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і С [27, 30]�� Препарати ехінацеї стимулюють клітинний і 
гуморальний імунітет, секрецію макрофагами інтерферо-
ну (ІФН), інтерлейкіну-1 (ІЛ-1) і фактора некрозу пухлини 
(ФНП) [31, 32]��

Імуномодулювальні властивості фітопрепаратів, в 
основному, пов’язують з фенілпропаноїдами, зокрема, 
цикорієвою кислотою, та полісахаридами (фруктанами) 
[33, 34]��

Полісахариди рослин – класичні імуностимулятори�� 
За біологічним значенням і місцезнаходженням у рос-
линах їх поділяють на імуностимулювальні полісахари-
ди, що відносяться до геміцелюлоз і входять до складу 
клітинних стінок, і резервні полісахариди (слизові полі-
сахариди ромашки аптечної, фруктани ехінацеї пурпу-
рової)�� Поліаніонні структури з уроновими кислотами 
є більш сильними імуностимуляторами, ніж нейтральні 
полісахариди [35, 36]�� Полісахариди здатні утворювати 
специфічні антитіла і підвищувати титр пропердину у 
сироватці крові, що, в свою чергу, відіграє роль у збіль-
шенні неспецифічної резистентності організму до ін-
фекцій [37], а також поліпшувати енергетичний обмін в 
імуноцитах і збільшувати вироблення інтерферону [38]�� 
Деякі фракції полісахаридів у дослідах in vitro та in vivo 
на моделі фагоцитозу виявляють імуномодулювальну 
дію [38, 39]��

Полісахариди ехінацеї є найбільш вивченими, а її 
здатність стимулювати імунітет обумовлюють саме 
ці БАР�� У залежності від складу цукрів, молекулярної 
маси вони стимулюють фагоцитоз, пригнічують актив-
ність стрептококової гіалуронідази, індукують утворен-
ня інтерферону макрофагами, стимулюють секрецію 
ФНП, виявляють протинабрякову властивість [21]�� Глі-
копротеїн і глікопротеїно-полісахаридний комплекс з 
ехінацеї пурпурової і вузьколистої стимулюють В-лім-
фоцити, викликають секрецію макрофагами ІЛ-1, ФНП, 
α- і β-ІФН�� Було встановлено, що очищені екстракти з 
коренів різних видів ехінацеї, які містять полісахариди і 
глікопротеїди, мають як пряму противірусну активність 
по відношенню до вірусів грипу та герпесу, так і непря-
му противірусну дію, опосередковану через стимулю-
вальний вплив на утворення α- і β-ІФН [35]��

Актопротекторні властивості настойки ехінацеї 
пурпурової можна пояснити наявністю іншого фенілп-
ропаноїда – ехінакозида, у молекулі якого є фрагмент 
салідрозиду, що входить до складу кореневищ родіоли 
рожевої та ін�� рослин [25, 26]��

Високоочищені полісахариди морських водорослей і 
деяких рослин: зостерин, різні фракції фукоіданів і кара-
гінанів, альгінат натрію, препарат транслам, отриманий 
ферментативною трансформацією з природного поліса-
хариду ламінарану, виявляють імуномодулювальну дію 
[36]�� Арабіногалактан модрини сибірської підвищує захис-
ні властивості живої чумної вакцини за рахунок стимулю-
вального впливу на клітинну і гуморальну ланку імуні-
тету�� Імуномодулювальна активність виявлена у ряски і 
пижма [33]��

Полісахаридні фракції зі слані цетрарії ісландської, 
виділені методом ферментативного гідролізу та лужної 
дегідратації, підвищують кількість лейкоцитів у перифе-
ричній крові здорових щурів, збільшують масу селезін-
ки на 68 %�� Водні витяги зі слані цетрарії ісландської 
(настій, відвар) мають м’яку дію на імунну систему, що 
пов’язано з поліпшенням енергетичного обміну в імуноци-
тах і підвищенням синтезу в організмі інтерферону�� Деякі 
фракції рослинних полісахаридів впливають на фактори 
гуморального імунітету: підвищують кількість лізоциму і 
титр комплементу в сироватці крові [40]�� Досліджено дію 
різних рослинних полісахаридів на вірусні інфекції�� Було 
встановлено, що яблучний і лимонний пектини, а також 
полісахариди із слизу насіння льону, з камедей акації і 
мирту звичайного пригнічують гемаглютинацію та роз-
множення вірусу грипу А у препараті алантоїдної рідини 
та в ембріоні курячого яйця�� Припускають, що в основі 
механізму дії лежить пряме адсорбційне комплексоутво-
рення полісахариду і вірусу [41]��

Уже кілька тисячоліть фахівцями Східної медицини 
використовується женьшень. Відповідно до сучасних 
уявлень глікозиди женьшеня мають різні рецептори-
мішені як на плазматичній мембрані, так і всередині 
клітини�� Взаємодія з цими рецепторами призводить до 
регуляторної зміни метаболічних процесів у різних ор-
ганах і тканинах�� Глікозиди женьшеня (гінсенозиди), 
в залежності від структури, здатні, подібно мембра-
ноактивним комплексонам, взаємодіяти з компонен-
тами мембран і, подібно до гормонів, зв’язуватися та 
активувати внутрішньоклітинні рецептори стероїдних 
гормонів, викликаючи експресію специфічних генів 
[42, 43]�� Експериментальними дослідженнями дове-
дено, що полісахаридні фракції женьшеня посилюють 
фагоцитарну активність макрофагів, продукцію ендо-
генного інтерферону, а також показники клітинного і 
гуморального імунітету, внаслідок чого підвищується 
стійкість до інфекції�� Імуномодулювальна дія препа-
ратів женьшеня може бути також пов’язана з індукую-
чим впливом полісахаридних фракцій на синтез ендо-
генного оксиду азоту [44]��

У народній медицині Алтаю у вигляді настою і насто-
янки як засіб, що знімає втому, підвищує працездатність, 
здавна застосовується родіола рожева (золотий корінь)�� 
Відомо, що імуномодулювальна активність препаратів на 
основі кореневищ родіоли рожевої обумовлена глікозида-
ми фенілпропаноїдів, зокрема, розавіном�� Фенілпропаноїд 
тріандрин, що міститься в її біомасі, має виражені тоні-
зуючі властивості�� В’яжучі та антиоксидантні властивості 
родіоли рожевої зумовлені дубильними речовинами та ін-
шими поліфенолами [45, 46]��

Численними дослідженнями доведено, що екстракт 
елеутерококу має багатосторонню дію на організм лю-
дини, включаючи збудження ЦНС, підвищення рухо-
вої активності, розумової та фізичної працездатності, 
основного обміну, адаптогенних властивостей організ-
му, покращання апетиту, гонадотропну активність, 


