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Анотація. У кінці 2019 року в наше життя увійшло нове захворювання – Covid-

19, і вся увага громадськості зосередилася на його симптомах, методах лікування 

та розробці вакцин. Проте осінньо-зимовий період традиційно залишається часом 

підвищеного зростання захворюваності на грип та інші респіраторно-вірусні 

інфекції. ГРВІ — велика група захворювань, що мають схожі симптоми, але 

викликані різними видами вірусів, які передаються переважно повітряно-

краплинним шляхом, вражаючи слизові оболонки органів дихання. На сьогодні 

вони є найпоширенішими збудниками захворювань у всіх вікових групах. Все 

частіше у медичній і фармацевтичній практиці використовуються лікарські 

рослини і фітопрепарати для лікування захворювань різних систем і органів, вони 

є ефективними і мають ряд переваг у використанні. У нашій статті хочемо 

зупинитися на використанні Ехінацеї пурпурової і препаратів з неї для  лікування 

і профілактики  ГРВІ. Зупинимо увагу на лікарському засобі «Імуноплюс».  
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До складу препарату Імуноплюс входить віджатий сухий сік Ехінацеї пурпурової 

100 мг. Рослинний біогенний стимулятор, який має імуномодулюючу і 

протизапальну дію, стимулює кістково-мозкове кровотворення, внаслідок чого 

збільшується кількість лейкоцитів і клітин ретикуло-ендотеліальної системи 

селезінки. Активує переважно клітинний імунітет, стимулює фагоцитарну 

активність макрофагів і хемотаксис гранулоцитів, сприяє вивільненню цитокінів, 



збільшує продукування інтерлейкіну-1 макрофагами, прискорює трансформацію 

B-лімфоцитів у плазматичні клітини, підсилює антитілоутворення і T-хелперну 

активність. Підвищує неспецифічну резистентність організму. Показанням до 

застосування: приймають у  складі комбінованої терапії при частих рецидивах 

інфекційних захворювань дихальних і сечовивідних шляхів, при перших ознаках 

ГРВІ, тривалому застосуванні антибіотиків.  

Echinácea purpúrea   — добре відома рослина. Свою назву Echinacea отримала від 

грецької «echinos» - «їжак» через колючі листки схожі на голки.  Це багаторічна 

трав'яниста рослина сімейства айстрові, або складноцвіті Asteraceae. Батьківщина 

рослини — Північна Америка, де вона виростає в дикому вигляді на відкритих 

степових просторах. Для медичного призначення використовують коріння і 

надземну частину, частіше суцвіття (збирають під час цвітіння). 

Коріння, листя та суцвіття рослини містять фізіологічно активні речовини різних 

хімічних класів. Лікарська рослина містить гідрофільні сполуки: полісахариди, 

прості цукри, фенольні сполуки, похідні кофейної кислоти, алкалоїди, 

аскарбінова кислота — найбільш вивчені в експериментальних та клінічних 

дослідженнях.  

З ехінацеї виділені полісахариди (геміцелюлоза, целюлоза, інулін, пектин, 

крохмаль), олігосахариди (сахароза) і прості цукри (арабіноза, галактоза, глюкоза, 

ксилоза, маноза, рамноза, фруктоза). Водорозчинний полісахаридний комплекс 

ехінацеї виявляє вибірковий регулюючий вплив на імунну систему: активізую 

гістогенні та гематогенні фагоцити, в тому числі макрофаги, стимулює синтез 

інтерферону, збільшує кількість та функціональну активність Т-супресорів 

лімфоцитів з одночасним пригніченням алергічної реакції організму на зовнішні 

подразники. Тому дана рослина застосовується для підвищення захисних сил 

організму, профілактики і лікування ГРВІ. 

Фенольні сполуки (флавоноїди) представлені апігеніном, ізорамнетином, 



кварцетином, кемпферол-3-рутозидом, лютеоліном, рутином та іншими, вміст 

яких у перерахунку на кверцетин становить 0,48%. Вони виявляють 

антиоксидантну, жовчогінну, гіпохостеринемічну, мемраностабілізуючу, 

протиалергійну, протидіабетичну, протизапальну, протипухлинну, радіозахисну і 

спазмолітичну дію, а також підвищують резистентність організму до зовнішніх 

негативних факторів. Флавоноїди також можуть посилювати імуномодулюючу 

дію полісахаридів. Містить також дубільні речовини пірокатехінової групи (5-

11%) з протимікробним та протизапальним ефектом. 

