
135Przeciwpasożytnicze działanie triterpenoidów roślinnych

zmem ich działania, o którym wciąż nie-
wiele wiadomo.

sprzyja wykorzystaniu ich w weterynarii i 
zachęca do dalszych badań nad mechani-

PRZECIWPASOŻYTNICZE DZIAŁANIE TRITERPENOIDÓW ROŚLINNYCH

Streszczenie

Robaki pasożytnicze od zarania dziejów stanowi-
ły istotny problem dla ludzkości. Pasożyty, zarówno 
płazińce (Platyhelmintes), jak i obleńce (Nematoda), 
powodują duże straty wśród zwierząt hodowlanych 
i ciągle infekują znaczną liczbę osób, zwłaszcza w 
krajach rozwijających się. Do tej pory niewiele jest 
znanych i stosowanych leków przeciwpasożytni-
czych, które dodatkowo wywołują niepożądane efek-
ty uboczne, a pasożyty nabywają na nie oporności. Z 
tego powodu poszukiwane są nowe, naturalne sub-

stancje, które wykazywałyby właściwości przeciw-
pasożytnicze przy braku toksyczności. Takimi związ-
kami mogłyby być roślinne triterpenoidy cykliczne, 
które często wykazują różne aktywności biologicz-
ne. W artykule przedstawiono badania wykazujące, 
że niektóre triterpenoidy, zarówno wolne aglikony, 
glikozydy oraz glikozydoestry, wykazują aktywności 
przeciwko pasożytniczym nicieniom, tasiemcom, 
przywrom oraz przywrom skrzelowym.

ANTIPARASITIC ACTIVITY OF PLANT TRITERPENOIDS

Summary

Helminth parasites have been always a major 
problem for humanity. Parasites – both flatworms 
(Platyhelmintes) and roundworms (Nematoda) cause 
large losses in livestock and are infecting vast num-
ber of people, especially in developing countries. 
Unfortunately, only few medicines are available for 
curing helminth infections; moreover, the available 
ones are not free of side effects and parasites de-
velop tolerance toward them. This is why research 

interests are focused on the search of natural prod-
ucts of anthelmintic properties and lack of toxicity. 
Plant triterpenoids, known to possess various bio-
logical activities, may prove to belong to this class. 
This article presents results of studies showing that 
various forms of these compounds: free aglycone, 
glycosides and glycoside-esters possess anthelmintic 
activities against nematodes, cestodes, trematodes 
and Monogenea. 
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