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АНТИГЕЛЬМІНТНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН
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Мета дослідження – вивчити на основі джерел літератури антигельмінтні
властивості лікарських рослин та скласти перелік таких рослин (дикорослих і
культивованих), що поширені в Україні.
Матеріал і методи. Матеріалом слугували вітчизняні та іноземні наукові публікації,
опрацьовані із застосуванням методів аналізу, синтезу, порівняння, систематизації
та узагальнення. Списки рослин із антигельмінтними властивостями укладені на
основі аналізу довідникової інформації зі спеціальних фармакогностичних зведень.
Результати. Антигельмінтна активність лікарських рослин зумовлена наявністю
у їх складі терпенів, фенолів та нітрогеновмісних сполук, які здатні негативно
пливати на функціонування покривів, процеси травлення паразитичних червів,
їх рухливість, ріст та розмноження. Природна та культивована флора України
нараховує понад 50 видів лікарських рослин із антигельмінтним ефектом.
Висновки. Рослинні преперати з антигельмінтною дією мають низку переваг
над синтетичними (ефективність, відносна безпечність, доступність, невисока
вартість), проте необхідні експериментальні дослідження таких лікарських
засобів щодо їх можливого шкідливого впливу на організм людини.

Ключові слова:
гельмінти, фітопрепарати, лікарські рослини, антигельмінтна
дія.

АНТИГЕЛЬМИНТНЫЕ СВОЙСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Ключевые слова:
гельминты, фитопрепараты, лекарственные растения,
антигельминтное
действие.

С.И. Дубинин, Е.В. Клепец, Е.Б. Рябушко, А.В. Ваценко, Н.А. Улановская-Циба, 		
Н.А. Передерий

Цель исследования – изучить по литературным источникам антигельминтные
свойства лекарственных растений и составить перечень таких растений
(дикорастущих и культивированных), которые распространены в Украине.
Материал и методы. Материалом служили отечественные и иностранные
научные публикации, обработанные с применением методов анализа, синтеза,
сравнения, систематизации и обобщения. Списки растений с антигельминтными
свойствами составлены на основе анализа справочной информации из специальных
фармакогностических сводок.
Результаты. Антигельминтная активность лекарственных растений обусловлена
наличием в их составе терпенов, фенолов, азотсодержащих соединений, способных
негативно влиять на функционирование покровов, процессы пищеварения
паразитических червей, их подвижность, рост и размножение. Природная и
культивированная флора Украины насчитывает более 50 видов лекарственных
растений с антигельминтным эффектом.
Выводы. Растительные препараты с антигельминтным эффектом имеют
ряд преимуществ над синтетическими (эффективность, относительная
безопасность, доступность, невысокая стоимость), однако необходимы
экспериментальные исследования таких лекарственных препаратов на предмет
их возможного негативного влияния на организм человека.
ANTIHELMINTIC PROPERTIES OF MEDICINAL PLANTS
S.I. Dubinin, O.V. Klepets, O.B. Riabushko, A.V. Vatsenko, N.A. Ulanovska-Tsyba, 		
N.O. Perederii

