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Біологія  та фармація

 Вірусні інфекції забирають життя мільйонів 
людей щорічно. Найбільш агресивними вірусними 
захворюваннями вважаються геморагічна гарячка 
Ебола та Марбург, СНІД, грип, гострі респіраторні 
синдроми MERS і SARS та багато інших. А з 2019 
року до цього переліку додалось захворювання, 
спричинене нещодавно ідентифікованим коронаві-
русом COVID-19.

Віруси є відносно простим типом організмів, 
які є скупченням генетичної інформації, проте 
вони формують складні механізми впливу, оскіль-
ки їх кінцевою метою є власна реплікація. Незва-
жаючи на відносну простоту вірусних організмів, 
для багатьох з них (наприклад, гепатит С, ВІЛ та 
ін.) так і не знайдено вакцин та ефективних препа-
ратів. Отже, постає гостра необхідність відкриття 
нових ефективних та доступних противірусних лі-
карських засобів для контролю за захворювання-
ми, спричиненими вірусами, коли вакцини, якщо 
вони розроблені, та стандартна терапія виявля-
ються безсилими. Додаткові труднощі під час по-
шуку потенційних лікарських засобів – хімічного 
(синтетичного) походження становить властивість 
вірусів до мутацій та швидкого формування меха-
нізмів «звикання» до таких препаратів.

Фітосировина дає  величезний ресурс для роз-
робки лікарських засобів усіх напрямків дії та про-
тивірусних препаратів у тому числі. У численних 
дослідних лабораторіях України та світу прово-
дяться дослідження зі створення нових та більш 
ефективних лікарських засобів як синтетичного, 
так і рослинного походження [1].

Метою роботи було проведення аналізу сучас-
ного стану розробки противірусних фітопрепара-
тів в Україні та світі.

Фітозасоби викликають особливу зацікавле-
ність дослідників, оскільки сполуки природного 
походження можуть бути використані як інгібітори 
різноманітних вірусних інфекцій на різних стадіях 
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їх розвитку та прояву. А також, що особливо цінно, 
такі засоби рослинного походження можуть засто-
совуватись протягом тривалого часу, не виклика-
ють звикання, оскільки діють «м’яко» та безпечно.

Народна медицина завжди була величезним 
джерелом різноманітних рослин для лікування ві-
русних захворювань ще до появи специфічної те-
рапії та винайдення антибіотиків. Широкий спектр 
терапевтичних властивостей рослин обумовлений 
наявністю великого розмаїття структури хімічних 
сполук (алкалоїди, глікозиди, сапоніни, вітаміни, 
дубильні речовини, ефірні олії тощо), які мають 
різну фармакологічну дію не тільки на організм 
людини, а й збудників інфекції. Однією з найбільш 
перспективних груп сполук рослинного походжен-
ня є вторинні метаболіти рослин, які відносяться 
до класу поліфенольних сполук, стероїдів, алкало-
їдів, терпеноїдів, лігнінів та інших БАР [2-3]. Ефі-
роолійні рослини також займають одне з чільних 
місць в лікуванні та профілактиці вірусних захво-
рювань [4].

Оскільки лікарські рослини мають нескінчен-
не розмаїття хімічних складових, їх можна вико-
ристовувати для гальмування реплікації як ДНК, 
так і РНК вірусів.

Основою противірусної терапії є вплив на ві-
рус або його складові компоненти на тій чи іншій 
стадії репродукції. Узагальнено за механізмом дії 
противірусні засоби можна розділити на кілька 
підгруп: блокування проникнення та вивільнення 
геному вірусу з капсули всередину клітини госпо-
даря, інгібування процесу збірки вірусних части-
нок та їх вихід з цитоплазми клітини, блокування 
синтезу вірусної РНК або ДНК та механізм пригні-
чення збірки віріонів.

