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Останнім часом спостерігається підвищений інтерес науковців 
до пошуку, створення та вивчення нових лікарських засобів на основі 
рослин та їх зборів, адже вони здатні на полівалентну фармакологічну 
активність та рідше проявляють побічні ефекти��

У статті наведено результати аналізу літературних та електронних 
джерел інформації щодо компонентного та фітохімічного складу, за-
стосування, фармакологічної активності лікарських рослин та їх зборів, 
механізму впливу основних біологічно активних речовин на патогенез 
цукрового діабету 2 типу��
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В последнее время наблюдается повышенный интерес ученых к 
поиску, создание и изучение новых лекарственных средств на основе 
растений и их сборов, ведь они способны на поливалентную фармако-
логическую активность и реже проявляют побочные эффекты��

В статье приведены результаты анализа литературных и электрон-
ных источников информации по компонентному и фитохимическому 
составу, применение, фармакологической активности лекарственных 
растений и их сборов, механизма влияния основных биологически ак-
тивных веществ на патогенез сахарного диабета 2 типа��
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Recently, there has been an increased interest of scientists in the search, 
creation and study of new drugs on the basis of plants and their collections, 
because they are capable of polyvalent pharmacological activity and less 
likely to have side effects��

The article presents the results of the analysis of the literary and 
electronic sources of information on the components and phytochemical 
composition, application, pharmacological activity of medicinal plants 
and their collections, the mechanism of influence of the main biologically 
active substances on the pathogenesis of diabetes type 2��
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Вступ
Родина лаврові Lauraceae об’єднує понад 40 родів 

та 2500 видів рослин�� Найпопулярнішими рослинами цієї 
родини є лавр благородний Laurus nobilis L. та персея 
американська (авокадо) Persea аmericana Mill.

Рід лавр об’єднує понад 40 видів багаторічних рослин�� 
Листя лавра благородного є популярними прянощами, 
містять єфірну олію [1]�� сировина лавра благородного 
здатна стимулювати секреторну та рухливу активність 
шлунково-кишкового тракту, серцеву діяльність, вияв-
ляє протизапальну, антибактеріальну, спазмолітичну, 
в’яжучу, діуретичну, жарознижувальну дію [2]��

Так, монографію на листя лавра благородного вклю-
чено до ДФУ 2��0 [3]�� Зазвичай увагу приділяють лав-
ру як ефіроолійній рослині [4]�� В нашій країні культи-
вується на півдні у відкритому ґрунті, а по всій країні 
– як декоративна у закритому ґрунті��

До роду персея належить майже 150 видів вічнозе-
лених дерев та кущів�� Персея американська поширена в 
субтропіках та тропіках, батьківщиною вважають Мек-
сику та Центральну Америку�� є цінною плодовою куль-
турою, плоди якої – однокістянки набули популярності 
у Європі лише в середині минулого сторіччя��

Персея американська належить до рослин, які засто-
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