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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОПРЕПАРАТІВ ЗА ЕЙМЕРІОЗУ
Анотація. Досліджено і проаналізовано дані літературних джерел щодо спектру лікарських рослин з про-
тиеймеріозною дією. Виявлено переваги рослинних препаратів за еймеріозу тварин і птиці, порівняно із 
хіміотерапевтичними засобами. З’ясовано, що ефективні рослинні препарати за еймеріозу повинні забез-
печувати комплексну фармакодинаміку: еймеріостатичну, протимікробну, пробіотичну, протизапальну і 
антиоксидантну дії. Аналіз рослин з протипротозойною дією свідчить про можливість створення нового 
протиеймеріозного фітопрепарату з високим рівнем специфічної фармакологічної активності і широким 
спектром дії. Перспективою подальших досліджень є детальне вивчення біологічно активних речовин 
лікарських рослин, які широко розповсюджені в Україні (полин гіркий, чебрець звичайний, часник, льон 
звичайний, біла гірчиця, м’ята польова, материнка звичайна) з метою створення нових фітопрепаратів 
для профілактики і лікування еймеріозів тварин і птиці.
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Franchuk-Kryva Liubov
Odessa State Agrarian University

PERSPECTIVES OF APPLICATION HERBAL PREPARATION IN EIMERIOSIS
Summary. The data of literary sources concerning the spectrum of medicinal plants with anti-eimeriosis action 
is investigated and analyzed. Anti-eimeriosis properties were found in plants such as Artemisia annua, Arte-
misia absinthium, Pinus radiata, Allium sativum, Bidens pilosa, Berberis lyceum, Línum usitatíssimum, Ager-
atum conyzoides, Vernonia amygdalina, Cárica papáya, Origanum vulgare, Rosmarínus officinális, Melaleuca 
alternifolia, Syzýgium aromáticum, Morinda citrifolia, Myrianthus arboreus, Curcuma longa, Olea europaea, 
Nectaroscordum tripedale, Caméllia sinénsis, Commifolia Molmol, Dichroa febrifuga, Thymus vulgaris, Nigella 
sativa, Musa paradisiaca. Actuality of phytotherapy consists in mildness of action, absence of toxic influence, 
ecological safety and polyvalence of biological action of plant compounds. Medicinal plants contain the natural 
substances necessary for the organism for normal life: vitamins, carbohydrates, macro-, trace elements, en-
zymes, hormones, etc. This complex of substances stimulates different systems of an organism or compensates 
for their insufficient function. The advantages of herbal prepara-tions for eimeria of animals and poultry are in-
vestigated in comparison with chemotherapeutic agents. It has been found that effective herbal preparations for 
eimeriosis should provide a comprehensive pharmacodynamics: eimeriostatic, antimicrobial, probiotic, anti-in-
flammatory and anti-oxidant effects. The analysis of plants with antiprotozoal action indicates the possibility of 
creating a new anti-eimeriosis phytopreparatum with a high level of specific pharmacological activity and a wide 
spectrum of action. The prospect of further research is a detailed study of biologically active substances of me-
dicinal plants that are widespread in Ukraine (Artemisia absinthium, Thymus vulgaris, Allium sativum, Linum 
usitatissimum, Sinapis alba, Mentha arvensis, Origanum vulgare) in order to create new phytopreparations for 
the prevention and treatment of eimeriosis animals (rabbits, pigs, cattle) and poultry (chickens, turkeys).
Keywords: eimeriosis, protozoosis, invasion, plants, phytopreparatum, rabbits, poultry.

Постановка проблеми. Еймеріоз – про-
тозойна інвазія, яка належать до числа 

найбільш спустошливих хвороб у кролівництві 
і птахівництві та поширена на всіх континен-
тах земної кулі. Загибель поголів’я за еймеріо-
зу може досягати 100%. Складність у боротьбі 
з еймеріозом обумовлена ідеальною схемою роз-
множення збудника, надзвичайно високою ре-
продуктивною здатністю та стійкістю до неспри-
ятливих зовнішніх факторів [7; 13; 14]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Хіміотерапія досі вважається найбільш дієвим 
та економічно результативним заходом профі-
лактики та боротьби з еймеріозом. Наразі, відо-
мо більше 1000 хімічних речовин, які володіють 
антиеймеріозною активністю [3; 10; 14]. 