Objective: to study the anthelmintic properties of medicinal plants from the literature
and make a list of such plants (wild and cultivated) that are common in Ukraine.
Material and methods. The material was Domestic and foreign scientific publications,
processed using the methods of analysis, synthesis, comparison, systematization and
generalization, served as the material of studying.. The lists of plants with anthelmintic
properties are compiled on the basis of an analysis of reference information from
special pharmacognostic reports.
Results. The anthelmintic activity of medicinal plants is due to the presence of terpenes,
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phenols, nitrogen-containing compounds in their composition, that can negatively affect
the functioning of the integument, the digestion of parasitic worms, their mobility, growth
and reproduction. The natural and cultivated flora of Ukraine has more than 50 species
of medicinal plants with an anthelmintic effect.
Conclusions. Herbal preparations with an anthelmintic effect have a number of
advantages over synthetic ones (effectiveness, relative safety, availability, low cost),
however, experimental studies of such drugs are needed for their possible negative effects
on the human body.
Вступ
Гельмінтози – найпоширеніші паразитарні
захворювання людини, що виникають унаслідок
складних взаємовідносин між багатоклітинними
паразитами (гельмінтами) та макроорганізмом [1].
За даними ВООЗ, гельмінтози становлять до 90%
усіх паразитарних захворювань у світі. В Європі
на гельмінтози страждає кожен третій житель. В
Україні офіційно реєструють 300–400 тис. випадків
гельмінтозів щороку, а за альтернативними даними
ця цифра може сягати 2 млн [2].
В організмі можуть одночасно паразитувати
декілька видів гельмінтів. Їх локалізація найчастіше
повʼязана з різними відділами кишечнику (аскариди,
волосоголовці, гострики, анкілостоми, стьожаки,
ціп’яки), жовчними ходами печінки (значна частина
трематод), легенями (сисун парагонімус, личинки
цестод та деяких нематод у період міграції),
тканинами кісток, очей (личинки цестод), серця,
лімфатичною системою (філярії). До найбільш
поширених гельмінтозів в Україні належать
ентеробіоз, аскаридоз, трематодоз, аскаридоз.
Зважаючи на погіршення екологічної ситуації,
зміну кліматичних умов та інтенсивність процесів
глобалізації, слід очікувати на подальше поширення
паразитарних інвазій, а отже й бути готовими до
ефективної їм протидії.
Серед арсеналу засобів лікування гельмінтозів,
так само, як і багатьох інших хвороб, особливе місце
належить лікарським рослинам. Але попри високий
рівень науково-технічних досягень сучасності,
лікувальний потенціал природної та культивованої
флори залишається недооціненим. Раціональне
використання сировинних запасів дикорослих
лікарських рослин є можливим лише з урахуванням
відомих даних про їх фармакогностичні властивості,
а також представленості таких видів у конкретному
регіоні.
Мета роботи
Вивчення на основі джерел літератури
антигельмінтних властивостей лікарських рослин
та складання переліку таких рослин (дикорослих і
культивованих), що поширені в Україні.
Матеріал і методи
Матеріалом слугували вітчизняні та іноземні
наукові публікації, опрацьовані із застосуванням
методів аналізу, синтезу, порівняння, систематизації
та узагальнення. Списки поширених в Україні
дикорослих
та
культивованих
рослин
із
антигельмінтними властивостями укладені на основі
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аналізу довідникової інформації зі спеціальних
фармакогностичних зведень [3–5].
Основна частина
В ідеалі протигельмінтний засіб повинен
мати широкий спектр дії, забезпечувати високу
ефективність лікування, бути безпечним для
організму хазяїна та мати невисоку вартість. Однак
більшість синтетичних препаратів не відповідають
цим вимогам. Їх застосування є вартісним, часто
супроводжується побічними ефектами та може
формувати стійкість у паразитів. У той же час,
рослинні препарати вважаються недорогими,
безпечними та ефективними і доступні для широких
верств населення. Активними компонентами рослин
є сполуки з великим структурним різноманіттям
і низькою молекулярною масою. Ці компоненти
можуть діяти одночасно на декілька біологічних
процесів у паразитів і перешкоджати розвитку
стійкості до антипаразитарних засобів. Хоча
синтетичні препарати переважно моделюють
активні речовини рослин і є їхніми хімічними
аналогами, продукти рослинного походження
вважаються екологічно чистими, тобто здебільшого
не чинять побічної негативної дії при потраплянні
в організм хазяїна та довкілля [4, 14, 17, 22, 24–26].
Тому поряд із синтетичними препаратами існує
необхідність розробки і використання лікарських
засобів на основі природної рослинної сировини.
Терапевтичний ефект лікарських рослин
повʼязаний із наявністю у їх складі діючих речовин
різноманітної хімічної природи, що потребують
детального вивчення з метою застосування як
у традиційній, так і народній медицині. Спектр
можливих фітозасобів є дуже широким через велику
кількість використовуваних видів рослин, різних
методів та рецептур їх переробки. Фітозасоби можуть
бути виготовлені як з окремих рослин, так і з суміші
рослин різних видів. У суміші за рахунок ймовірного
синергетичного ефекту між компонентами можна
максимізувати біоактивний вплив різних вторинних
метаболітів та мінімізувати концентрації, необхідні
для досягнення лікувального ефекту [3, 7, 12].
Активні речовини рослинного походження – це
метаболіти, які синтезуються рослинами протягом
життя. Розрізняють первинні та вторинні метаболіти.
Первинні метаболіти рослин – білки та нуклеїнові
кислоти, вуглеводи, ліпіди – є основними сполуками
у процесах обміну речовин, а також попередниками
синтезу вторинних метаболітів. Основними діючими
речовинами рослинного походження є вторинні
метаболіти – органічні сполуки, які виконують
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важливі для рослини функції, опосередковуючи
взаємодію з іншими організмами. За походженням
та хімічною структурою їх поділяють на три великі
групи: терпени, феноли та нітрогеновмісні сполуки.
Їх дія у складі антигельмінтного засобу може мати
адитивний, синергічний або антагоністичний
характер. Кожна група вторинних метаболітів має
специфічний механізм впливу, що уражає організм
гельмінтів за однією або відразу кількома мішенями
[13, 18].
Серед терпенів найбільшу антигельмінтну
активність мають сапоніни, які
викликають
подразнення слизових оболонок гельмінтів та
зменшують поверхневий натяг розчинника, що
підвищує швидкість та ефективність контакту між
препаратом та шкірою паразита. Сапоніни також
індукують вакуолізацію і розшарування шкірних
покривів. Активний субстрат сапоніну може
інактивувати фермент холінестеразу, спричиняючи
спазми і параліч м’язів гельмінтів із подальшою їх