У таблиці наведена узагальнена інформація 
щодо сучасного стану досліджень противірусних 
препаратів на основі БАР рослинного походження 
(за 2018-21 рр.).
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Таблиця
Узагальнена інформація щодо сучасного стану досліджень противірусних препаратів на основі БАР рослинного 
походження

Назва БАР
Найпошире-

ніші джерела 
БАР

Вірусмішень Механізм дії Поси-
лання

1 2 3 4 5

Терпени

Гліциризинова 
кислота

Glycyrrhiza 
glabra Вірус гепатиту В, ВІЛ

Вплив на поверхневий ан-
тиген HBsAg, інгібування 

проліферації ВІЛ
[5]

Бета-есцин Aesculus 
hippocastanum

Вірус просторо герпесу, вірус везикулярного 
стоматит, Денге Вплив на реплікацію вірусів [6]

Тульсинол, оцима-
рин, похідні урсо-

лової  
кислоти

Ocimum 
sanctum Вірус грипу H9N2

Маскування/ блокування 
вірусного білку гемаглюти-

нації
[7]

Олеанолова  
кислота

Rosmarinus 
officinalis

ВІЛ, вірус грипу, гепатиту В та С, герпесві-
руси Вплив на реплікацію вірусів [8-10]

Ліналоол, урсолова 
кислота

Ocimum 
basilicum, 
Prunella 
vulgaris

Віруси ДНК (віруси герпесу (HSV), адено-
віруси (ADV) та вірус гепатиту В) та РНК 

(віруси коксакі B1 (CVB1) та ентеровірус 71 
(EV71)

[11-13]

Іридоїди

Геніпін, генапозид, 
гарденозид

Gardenia 
jasminoides Вірус грипу А Супресія РНК вірусної ре-

плікації [14]

Адоксізидової 
кислоти-6-олеуро-
пеєвий ефір, фор-

зиціoзид

Forsythia 
suspensa, 
Forsythia 

viridissima

Вірус грипу А (H5N1), коксаківірус (B3), рі-
новірус1B (1B)

Супресія РНК вірусної ре-
плікації [15-17]

Похідні фенолу та їх глікозиди (флавоноїди, фенолкарбонові кислоти, лігніни таніни, тощо)

Арктиїн,  
арктигенін

Arctium lappa, 
Forsythia 

viridissima

Вірус простого герпесу, Коксакі вірус (B3), 
ріновірус1B (1B) [18-19]

Апігенін

Apium 
graveolens, 

Ocimum 
basilicum, 

Petroselinum 
crispum

Вірус бичого сказу, Віруси ДНК (віруси гер-
песу (HSV), аденовіруси (ADV) та вірус гепа-
титу В) та РНК (віруси коксакі B1 (CVB1) та 

ентеровірус 71 (EV71)

Пригнічення синтезу вірус-
ної ДНК, мРНК та вірусних 

білків
[20-21]

Лютеолін

Arctium 
lappa, Salvia 
tomentosa, 

Linaria 
vulgaris

Вірус грипу А,
SARS-CoV

Перешкоджає подіям, які 
відбуваються між третьою 
та дев’ятою годиною циклу 
реплікації HSV-1, що вклю-
чає транскрипцію та тран-

сляцію вірусних білків

[22-24]

Кверцетин Sophora 
japonica

Вірус грипу А,
SARS-CoV-2, вірус простого герпесу, ентеро-

вірус 71

Інгібує загальний синтез 
вірусного білка [25-28]
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1 2 3 4 5

Ксантогумол Humulus 
lupulus

Вірус грипу, ВІЛ

Пригнічення реплікації різ-
них вірусних штамів; інгібу-

вання індукованих ВІЛ-1 
цитопатичних ефектів, про-
дукції вірусного антигену 

p24 та зворотної транскрип-
тази в лімфоцитах C8166

[29]

Нарцисин, рутин, 
ізорамнетин, ка-

лендофлазид

Calendula 
officinalis, SARS-CoV-2 Інгібування вірусної протеа-

зи іn-Silico [30-31]

Гіперозид, ізоквер-
цитрин, спіреозид

Кверцитрин

Filipendula 
vulgaris, 

Hypericum 
perforatum

Вірус гепатиту С Пригнічення реплікації різ-
них вірусних штамів [32-33]

Асперулозид, аспе-
рулін

Galium verum, 
Faramea 

hyacinthina
Вірус Денге-2 Вплив на реплікацію вірусів [34]

Лінарин, лінариїн, 
акацетин

Linaria 
vulgaris, 

Acacia arabica
Вірус грипу, SARS-CoV Цитопатичний вплив [35-37]

Алкалоїди

Похідні матрину, 
софоридин, флаве-

зин, алопекурин

Sophora 
japonica Вірус гепатиту В, енетровірус 71 Вплив на реплікацію вірусів [38-40]

Тритерпенові сапоніни мають структурні особли-
вості, які забезпечують їх здатність змінювати про-
сторову структуру мембрани клітини, зв’язуючись з 
холестерином мембрани, і таким чином пригнічувати 
адсорбцію вірусів. Поліфенольні сполуки здатні не 
тільки змінювати заряд поверхні клітини, а й пере-
шкоджати специфічній сорбції вірусу на рецептори 
та виявляють пригнічувальний вплив на реплікацію 
вірусів. Ці дві групи БАР є найбільш перспективни-
ми для розробки противірусних фітозасобів.

