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період лактації, у дитячому віці [10, 56], що значно обме-
жує область їх застосування��

Іншими БАР, які мають імунотропний вплив, є фла-
воноїди, здатні виявляти як імуностимулювальний, так і 
імуносупресивний ефект�� Біологічна активність більшості 
флавоноїдів обумовлена, головним чином, їх здатністю 
проникати в клітини та блокувати ферменти сигнальних 
шляхів і факторів транскрипції, в тому числі тих, які бе-
руть участь в активації, проліферації та реалізації ефек-
торних функцій клітин імунної системи�� Крім того, во-
ни ефективні при терапії типових імунних патологій, у 
зв’язку з цим є перспективними для створення нових фар-
макологічних агентів, які пригнічують або нормалізують 
імунну відповідь [57]��

Універсальним механізмом реалізації стреспротектор-
ної та імуномодуляторної дії є антиоксидантний, в резуль-
таті якого усуваються активні кисневі радикали�� Останні 
здатні пошкоджувати клітинні та субклітинні мембрани, 
білки, нуклеїнові кислоти, що, своєю чергою, призводить 
до порушення імунної системи [57]�� Тому антиоксидантні 
властивості багатьох рослин, обумовлені наявністю в них 
флавоноїдів, є основою їх стреспротекторної та імуномо-
дуляторної дії��

Однією з таких рослин є персик звичайний, листя 
якого містять БАР, здатні посилювати активність пе-
риферичних стрес-лімітуючих систем, зокрема анти-
оксидантної, і є безпечними при тривалому застосу-
ванні [58]�� Густий екстракт з листя персика відновлює 
порушену в умовах стресу активність імунної системи, 
про що свідчить підвищення індексу фагоцитозу, фаго-
цитарного числа, зниження ступеня ендогенної інток-
сикації організму експериментальних тварин в умовах 
стресу, що обумовлено багатогранним впливом його 
БАР: поліфенолів (флавоноїдів) і полісахаридів [59]�� 
Поліфенольні сполуки забезпечують антиоксидантну, 
антитоксичну та імунотропну дію [57], полісахариди 
– імунокоригувальну [38]�� Встановлено вплив густого 
екстракту з листя персика не тільки на показники клі-
тинного імунітету, а й на його здатність підвищувати 
активність гуморальної імунної відповіді (ІgA) і на до-
зозалежний імуностимулювальний ефект [60]��

Сьогодні на фармацевтичному ринку існує багато пре-
паратів комплексного складу: «Імуно-Тон» (Галичфарм, 
Україна), «Протефлазід» (Біолік, Екофарм, Тернофарм, 
Фітофарм, Україна), «Хеліскан» (ХФЗ «Червона зірка», 
Україна), «Есберітокс» (Шапер & Брюммер, Німеччина), 
«Бронхипрет», «Імупрет» (Біонорика СЕ, Німеччина) та 
ін��, які містять БАР лікарських рослин в оптимальних до-
зах (табл�� 2) з метою забезпечення більшого профілю їх 
безпеки [56, 61, 62]��

Висновки
Вирішення проблеми стресогенних порушень, 

що призводять до розвитку хронічних неінфекцій-
них захворювань, зокрема імунодефіцитних станів, 
є нагальною потребою сучасної медицини. З огляду 
на полісистемний характер та багатогранні патоге-
нетичні механізми розвитку стрес-зумовлених по-
рушень, зокрема пригнічення активності імунної 
системи, тривалий та часто прихований їх перебіг, 
доцільним є застосування безпечних ефективних лі-
карських засобів з широким спектром фармаколо-
гічної дії. Таким вимогам відповідають засоби рос-
линного походження. При тривалому використанні 
природних адаптогенів можуть розвиватися безсон-
ня, тахікардія, підвищення тиску, тому найбільш 
оптимальним є застосування фітозасобів, здатних 
посилювати активність периферичних стрес-ліміту-
ючих систем, зокрема антиоксидантної, які є безпеч-
ними при тривалому застосуванні.

ефективність рослинних засобів при стресо-
генних порушеннях імунної системи зумовлена їх 
політропними фармакологічними властивостями. 
Імунотропні властивості більшості лікарських рос-
лин пов’язані з наявністю в них: фенілпропаноїдів 
(елеутерокок колючий, ехінацея пурпурова, лаванда 
колосова, лимонник китайський, меліса лікарська, 
персик звичайний, родіола рожева), флавоноїдів 
(персик звичайний), полісахаридів (акація, бріонія, 
ехінацея пурпурова, ламінарія, пижмо звичайне, 
ряска мала, яблуня, персик звичайний), ефірних 
олій (шароквітник індійський). 
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