загибеллю [14, 24].
Таніни (група фенольних сполук) здатні
денатурувати білки гельмінтів, утворюючи з
ними міцні комплекси, та порушувати процеси
окиснювального фосфорилювання. Зв’язуючись із
вільними білками в шлунково-кишковому тракті
паразитів або глікопротеїдами зовнішнього покриву,
таніни в подальшому спричиняють фізіологічні
порушення моторики, живлення та розмноження
[14, 24].
Алкалоїди (група нітрогеновмісних сполук)
впливають на нервову систему паразитів,
погіршують місцевий гомеостаз (зменшують
надходження нітрогеновмісних сполук, необхідних
для синтезу білка, та змінюють розподіл сахарози у
кишечнику хазяїна) [14, 24].
Відомі на сьогодні особливості впливу препаратів
рослинного походження на гельмінтів узагальнено
на схемі (рис. 1).

Рис. 1. Протигельмінтна дія вторинних метаболітів рослин
(згідно Symeonidou, Bonos, Moustakidis, Florou-Paneri, Christaki, Papazahariadou, 2018)
Вплив на травлення. Таніни та флавоноїди
можуть інгібувати вироблення енергії у паразитів,
блокуючи реакції фосфорилювання. Крім того,
таніни можуть звʼязуватися із вільним білком у
шлунково-кишковому тракті, а також із білками
кутикули паразита, обмежуючи таким чином
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його здатність засвоювати поживні речовини та
спричиняючи голодування личинок. Інша можлива
дія танінів – зниження інтенсивності шлунковокишкового метаболізму безпосередньо через
пригнічення окисного фосфорилювання, що
призводить до загибелі личинок. Конденсовані
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таніни, потрапляючи в організм личинок нематод,
зв’язуються з клітинами оболонок кишкової трубки і
викликають їх автоліз [8, 14, 15, 23].
Деякі
монотерпени
(зокрема,
аскаридол)
порушують полімеризацію тубуліну в клітинах
кишечнику паразитів, що призводить до їх
дегенерації та загибелі [14, 27].
Стероїдні алкалоїди та олігоглікозиди можуть
обмежувати кількість цукрів (насамперед, сахарози),
що досягають тонкої кишки зі шлунка, а також
впливають на вироблення нітратів. Ці ефекти
змінюють місцеві умови в кишечнику хазяїна, що
робить їх несприятливими для розвитку кишкових
паразитів. Подібно до цього сапоніни можуть
обмежувати засвоєння гельмінтами доступних
поживних речовин, тим самим спричиняючи їх
загибель [10, 15].
Деякі рослинні екстракти викликають запальну
реакцію слизових оболонок шлунка та кишечнику
хазяїна, що порушує місцевий гомеостаз,
необхідний для розвитку гельмінтів. Визначальна
антигельмінтна роль низки вторинних метаболітів
рослин полягає у регулюванні ними процесів
вуглеводного обміну. Деякі вторинні метаболіти
рослин окремо або спільно можуть блокувати
засвоєння глюкози паразитом [9].
Ушкодження покривів. Пошкодження зовнішньої
оболонки паразита призводить до обмеження його
руху, часто навіть до паралічу. Активна дія танінів
на кутикулу призводить до підвищення її вʼязкості та
втрати еластичності, а отже, й до втрати гельмінтами
своєї рухливості та функціональності. У звʼязку
з цим личинки не можуть проникати у слизову
оболонку тонкої кишки хазяїна і згодом елімінують
[11, 14, 21].
Вплив на рухливість. Алкалоїди можуть впливати
на нервову систему паразита і провокувати параліч.
Зокрема, алкалоїди пелетрин (із Punica granatum)
та ареколін (із Areca catechu) здатні впливати на
ацетилхолінові рецептори. Деякі терпени, такі, як
тимол і карвакрол, є нейротоксичними для нематод.
Флороглюциноли, такі, як аспідин, деаспідин та
філіксова кислота, яка міститься у Dryopteris filixmas (Dryopteridaceae), мають паралізуючий вплив на
гельмінтів, насамперед на цестод [14, 16, 19, 20, 27].
Вплив на ріст та розмноження. Таніни прямо чи
опосередковано впливають на скорочення загальної
кількості продукованих яєць, а також темпи
розвитку личинок, проте механізми цього впливу
ще достатньо не вивчені. Встановлено, що речовини
з гормональним ефектом, такі, як тритерпени,
порушують
репродуктивний
цикл
паразита.

