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Методом атомно-емісійної спектрометрії досліджено елементний 
склад трави та квіток волошки синьої�� У результаті визначено вміст 19 
елементів�� Вміст важких металів відповідав вимогам ДФУ для лікарської 
рослинної сировини��
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Методом атомно-эмиссионной спектрометрии изучен элемент-
ный состав травы и цветков василька синего�� В результате определено 
содержание 19 элементов�� Содержание тяжелых металлов отвечало 
требованиям ГФУ для лекарственного растительного сырья�� 
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CONTENTS OF MACRO- AND MICROELEMENTS IN 
CENTAURE ACYANUS. L. RAW MATERIALS
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The atomic emission spectrometry was used to study the elemental 
composition of blue cornflower herb and flowers�� As a result, the content 
of 19 elements was determined�� The content of heavy metals met the 
requirements of State Pharmacopoeia of Ukraine for medicinal plant 
materials��
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ВиВЧеннЯ анаБОЛІЧнОї акТиВнОСТІ СУХиХ екСТРакТІВ ЛиСТЯ І 
кОРенеВиЩ IRIS HUNGARICA В ІнТакТниХ ТВаРин

Білок є джерелом амінокислот, які забезпечують 
побудову м’язів, утворення білків крові, ферментів, 
нейромедіаторів та деяких гормонів – сполук, що виз-
начають роботу центральної нервової системи та всіх 
біохімічних процесів в організмі [1, 2]�� Амінокислоти 
регулюють сигнальні каскади старіння, поділу клітин 
і навіть раку; також вони є легким джерелом енергії 
[3, 4]��

Клінічно доведено, що незамінні амінокислоти 
(лейцин, ізолейцин, валін та інші) запускають моле-
кулярну програму нарощування м’язів та поглинання 
м’язами глюкози [5, 6]��

Порушення білоксинтетичних процесів спостері-
гається при багатьох патологічних станах, при яких роз-
вивається негативний азотистий баланс: опіки, травми, 
лейкози, важкі інфекції та інші [7]�� Для корекції азотис-
того балансу використовують оральні і парентеральні 
білкові гідролізати, амінокислотні суміші, переливання 
крові (замісна терапія) або застосовують стероїдні ана-
болічні засоби: ретаболіл, неробол, феноболін, метанд-
ростенолон тощо [5, 7]�� Проте, у анаболічних лікарських 
засобів встановлено наявність великої кількості побіч-

них ефектів [8, 9]: негативний вплив на психічний стан 
людини, репродуктивну функцію у чоловіків, кору над-
нирникових залоз, серцево-судинну систему, печінку, 
опорно-руховий апарат та ін��, що створює обмеження в 
їх застосуванні, тому останнім часом актуальним є по-
шук анаболічних засобів природного походження, особ-
ливо з рослин [10]��

Iris hungarica Waldst. et Kit. з родини Iridaceae має 
широкий спектр фармакологічної активності, в тому числі 
впливає на обмінні процеси, одним із аспектів яких є біл-
ковий обмін [7, 11]��

Зважаючи на вищевикладене, привертає увагу комп-
лекс біологічно активних речовин, який міститься в листі 
та кореневищі іриса угорського (Iris hungarica), щодо 
вивчення анаболічної дії��

Мета дослідження – визначити анаболічну актив-
ність сухих екстрактів листя і кореневищ Iris hungarica 
на інтактних тваринах.

Матеріали та методи дослідження
Рослинний матеріал. Об’єктом фармакологічних до-

сліджень були обрані сухі екстракти листя і кореневищ 
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