Проте еймерії, паразитуюючи у кишечнику 
і печінці, призводять до інтоксикації, імуносупре-
сії та дисбіозу, які додатково підсилюються під час 
хіміотерапевтичного лікування [9; 12; 14; 16].

До того ж, тривале, необмежене застосуван-
ня синтетичних лікарських засобів за еймеріозу 
сприяє розвитку резистентності до всіх видів ей-
мерій. Ступінь стійкості до окремих хіміопрепа-
ратів настільки велика, що змушує шукати нові 
підходи у лікуванні [3; 4]. 

Перспективними для досліджень в цьому на-
прямку є препарати рослинного походження. 
Інтерес до фітопрепаратів пояснюється їх доступ-
ністю та цілою низкою переваг перед хіміотера-
певтичними засобами. Привабливість фітотера-
пії полягає у м’якості дії, відсутності токсичного 
впливу, екологічній безпечності та полівалент-
ності біологічної дії рослинних сполук. Лікарські 
рослини містять природні речовини, необхідні 
організму для нормальної життєдіяльності: ві-
таміни, вуглеводи, макро-, мікроелементи, фер-
менти, гормони тощо. Даний комплекс речовин 
стимулює різні системи організму або компенсує 
їх недостатню функцію [15]. 
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Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Актуальним є пошук 
і розширення знань щодо спектру рослин з про-
типротозойною дією у боротьбі з еймеріозом.

Мета статті. Визначити види лікарських рос-
лин з протиеймеріозною дією. Дослідити пере-
ваги рослинних препаратів за еймеріозу тварин 
і птиці, порівняно із хіміотерапевтичними за-
собами. Методами даного дослідження є аналіз 
літературних джерел, інтерпретація та узагаль-
нення наукової інформації.

Виклад основного матеріалу. Більше 
300 тисяч видів квіткових рослин зареєстровані 
в усьому світі. До теперішнього часу менше 1% 
з них були вивчені для використання проти про-
тозойних захворювань [29].

В ході проведеного аналізу було визначено 
широкий спектр рослин, які здатні проявляти 
протиеймеріозну дію і за ефективністю не посту-
паються синтетичним препаратам.

За різними даними [17; 22–25; 29] протиеймері-
озні властивості виявлені у таких рослин як полин 
однорічний (Artemisia annua) і гіркий (Artemisia 
absinthium), сосна промениста (Pinus radiata), 
часник посівний (Allium sativum), череда волосис-
та (Bidens pilosa), барбарис (Berberis lyceum), льон 
звичайний (або посівний; Línum usitatíssimum), 
агератум (Ageratum conyzoides), вернонія миг-
далева (Vernonia amygdalina), папайя (Cárica 
papáya), материнка звичайна (Origanum vulgare), 
розмарин лікарський (Rosmarínus officinális), 
чайне (Melaleuca alternifolia) та гвоздичне 
(Syzýgium aromáticum) дерево, моринда цитрусо-
листна (або ноні; Morinda citrifolia), міріантус де-
ревоподібний (або гігантська жовта шовковиця; 
Myrianthus arboreus), куркума довга (Curcuma 
longa), маслина європейська (Olea europaea), не-
ктароскордум (Nectaroscordum tripedale) камелія 
китайська (або чайний кущ; Caméllia sinénsis), 
мірра (Commifolia Molmol), діхроа протигарячко-
вий (Dichroa febrifuga), чебрець (тим’ян) звичай-
ний (Thymus vulgaris).

Periasamy Chandrakesan et al. [22] визначи-
ли, що додавання до раціону курчат рослинно-
го комплексу з пасльону чорного, алоє вера, мо-
рінги індійської, м’яти польової в об’ємі 10% має  
еймеріостатичну ефективність, подібну до салі-
номіцину.

Введення часнику (Allium sativum) кролям за 
експериментального інвазування Eimeria stiedae 
у добовій дозі 0,5 г/кг маси тіла впродовж 5 діб 
зменшило виділення ооцист та підвищило збере-
женість поголів'я [23].

Hanadi B.B. і Ebtisam M. Al-Mathal [25] дове-
ли, що застосування екстракту мірри (Commifolia 
Molmol) за печінкової форми еймеріозу впродовж 
21 доби зменшило кількість ооцист у фекаліях 
кролів на 52,38-90,9 %. На думку дослідників, 
еймеріостатична дія мірри пов’язана із вмістом 
комміфорової кислоти і хірабомірролу. 