Подібний ефект виявлено для деяких рослин із роду
полин (Artemisia) проти нематод, що паразитують у
свиней та хижаків, а також цестод, що паразитують
у жуйних [6, 8].
Вторинні метаболіти по-різному впливають на
гельмінтів залежно від стадії їх розвитку. Важливим
чинником антигельмінтної дії вторинних метаболітів
рослин є умови у травному тракті хазяїна. Наприклад,
утворення та розпад комплексів протеїнів із
танінами значною мірою залежить від величини рН.
Так, комплекси конденсованих танінів та протеїнів
зберігають стабільність при рН 5–7, але поза межами
цих значень вони розпадаються. Водночас наявність
сурфактантів, таких як жовчні кислоти, є фактором
дисоціації таніно-протеїнових комплексів [8].
Необхідні
подальші
дослідження
для
встановлення додаткових ефектів антигельмінтного
впливу фітопрепаратів, так само, як і для вивчення
можливих взаємодій між основними та другорядними
біоактивними компонентами.
Обмеження
використання
антигельмінтних
фітозасобів.
Однією
з
важливих
проблем
використання антигельмінтних фітозасобів є
складність характеристики та стандартизації їх
інгредієнтів. Хімічний склад рослин залежить
від різних факторів, таких, як систематична
приналежність, місце зростання рослини і збору
рослинної сировини, характер заготовленої сировини
(насіння, лист, корінь, кора). Техніка обробки
сировинни (експресія холодом, дистиляція парою або
спиртом, екстракція неводними розчинниками) може
модифікувати активні речовини та повʼязані з ними
сполуки у кінцевому продукті. Іншим важливим
фактором є те, що рослинні препарати можуть
виявляти на пацієнтів несприятливі або токсичні
побічні ефекти (мутагенність, ембріотоксичність,
гепатотоксичність, симптоми з боку центральної
нервової системи, серцева аритмія). Наприклад,
аскаридол, виділений із рослини Chenopodium
ambrosioides, як ефективний протигельмінтний
препарат застосовувався з 1900-х років, але сьогодні
вважається мутагенним і токсичним та має обмежене
поширення [10, 12, 25].
Лікарські
рослини
із
антигельмінтними
властивостями. У флорі України фармакологічні
властивості мають близько 1000 видів рослин, однак
більшість із них потребує додаткового вивчення [4].
Аналіз спеціальної довідникової літератури [3-5]
показав, що антигельмінтні властивості достовірно
відомі для 35 видів рослин дикорослої та 17 видів
культивованої флори, списки яких наведено нижче.