Аналоги лютеоліну, кверцетину пригнічують ре-
продукцію вірусів на стадії вивільнення їх внутріш-
нього компоненту.

Лікарські засоби на зразок Мангіферингу, Госси-
полу, Епігену є інгібіторами РНК полімерази та ін-
гібіторами посттрансляційних модифікацій білків, 
пригнічують експресію вірусного генома та збиран-
ня вібріонів [41].

Для блокування найбільш складної фази репро-
дукції вірусів – виходу вірусного потомства – можуть 
використовуватись молекули-інгібітори нейраміні-
дазної ферментативної активності вірусу. Фенолкар-
бонові кислоти (наприклад, кавова, корична, феруло-
ва, розмаринова та інші кислоти, речовини з групи 
галової кислоти) можуть імітувати структуру нату-
ральних субстратів каталітичного сайту нейрамініда-
зи та фактично «відволікати» на себе вірус [42].

Суміші різних флавоноїдів або поєднання флаво-
ноїдів з противірусними синтетичними препаратами 
забезпечують посилення їх противірусної дії [43].

Останні стратегії дослідження доставки ліків іс-
тотно сприяють подоланню низької біодоступності 
флавоноїдів [44].

Противірусний механізм цих фітозасобів може 
бути різної спрямованості: антиоксидантна актив-
ність, інгібування синтезу ДНК, РНК, інгібування 
проникнення вірусу або інгібування розмноження 
вірусів тощо. Проте існують нез’ясовані механізми 
природних противірусних препаратів. Для великої 
кількості молекул рослинного походження, які вияв-
ляють противірусні властивості, слід дослідити такі 
механізми впливу [45].

У цьому світлі перевірка противірусної активнос-
ті «коктейлю» з флавоноїдів була б вигідною для за-
побігання вірусних інфекцій та вдосконалення існу-
ючих противірусних методів лікування [46].

Виклик глобального спалаху COVID-19 спричи-
нив сплеск цікавості до ролі флавоноїдів, як одних 
із найбільш фізіологічно активних та перспективних 
БАР при лікуванні коронавірусної інфекції

Протягом останнього року дослідники активно 
переглядають здатність добре відомих (наприклад, 
кверцетину, байкаліну, лютеоліну, гесперетину, гало-
катехіну галату, епігалокатехіну галату) та менш по-
ширених (наприклад, скутелареїну, аментофлавону, 
папірифлавонолу А тощо) флавоноїдів, вторинних 
метаболітів, широко присутніх у рослинних ткани-
нах з антиоксидантими та антимікробними власти-
востями для інгібування ключових білків, що беруть 
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воноїдів та флавоноїдвмістної сировини з метою 
відбору найбільш перспективних речовин цього 
класу і можливості синтезу на їх основі субстан-
цій, які могли б знайти застосування в клінічній 
практиці для лікування коронавірусної та інших 
розповсюджених вірусних інфекцій. Зважаючи 
на фітохімічний склад та біологічну активність 
відповідних біологічно активних речовин можна 
вважати перспективними для вивчення проти-
вірусної активності комплексного фітопрепара-
ту, який складатиметься із наступної лікарської 
рослинної сировини: Apium graveolens, Arctium 
lappa, Calendula officinalis, Filipendula vulgaris, 
Galium verum, Humulus lupulus, Linaria vulgaris, 
Petroselinum crispum, Sophora japonica.

Фінансування. Робота виконана в рамках гран-
ту 2020.01/0226 «Експериментальне дослідження 
ефективності та безпечності застосування нових фі-
тохімічних та бактерійних препаратів для лікування 
коронавірусної та інших найпоширеніших інфекцій» 
Національного фонду досліджень України.

участь у пошкоджуючому циклі коронавірусу, таких 
як протеази PLpro, 3CLpro, NTPази / гелікази.

