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зниження експериментальної гіперглікемії, вмісту хо-
лестерину у крові, сприяння залученню в обмін жирів�� 
Доведено інтерфероногенну та імуномодулювальну дії 
екстракту елеутерококу�� Остання виявляється в нор-
малізаціі співвідношень субпопуляцій Т-лімфоцитів і 
активації здатності організму виробляти інтерферони 
[26, 47]�� Фармакологічні властивості препаратів коре-
невищ елеутерококу колючого зумовлені в основному 
сирингіном (елеутерозид В) і γ-схізандрином [25, 48]��

Лимонник китайський є досить добре вивченою 
рослиною�� В медицині застосовується як тонізую-
чий та адаптогенний засіб [49]�� Основну біологічну 
активність лимонника пов’язують з вмістом у ньому 
лігнанів, які отримали назву γ-схізандрини, та є ди-

мерами фенілпропану [50, 51, 52]�� Є дані про високу 
антиоксидантну активність препаратів, виготовлених 
з лимонника [53, 54, 55]�� Використання комбінації 
екстрактів насіння лимонника і кореневищ елеутеро-
коку в досліді in vivo сприяло посиленню фагоцитар-
ної активності гранулоцитів, що має велике значення в 
підвищенні активності імунної системи [53]��

При використанні природних адаптогенів, особливо 
при порушенні режиму прийому і збільшенні дози, мо-
жуть спостерігатися алергічні реакції, безсоння, тахікар-
дія, підвищення тиску і мігрень�� Вони протипоказані при 
артеріальній гіпертензії, вираженому атеросклерозі, гос-
трому інфаркті, високій температурі, у гострому періоді 
соматичних та інфекційних захворювань, при вагітності, в 

Таблиця 2
комплексні імунотропні фітопрепарати, представлені на українському фармацевтичному ринку

назва препарату,
фірма-виробник Лікарська форма та склад препарату Фармакологічні

ефекти
1 2 3

Есберітокс®,
Шапер & Брюммер
ГмбХ & Ко�� КГ,
Німеччина

Табл. № 20 у блістері,
1 табл�� містить 3,2 мг сухого екстракту (4-9:1) із суміші сировини: 
кореневищ баптизії красильної;
кореня ехінацеї пурпурової;
коренів ехінацеї паліди; 
молодих пагонів та листя туї�� Екстрагент – етанол 30 %

Імуностимулювальний, 
противірусний

Імуно-Тон®,
Галичфарм, Україна

Сироп по 100 мл,
5 мл сиропу містить екстракти рідкого елеутерококу (екстрагент – етанол 
40 %) (1:1) – 0,98 г, 
кореневищ з коренями ехінацеї пурпурової (екстрагент – етанол 50 % ) 
(1:10) – 0,47 г, 
настойку звіробою (екстрагент – етанол 40 %) (1:5) – 0,49 г

Імуностимулювальний, 
адаптогенний, тонізуючий, 
адіопротекторний, 
стреспротекторний, 
антидепресивний, 
протизапальний,
актопротекторний, 
антиоксидантний, антигіпоксичний

Імупрет®,
Біонорика СЕ, 
Німеччина

краплі оральні по 100 мл, 
100 г крапель містять 29 г водно-спиртового екстракту
(екстрагент етанол 59 % ) з лікарських рослин: 
кореня алтеї 0,4 г, 
квіток ромашки 0,3 г, 
трави хвоща 0,5 г, 
листя грецького горіха 0,4 г, 
трави деревію 0,4 г, кори дуба 0,2 г, 
трави кульбаби 0,4 г��
Табл. вкриті оболонкою № 50, 
1 табл�� містить висушені лікарські рослини у вигляді порошку: 
корінь алтеї 8 мг; 
квітки ромашки 6 мг; 
трава хвоща 10 мг; 
листя грецького горіха 12 мг; 
трава деревію 4 мг; кора дуба 4 мг; 
трава кульбаби 4 мг��

Імуностимулювальний, 
противірусний, 
протизапальний, 
протинабряковий, 
обволікаючий, 
ранозагоювальний, 
антиоксидантний

Протефлазід®,
ТОВ «НВК «Екофарм», 
ПрАТ «Фітофарм», 
ПАТ «Біолік»,
ТОВ «Тернофарм»,
Україна

краплі по 30 мл, 50 мл,
1 мл крапель містить 1 мл рідкого екстракту (вміст флавоноїдів не менше 
0,32 мг/мл у перерахунку на рутин, вміст карбонових кислот не менше 
0,30 мг/мл у перерахунку на яблучну кислоту) із трави щучки дернистої 
та трави війника наземного (1:1)

Імунотропний, 
противірусний, 
антиоксидантний

Хеліскан®,
ПАТ «ХФЗ 
«Червона зірка», 
Україна

настойка (1:10) по 100 мл із суміші лікарської рослинної сировини: 
квітки нагідок – 1,5 г, 
пагони та листя омели білої – 1,5 г, 
плоди софори японської – 1 г, 
плоди розторопші плямистої – 1,5 г, 
кореневища та корені півонії відхиленої – 1,5 г,
трава вівса посівного – 1,5 г, 
трава чистотілу – 1,5 г��

Імуномодулювальний, 
антитоксичний, 
стреспротекторний, 
тонізуючий, антиоксидантний, 
ранозагоювальний, протизапальний, 
антиатеросклеротичний, 
гіпотензивний, гепатопротекторний, 
кровоспинний, знеболювальний


