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ти первинну стреспротекторну дію та адекватний вплив 
на обмін речовин�� Дія фітопрепаратів більш «м’яка», у 
них значно менше побічних реакцій, ніж у синтетичних 
ліків�� Незначна токсичність дозволяє їх тривало засто-
совувати дорослим і дітям без ризику серйозних уск-
ладнень (гепатотоксичність, нефротоксичність та ін��), а 
також приймати з метою профілактики в амбулаторних 
умовах�� Фармакоекономічні характеристики (вартість/
ефективність) лікування фітопрепаратами вигідно відріз-
няються від схем терапії з використанням синтетичних 
імунотропних засобів [9, 10, 11]��

Для імунотерапії часто використовують рослинні сти-
мулятори синтезу інтерферону: арніку гірську, алое дере-
вовидне, ісландський мох, каланхое перисте, листя підбілу 
звичайного, листя подорожника великого [12]��

Імунотропні властивості характерні для рослин, які ма-
ють здатність збільшувати вміст лізоциму в організмі та 
стимулюють його вироблення за допомогою ефірних олій: 
аніс, герань, гвоздика, лаванда, евкаліпт, або самі містять 
лізоцимоподібні речовини: цибуля, часник, редька, буряк 
[12, 13, 14]��

Дія рослин, які впливають на систему комплементу 
(арніка гірська, мальва лісова, базилік, чабер), пов’язана, 
в основному, з нормалізацією білоксинтетичної функції 
печінки, де синтезуються білки системи комплементу 
[12, 15]��

Лікарські рослини, які підвищують активність фагоци-
тозу, стимулюють окиснювально-відновні процеси: гірчак 
пташиний, конюшина, хвощ польовий, звіробій звичайний, 
ялівець, арніка гірська, чистотіл, шабельник, бузина чор-
на, барбарис, меліса лікарська, фіалка польова, череда 
трироздільна, чистотіл звичайний [12, 16]��

До рослин, які впливають переважно на Т-лімфоцити 
та мають мітогенні властивості, що прискорюють дозрі-
вання Т-лімфоцитів, відносяться: півники молочні, кропи-
ва дводомна, майоран садовий [13, 17, 18]��

На В-систему імунітету діє солодка гола, котра містить 
рослинні стероїди, флавоноїди, які активують проліфера-
цію В-клітин та імуноглобулінів [19]��

Здавна особливої значущості для корекції пору-
шень імунної системи мають фітопрепарати, що вияв-

У сучасних умовах стрес є однією з актуальних 
медико-соціальних проблем�� Майже кожна людина під-
дається впливу несприятливих стресогенних факторів, 
таких як надмірно інтенсивний темп життя, надлишок 
інформації, дефіцит часу, гіподинамія, урбанізація, со-
ціально-економічні фактори, екотоксиканти та інше�� 
Все це є етіологічними чинниками формування деза-
даптаційних станів і стресогенних порушень [1, 2, 3]��

Порушення адекватної реакції на стресогенні умо-
ви можуть бути причиною функціональних розладів 
центральної нервової системи (цнС). Постстресор-
ні зміни в її роботі, своєю чергою, супроводжуються 
порушенням роботи центральних регуляторних ме-
ханізмів, що може призводити до розвитку цілої низки 
патологій на периферичному рівні: артеріальної гіпер-
тензії, виразкових уражень шлунка, ішемічної хвороби 
серця та ін�� При хронічному стресі постійна активність 
гормонів кори надниркових залоз пригнічує функцію 
клітин імунної системи, при цьому послаблюється 
стійкість організму до інфекційних захворювань, ви-
никають розлади імунної системи, що, своєю чергою, 
призводить до збільшення онкозахворювань [4, 5]�� 

У теперішній час вже визнано, що синдром хронічної 
втоми, розповсюджений серед осіб працездатного віку, є 
вторинним імунодефіцитом і потребує комплексної фар-
макотерапії з використанням фітопрепаратів зі стреспро-
текторними та імуномодулювальними властивостями [6]��

Сучасна фармація і медицина активно використовують 
для терапії наслідків стресу різні засоби, зокрема антиок-
сиданти, адаптогени, імуномодулятори�� В царині застосу-
вання нових імуномодуляторів відзначається повільний, 
але неухильний перехід від використання препаратів, от-
риманих хімічним шляхом, у напрямку сполук природно-
го походження, зокрема, фітопрепаратів [7, 8]��

Імунотропні препарати рослинного походження ма-
ють широкий спектр фармакологічних властивостей, що 
дозволяє їм впливати на декілька патогенетичних ланок 
багатьох захворювань з порушенням функції імунної 
системи�� Завдяки наявності біологічно активних речовин 
(БАР), що входять до складу лікарських рослин, вони 
здатні активувати неспецифічні ланки імунітету, виявля-