Іноземними науковцями також підтвердже-
но еймеріостатичну дію екстракту холарени 
пухнастої (Holorrhena antidysenterica) [21], екс-
тракту плодової кори момордики (Momordica 
balsamina) [26], подрібненого коріння банану 
(Musa paradisiaca) [28], насіння кмину чорного 
(Nigella sativa L.) [24] та білої гірчиці (Sinapis 
alba) [27].

Між тим, екстракти з цикорію звичайного, бі-
аруму, дореми ошера, полину гіркого, прангосу 
феруловидного порівняно з діклазурілом, а та-
кож суміш екстрактів з орегано, лаврового листа 
і лаванди, порівняно з монензином – не проявля-
ли високої еймеріомтатичної дії [17; 20].

Відомо, що протиеймеріозні хіміотерапевтич-
ні препарати проявляють, переважно, однобічну 
дію, направлену на зменшення й припинення 
продукції ооцист і не усувають наслідки захво-
рювання – імуносупресію, запалення внутрішніх 
органів, алергічний стан та дисбіоз кишечника. 

Ознакою фітопрепаратів, навпаки, є вміст 
складної суміші різних біоак-тивних компонентів 
(БАР) з імуностимулюючою, бактеріостатичною 
(бактерицидною), протизапальною та пробіотич-
ною дією, що дає їм перевагу перед синтетични-
ми препаратами [5; 6]. 

Проте, для цього вкрай важливим є глибокі 
знання хімічного складу діючих речовин в лікар-
ській рослинній сировині і чітке уявлення щодо 
їх фармакологічної дії [5].

Переважна більшість лікарських рослини 
є кишковими еубіотиками, тобто сприяють при-
гніченню патогенної і збереженню облігатної 
мікрофлори. До природних біологічно активних 
речовин, що мають протимікробну дію, належать 
рослинні антибіотики, фітонциди, ефірні олії, 
дубильні речовини, бальзами, смоли, органічні 
кислоти, алкалоїди, глікозиди. Доведеною анти-
бактеріальною дією володіють такі рослини як 
часник, алоє, мірра, орегано, м’ята, холарена пух-
наста, полин, вернонія мигдалева тощо [5; 6; 11].

За різними даними, ефірні олії орегано (ма-
теринки) проявляють антимікробну активність 
з мінімальною інгібуючою концентрацією 4% для 
Escherichia coli у птиці. Також, орегано містить 
у своєму складі бетаїн – активатор синтезу фосфо-
ліпідів клітинних мембран, який прискорює реге-
неративні процеси у кишечнику і печінці [6; 19; 29].

Вернонія мигдалева, яка містить верноніо-
сид, окрім протипротозойної і протимікробної 
дії, володіє антиоксидантною, протизапальною 
та знеболюю-чою властивостями. Коріння і трава 
Dichroa febrifuga, маючи у складі алкалоїди фе-
бріфугін та ізофебріфугін, діє не лише еймеріос-
татично, а і жарознижуючи [18; 29]. 

Стимуляторами росту аутохтонної мікрофло-
ри кишечнику є пребіотичні субстанції у складі 
рослин: пектинові речовини, інулін, камедь, кси-
лоза тощо. Пектини, яких особливо багато у пло-
дах рослин, також володіють протимікробною, 
детоксикаційною та імуностимулюючою власти-
востями [5; 8]. 

Виражену імуномоделюючу дію має активний 
інгредієнт алоє вера аце-маннан – він збільшує 
відповідь лімфоцитів на алоантиген [2]. Імунос-
тимулюючими властивостями володіють росли-
ни, що містять у своєму складі вітамін С. Природ-
ні комплекси аскорбінової кислоти захищають 
від алергії, а завдяки антиоксидантним власти-
востям – ефективно нейтралізують процеси віль-
но-радикального окиснення [1].

Висновки і пропозиції. З’ясовано, що ефек-
тивні рослинні препарати за еймеріозу повинні 
забезпечувати комплексну фармакодинаміку: 
еймеріостатичну, протимікробну, пробіотичну, 
протизапальну і антиоксидантну дії. Аналіз 
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рослин з протипротозойною дією свідчить про 
можливість створення нового протиеймеріозно-
го фітопрепарату з високим рівнем специфічної 
фармакологічної активності і широким спек-
тром дії.

Перспективою подальших досліджень є деталь-
не вивчення біологічно активних речовин лікар-
ських рослин, які широко розповсюджені в Україні 
з метою створення нових фітопрепаратів для про-
філактики і лікування еймеріозів тварин і птиці.
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