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У статті наведено результати біохімічного та гістологічного 
дослідження впливу деалкоголізованого екстракту листя лепехи 
звичайної (ДЕЛЛ) на показники ліпідного обміну за умов параце-
тамолового гепатиту у щурів�� Встановлено, що при використанні 
ДЕЛЛ достовірно зменшується жирова дистрофія гепатоцитів, зни-
жується вміст тригліцеридів та холестерину та збільшується вміст 
фосфоліпідів у сироватці крові�� За ступенем позитивного впливу на 
показники ліпідного обміну за умов парацетамолового ураження пе-
чінки деалкоголізований екстракт листя лепехи звичайної не посту-
пався традиційним гепатопротекторам��
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В статье приведены результаты биохимического и гистоло-
гического исследования влияния деалкоголизованого экстракта 
листьев аира обыкновенного (ДЕЛЛ) на показатели липидного об-
мена в условиях парацетамолового гепатита у крыс�� Установлено, 
что при использовании ДЕЛЛ уменьшается жировая дистрофия 
гепатоцитов,достоверно снижается содержание триглицеридов и хо-
лестерина и увеличивается содержание фосфолипидов в сыворотке 
крови�� По степени положительного влияния на показатели липид-
ного обмена в условиях парацетамолового поражения печени де-
алкоголизований экстракт листьев аира обыкновенного не уступал 
традиционным гепатопротекторам��
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The results of a biochemical and histological study of the effect 
of dealcoholizedleaf extract of Аcorus сalamus on the indices of lyid 
metabolism in paracetamol hepatitis in rats are presented in the article�� 
It was found that the use of dealcoholized leaf extract of Аcorus сalamus 
significantly reduced the content of triglycerides and cholesterol and 
increased the content of phospholipids in the serum��dealcoholized leaf 
extract of Аcorus сalamusreduces fatty degeneration of hepatocytes�� 
In terms of the positive effect on lipid metabolism in the conditions of 
paracetamol liver lesions dealcoholization leaf extract of Аcorus сalamus 
was not inferior to traditional hepatoprotectors��

УдК 615.24.244 ___________________________________________________________________ Doi:10.33617/2522-9680-2020-1-62



Вступ. Актуальною проблемою сучасної фармації є фітохімічне дослідження перспективних видів лі-

■ 1 Я. В. Попова, асист. каф. клін. фарм., фармакотер. і управ. та економ. фармац. 
1 О. В. Мазулін, д. фарм. н., проф. каф. фармакогн., фармхім. і технол. лік.
2 а. О. Остапенко, канд. фарм. н., ст. викл. каф. лаб. діагн. та заг. патол.
1 Г. В. Мазулін, канд. фарм. н., ст. викл. каф. фармакогн., фармакол. та ботан.

■ 1 Запорізький державний медичний університет
2 ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти»

КОМПОненТниЙ СКЛад еФІрнОї ОЛІї ТраВи ОСОТУ ЗВиЧаЙнОГО (CIRSIUM 
VULGARE (sAVI) TEn)

Doi:10.33617/2522-9680-2020-1-65
УДК: 615.451.1:615.322:582.991.16].074

© Я. В. Попова, О. В. Мазулін, а. О. Остапенко, Г. B. Мазулін