Переважна більшість сучасних публікацій при-
свячена in-silico та in-vitro дослідженням флавоноїд-
них та інших природних структур з використанням 
можливостей молекулярного докінгу [47, 48].

Окрім скринінгу природних сполук, кілька укра-
їнських груп успішно спроектували та синтезували 
нові аналоги, які мають перспективну противірусну 
активність. Основною метою структурної модифікації 
є зменшення токсичності, підвищення біодоступності 
порівняно з вихідною молекулою. Так, українські вче-
ні проводять ряд досліджень з вивчення зміни природ-
них якостей рослин із застосуванням методів генної 
інженерії, які дозволяють керовано впливати на геном 
рослин, зокрема генетичної трансформації за допомо-
гою фітопатогенну Agrobacterium rhizogenes.

Висновки
Аналіз сучасного стану розробки противірус-

них препаратів на основі фітосировини в Україні 
та світі свідчить про перспективність і доціль-
ність вивчення противірусної активності фла-
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У цьому дослідженні нами було зроблено аналіз потенційних 
лікарських засобів рослинного походження, які мають противі-
русні властивості на різних стадіях розвитку та прояву вірусних 
інфекцій. Основний зміст нашого дослідження складає скринінг 
та узагальнення інформації щодо сучасного стану досліджень 
противірусних препаратів на основі біологічно активних речо-
вин рослинного походження за останні три-чотири роки. Також 
було проаналізовано інформацію щодо перспективних аналогів 
природних сполук, що були синтезовані українськими вченими.
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В этом исследовании  нами был сделан анализ потенциаль-
ных лечебных средств растительного происхождения, которые 
имеют противовирусные свойства на разных стадиях  развития 
и проявления вирусных инфекций. Основное содержание наше-
го исследования составляет скрининг и обобщение информации 
согласно современного состояния исследований противовирус-
ных препаратов на основе биологически активных веществ рас-
тительного происхождения за последние три-четыре года. Также 
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была проанализирована информация согласно перспективных 
аналогов природных соединений, которые были синтезированы 
украинскими учеными.

O.I. Golembiovska, M.A. Arkhypova, T.M. Lutsenko,  
O.Yu. Galkin
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF DEVELOPMENT 
OF ANTIVIRAL HERBAL REMEDIES IN UKRAINE AND 
THE WORLD

Key words: phyto raw materials, flavonoids, anti-virus action, 
bas of plant origin, coronavirus infection.

In this study, we analyzed potential herbal medicines that have 
antiviral properties at different stages of development and mani-
festation of viral infections. The main content of our study is the 
screening and generalization of information on the current state 

of research on antiviral drugs based on biologically active sub-
stances of plant origin over the past three to four years. Informa-
tion on promising analogues of natural compounds synthesized by 
Ukrainian scientists was also analyzed.
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Актуальність
Сьогодні світова фармацевтична промисловість 

широко використовує рослинну сировину, яка є ос-
новою для створення ліків. Велика кількість ліків, 
які виробляються у всьому світі, мають інгредієнти 
рослинного походження. 

Одним із джерел одержання ліків  є представники 
родини жовтецеві, оскільки вони є джерелом біоло-
гічно активних сполук, які здавна використовуються 
в традиційній медицині як ліки з різними фармако-
логічними ефектами. Одним з таких представників 
є Clematis vitalba. Рослина тривалий час використо-
вується в народній медицині різних країн і виявляє 
широкий спектр лікувальних властивостей.

Мета роботи
Аналіз та узагальнення даних щодо ареалу, вміс-

ту біологічно активних речовин та спектру викори-
стання у фармації та медицині лікарської рослини 
Clematis vitalba.

План дослідження
Для цього необхідно вирішити такі проблеми:
- проаналізувати сучасні літературні джерела про 

поширення Clematis vitalba в Україні;
- узагальнити літературу щодо вмісту біологічно 

активних сполук Clematis vitalba;

- проаналізувати та встановити можливості та 
особливості застосування Clematis vitalba у фармації 
та медицині [1, 4].

Матеріали та методи дослідження
Літературні та електронні джерела інформації, що 

стосуються поширення, хімічного складу та фарма-
кологічної активності Clematis vitalba.

Результати дослідженнята їх обговорення
Clematis vitalba (рис. 1, 2) - вид квіткових рослин 

роду Клематіс (Clematis) родини жовтецеві (Ranuncul 
aceae) [22].

Рис. 1.Clematis vitalba [27]
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