasturtium officinale D4-1,1мг, Ferrum iodatum 
D12-1,1мг; Краплі оральні: 100г препарату містять: 
Araneus diadematus D6-5г, Calcium phosphoricum 
D12-5г, Equisetum hiemale D4-5г, Ferrum іodatum D12-
10г, Fumaria officinalis D4-5г, Gentiana lutea D5-5г, 
Geranium robertianum D4-10г, Juglans regia ssp. regia 
D3-5г, Levothyroxinum D12-5г, Myosotis arvensis D3-5г, 
Nasturtium officinale D4-10г, Natrium sulfuricum D4-5г, 
Pinus sylvestris D4-5г, Scrophularia nodosa D3-5г, Smilax 
D6-5г, Teucrium scorodonia D3-5г, Veronica officinalis D3-
5г. Показання: запальні та дистрофічні процеси різної 
локалізації (переважно в лімфатичних судинах і вуз-
лах), алергічні захворювання, лімфаденіт, лімфангіт, 
лімфонабряках; післяопераційні і посттравматичні на-
бряки; алергічні захворювання, а також наслідки трива-
лої дії різних токсичних факторів: ендо- і екзотоксинів 
(фактори фізичного впливу, хімічні агенти, біологічні 
фактори, в т.ч. тонзіллогенная і туберкульозна інток-
сикація), запальні та дистрофічні процеси різної ло-
калізації (переважно в лімфатичних судинах і вузлах), 
алергічні захворювання. Протипоказання: підвищена 
чутливість до компонентів препарату, можливість за-
стосування препарату при захворюваннях щитовидної 
залози вирішується попередньою консультацією ліка-
ря. Побічні ефекти: у поодиноких випадках можуть 
виникати реакції гіперчутливості (або анафілактичні 
реакції), а також зміни в місці введення, нудота, запа-
морочення, запаморочення, пітливість, почервоніння 
обличчя, загальна слабкість. У дуже рідкісних випад-
ках можливі реакції гіперчутливості, включаючи виси-
пання, свербіж, кропив’янку. Категорія відпуску: Без 
рецепта – краплі; за рецептом – розчин для ін’єкцій. 
Р.п. № № UA/6673/01/01 від 15.06.2012, UA/2054/01/01 
від 13.10.2009. Виробник: Біологіше Хайльміттель 
Хеель ГмбХ. Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-
Баден, Німеччина / Biologische Heilmittel Heel GmBH. 
Dr.Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

Препарати Хеель 

знову в аптеках
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