Дикорослі рослини України
із відомими антигельмінтними властивостями
Українська назва
Аїр тростиновий
Авран лікарський
Аконіт дібровний
Багатоніжка звичайна
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Латинська назва
Acorus calamus
Gratiola officinalis
Aconitum nemorosum
Polypodium vulgare

Родина
Ароїдні
Ранникові
Жовтецеві
Багатоніжкові
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Береза бородавчаста
Бобівник трилистий
Валеріана бузинолиста
Валеріана волзька
Валеріана Гроссгейма
Валеріана лікарська
Валеріана пагононосна
Валеріана російська
Відкасник безстеблевий
Дріоптерис чоловічий
Звіробій звичайний
Золототисячник малий
Комонник лучний
Копитняк європейський
Кремена гібридна
Материнка звичайна
Морква дика
Оман високий
Парило звичайне
Паслін солодко-гіркий
Переступень білий
Перстач сріблястий
Пижмо звичайне
Полин гіркий
Полин звичайний
Портулак городній
Сокирки польові
Тирлич жовтий
Цибуля ведмежа
Щавель кінський
Ясен звичайний

Березові
Бобівникові
Валеріанові
Валеріанові
Валеріанові
Валеріанові
Валеріанові
Валеріанові
Айстрові
Щитникові
Звіробійні
Тирличеві
Черсакові
Хвилівникові
Айстрові
Губоцвіті
Зонтичні
Айстрові
Розові
Пасльонові
Гарбузові
Розові
Айстрові
Айстрові
Айстрові
Портулакові
Жовтецеві
Тирличеві
Лілійні
Гречкові
Маслинові

Betula pendula
Menyanthes trifoliata
Valeriana sambucifolia
Valeriana wolgensis
Valeriana grossheimii
Valeriana officinalis
Valeriana stolonifera
Valeriana rossica
Саrliпа acaulis
Dryopteris filix-mas
Hypericum perforatum
Centaurium erythraea
Succissa pratensis
Asarum europaeum
Petasites hybridus
Origanum vulgare
Daucus carota
Inula helenium
Аgrітопіа eupatoria
Solanum dulcamara
Вrіопіа alba
Potentilla argentea
Tanacetum vulgare
Artemisia absinthium
Artemisia vulgaris
Portulaca oleraceae
Consolida regalis
Gentiana lutea
Allium ursinum
Rumex confertus
Fraxinus excelsior

Культивовані рослини України
із відомими антигельмінтними властивостями
Українська назва
Айлант найвищий
Гарбуз звичайний
Гісоп лікарський
Горіх волоський
Гранатник звичайний
Коріандр посівний
Маруна цинерарієлиста
Маслинка вузьколиста
Морква посівна
Полин лікарський
Рута садова
Туя західна
Цибуля городня
Чабер садовий
Часник городній
Чебрець звичайний
Чорнушка посівна

Латинська назва
Ailanthus altissima
Cucurbita pepo
Hyssopus officinalis
Juglans regia
Punica granatum
Coriandrum sativum
Pyrethrum cinerariifolium
Eleagnus angustifolia
Daucus sativus
Artemisia abrotanum
Ruta graveolens
Thuja occidentalis
Allium cepa
Satureja hortensis
Allium sativum
Thymus vulgaris
Nigella sativa
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Родина
Симарубові
Гарбузові
Губоцвіті
Горіхові
Гранатникові
Зонтичні
Айстрові
Маслинкові
Зонтичні
Айстрові
Рутові
Кипарисові
Лілійні
Губоцвіті
Лілійні
Губоцвіті
Жовтецеві
ISSN 1727-4338

https://www.bsmu.edu.ua

181

Наукові огляди
Висновки
Отже, антигельмінтна активність лікарських
рослин зумовлена наявністю у їх складі таких
груп хімічних речовин, як терпени, фенольні та
нітрогеновмісні сполуки (насамперед, сапоніни,
глікозиди,
флавоноїди,
таніни,
алкалоїди).
Антигельмінтний ефект рослинних компонентів
повʼязаний передусім із їх негативним впливом
на процеси травлення паразитичних червів,
їх рухливість, ріст та розмноження, а також
функціонування покривів. Природна та культивована
флора України нараховує понад 50 видів лікарських
рослин, що використовуються або можуть бути
використані для лікування гельмінтозів у традиційній
та народній медицині. Рослинні преперати із
антигельмінтною дією мають низку переваг над
синтетичними (ефективність, відносна безпечність,
доступність, невисока вартість), проте необхідні
експериментальні дослідження таких лікувальних
засобів щодо їх можливого шкідливого впливу,
а також ретельна кількісна оцінка оптимальних
корисних доз.
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