Похідні кофейної і цикорієвої кислот, виділені надземної частини, виявляють 

антиоксидантну, імуностимулюючу, мембраностабілізуючу, антибактеріальну та 

противірусну дію. Серед гідрофільних сполук — бетаїн-гліцин, який нормалізую 

функцію печінки, регулює обмін ліпідів і білків. Корінь та надземна частина 

багаті на вітаміни (аскарбінова кислота, каротин), глікопротеїни та сапоніни, що 

виявляють противірусну та імуностимулюючу активність.  Біометали: 

макроелементи (алюміній, залізо, калій, кальцій, магній) і мікроелементи (барій, 

берилій, ванадій, кобальт, марганець, молібден, нікель, селен, срібло, цинк) 

ідентификовані в ехінацеї пурпурній. Відомо, що деякі біометали виявляють 

імуномодулюючий вплив на організм. Особливо виражена ця властивість у 

селену, цинку, міді, марганцю, заліза, кобальту. 

Такий склад фізіологічно активних речовин ехінацеї зумовлює різноманітні 

властивості препаратів, виготовлених на її основі: стимулює клітинний імунітет, 

збільшує кількість Т-лімфоцитів, підвищує фагоцитарну активність лейкоцитів і 

хемотаксис гранулоцитів, сприяє вивільнинню цитокінінів, тим самим 

активізуючи неспецифічну резистентність організму, покращує обмінні процеси, 

стимулює кістковомозкове кровотворення, збільшує кількість клітин 

ретикулоендотеліальної системи селезінки, збільшує продукцію інтерлейкіну-1 

макрофагами, прискорює трансформацію В-лімфоцитів у плазматичні клітини, 

посилює антитілоутворення та Т-хелперну активність. Крім регулюючого впливу 



на імунну систему, справляє протимікробну, противірусну, фунгіцидну, 

протизапальну, антиоксидантну, протиалергійну, радіопротекторну дію, 

стимулює функцію ЦНС , сприяє загоюванню ран. 

Згідно з дослідженнями, включення до терапії простудних захворювань 

препаратів на основі ехінацеї, у нашому випадку розглядаємо «Імуноплюс», 

дозволяє скоротити тривалість захворювання та полегшити його перебіг. Також 

прийом даного лікарського засобу  знижує ризик розвитку рецидивуючих 

респіраторних інфекцій та частоту розвитку ускладнень. 

   У рандомізованому подвійному сліпому плацебо-контрольованому дослідженні 

за участю 80 пацієнтів з симптомами застуди включення ехінацеї пурпурової до 

схеми терапії гострих простудних захворювань дозволяло скоротити тривалість 

захворювання в середньому на 3 дні. У плацебо-контрольованому дослідженні за 

участю 111 пацієнтів від 18 до 65 років було показано, що при включенні 

препаратів ехінацеї в терапію за перших ознак респіраторної інфекції, 

захворювання протікає в легшій формі - були достовірно менш виражені 

симптоми ГРВІ (такі як головний біль, нежить, біль у горлі та ін.).  

У метааналіз було включено 6 клінічних досліджень із загальною кількістю 

учасників 2458. Застосування екстрактів ехінацеї було асоційовано зі статистично 

значущим зниженням ризику рецидивів респіраторних інфекцій (ОР 0,649, 95% 

ДІ 0,545-0,774; р < 0,0001). Ускладнення, включаючи пневмонію, середній 

отит/зовнішній отит і тонзиліт/фарингіт, були менш частими при лікуванні 

ехінацеєю (ОР 0,503, 95 % ДІ 0,384-0,658; Р < 0,0001). 

Можемо зробити висновок, що застосування Імуноплюсу,  як стимулятору 

імунітету при бактеріальних та вірусних захворюваннях органів дихання у зв'язку 

з його ефективністю та безпекою перспективно та виправдано. Препарат може 

застосовуватися як з профілактичною, так і з лікувальною метою. Імуноплюс  

зручний у застосуванні для дітей та дорослих, випускається у формі таблеток, 



добре поєднується з іншими лікарськими засобами. Перевагами Імуноплюсу є 

його рослинне походження, наявність не тільки імуностимулюючого, а й 

адаптогенного ефекту, мінімальна кількість побічних ефектів (алергічні реакції, 

гіпотензія, нудота, диспесичні прояви, підвищення збудження, порушення сну 

можуть виникати в окремих випадках) та протипоказань (гіперчутливість, алергія, 

прогресуючі системні та аутоімунні захворювання, хвороби системи крові), 

можливість його застосування в педіатрії, а також призначення похилого віку зі 

зниженою функцією імунної системи. Все це може бути підставою для включення 

Імунала до схем комплексного лікування захворювань органів дихання для 

сумації або потенціювання ефектів їх базисної терапії. Препарат може також 

успішно застосовуватися з метою імунореабілітації осіб, які перенесли вплив 

радіації або проживають у зонах суворого радіоекологічного контролю, що 

особливо актуально для населення України. 
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